
Η απόδοση πέφτει; Το εισόδημα μειώνεται; Τότε η επένδυσή σας 
χρειάζεται προστασία!
- Πρωτοπόροι σε υπηρεσίες Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης των 
μεγαλύτερων Φωτοβολταϊκών Πάρκων της Κύπρου με μακροχρόνια 
συμβόλαια πέραν των 25 ετών. 
- Πρωτοπόρος στις υπηρεσίες συντήρησης έργων.

The performance is declining? The income is decreasing?...your investment 
needs protection!
- Leaders in Management, Operation and Maintenance of the largest 
photovoltaic parks in Cyprus with long-term contracts with a total validity of over 
25 years.
- Pioneer in project maintenance services.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

• Η εγκατάσταση λειτουργεί σύμφωνα με:
   - Tα πρότυπα
   - Τις προδιαγραφές
   - Τις εγγυήσεις

• Επιτυγχάνεται:
   - Μέγιστη Διαθεσιμότητα
   - Μέγιστος βαθμός απόδοσης (PR)

• Εξασφαλίζεται:
   - Απρόσκοπτη λειτουργία
   - Πρόληψη δυσλειτουργιών 
   - Μέγιστη απόδοση 

INSTALLATION MAINTENANCE: 

• Installation operates according to the:
   - Standards
   - Specifications
   - Guarantees

• Achieves:
   - Maximum availability
   - Maximum Performance Ratio (PR)

• Ensures:
   - Continuous operation
   - Prevention of malfunctions
   - Maximum performance 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

OPERATION AND MAINTENANCE OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS



ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

1. Απομακρυσμένη παρακολούθηση 
και υπηρεσία on-call 365 μέρες το χρόνο
   - Έγκαιρος εντοπισμός δυσλειτουργιών και αντιμετώπιση τους
   - Τήρηση βιβλίου συντήρησης (maintenance logbook) 
      καταγραφή εργασιών βάσει προτύπου ΕΝ62446. 
   - Σύνταξη αναφορών

2. Προληπτική συντήρηση 
(μετρήσεις, θερμογράφηση, αναφορά)
   - Θερμοκάμερα FLIR E8: Εντοπισμός ελαττωμάτων, Έλεγχος πινάκων, 
     υποπινάκων, μετασχηματιστών, Εντοπισμός χαλαρών συνδέσεων, 
     ελαττωματικών ασφαλειών
   - HT I-V 400: Μέτρηση απόδοσης πάνελ και εξαγωγή χαρακτηριστικών
   - HT SOLAR 300N: Καταγραφή και ανάλυση περιβαλλοντικών 
      παραμέτρων, Μέτρηση απόδοσης μετατροπέα, τάση, ρεύμα, 
      συντελεστής ισχύος, Πραγματική μέτρηση PR
   - METREL Eurotest MI 3180: Μετρήσεις σε AC ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
      χαμηλής τάσης και DC φωτοβολταϊκά συστήματα

3. Διορθωτική Συντήρηση 
   - Επιδιόρθωση σφαλμάτων
   - Αντικατάσταση εξαρτημάτων με βλάβη ή φθορά. 
   - Σύνταξη αναφοράς σφαλμάτων
   - Ενημέρωση αποθέματος ανταλλακτικών 
   - Διαχείριση εγγυήσεων

4. Καθαρισμός πλαισίων και βλάστησης
   - Εφαρμογή προγράμματος καθαρισμού πλαισίων
   - Χρήση σύγχρονων μηχανημάτων
   - Έμπειρο προσωπικό
   - Καθαρισμός σύμφωνα με τα πρότυπα των κατασκευαστικών πλαισίων
   - Περιβαλλοντικά ασφαλής
   - Μεγιστοποίηση παραγωγής ενέργεια

MAIN TASKS DURING OPERATION & MAINTENANCE 

1. Remote monitoring & on-call service 24/7.
   - Early detection and correction of any malfunctions 
   - Maintenance logbook, works recording 
   - Report preparation

2. Preventing Maintenance 
(electrical measurements, thermal inspection, reporting, etc.)
   - THERMAL CAMERA FLIR E8: Detecting defects on PV modules, 
     AC boards inspection, transformers, detecting loose 
    able connections.
   - HT I-V 400: Measurement of PV modules electrical characteristics.
   - HT SOLAR 300N: Recording and analysis of environmental
     parameters, inverter’s efficiency measurements, real performance  
    measurement. 
   - METREL Eurotest MI 3180: Electrical measurements for low voltage
     AC, Installations and DC photovoltaic systems.

3. Correcting Maintenance 
   - Fixing any failure
   - Faulty Equipment Replacement
   - Provide a failure report
   - Spare parts stock control
   - Warranty management

4. Cleaning of PV modules and vegetation cleaning
   - Implementing cleaning schedule
   - Use of latest technology machines
   - Experienced personnel
   - Cleaning according to the manufacturer’s manual 
   - Environmentally friendly
   - Energy Production Maximisation

107B, Nicou Pattichi Str. 3070, 
K. Polemidia, P.O. BOX 55002, 
3820 Limassol, Cyprus

Τ. +357 25 734926
F. +357 25 734810
info@geg.com.cy

Επικοινωνήστε
μαζί μας: CONTACT US:


