Λειτουργία & Συντήρηση
Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων
Operation & Maintenance of
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Ποιοι είμαστε / Who we are
Ο όμιλος Green Energy, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Εξοικονόμησης Ενέργειας στην Κύπρο, ο οποίος
αποτελείται από ένα δυναμικό και ευέλικτο συγκρότημα εταιριών, το οποίο δραστηριοποιείται και προσφέρει λύσεις
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Θέρμανσης/Κλιματισμού/Εξαερισμού,
Ενεργειακών Υπηρεσιών και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η Suntechnics ltd, είναι μέλος του δυναμικού ομίλου εταιρειών Green Energy. ∆ραστηριοποιείται αποκλειστικά στον
τομέα της παραγωγής ενέργειας με τη χρήση της άπλετης ηλιακής ενέργειας. Είναι πρωτοπόρος εταιρεία των
Φωτοβολταϊκών συστημάτων που ασχολείται με το Σχεδιασμό, ∆ιαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση των
μεγαλύτερων Φωτοβολταϊκών Πάρκων της Κύπρου με πελατολόγιο που ξεπερνά τα 40MW.
Η εγγύηση στην επιτυχημένη διαχείριση και λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πηγάζει από τα
ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και την πελατοκεντρική μας προσέγγιση, δημιουργώντας σημαντική
προστιθέμενη αξία για τον κάθε επενδυτή!
Επίσης, εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής της επένδυσης, επιτυγχάνοντας την
αναμενόμενη ενεργειακή παραγωγή αλλά και συμβάλλοντας ώστε το κάθε έργο να υπερβεί την προβλεπόμενη
απόδοση, μεγιστοποιώντας τα έσοδα και τον χρόνο απόσβεσης.

Green Energy Group, is one of the largest Energy Saving Groups in Cyprus, consisting of a dynamic and flexible group of
companies, which are active and offer solutions in the ﬁelds of Green Energy Sector, Renewable Energy, Energy Saving,
Cooling / Heating / Ventilation, Energy Services and Electricity Supply.
Suntechnics ltd, is a member of Green Energy Group. Suntechnics operates exclusively in the sector of energy production
with the use of ample solar energy. As a Pioneer and a Leader of Photovoltaic systems in Design, Management, Operation
and Maintenance services, of the largest photovoltaic parks in Cyprus, with clientele that exceeds 40MW.
The guarantee of successful management and operation of renewable energy, projects, originate from our competitive
advantages and customer-centric approach, therefore creating signiﬁcant added value for every investor!
In addition, ensures optimal performance throughout the lifespan of your investment, achieving the expected energy
return, but also helping each project exceed its projected performance, maximizing revenue and depreciation time.
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Υπηρεσίες / Services

01

∆ιαχείριση Έργων | Project Management:
Σχεδιασμός, επιλογή εξοπλισμού και υλικών, αξιολόγηση και επιλογή EPC, δημιουργία μακροχρόνιων
συμβολαίων.
Επίβλεψη και διαχείριση των εργασιών κατά την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και προθεσμίες.
Έλεγχος πριν και κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του έργου, μέχρι την τελική παράδοση.

Design, selection of equipment and materials, evaluation & selection for EPC, support during the of the EPC
contracts.
Supervision of all the works during construction, according to the technical speciﬁcations and deadlines.
Controlling the project’s commissioning, delivery and preparing the punch list.
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Λειτουργία & συντήρηση των έργων | Operation & Maintenance
Προληπτική συντήρηση: ηλεκτρολογικές μετρήσεις, θερμογράφηση, καθαρισμός πλαισίων, εξειδίκευση
στη συντήρηση εξοπλισμών μέσης τάσης 11kV/22kV κ.α .
Χρονιαία αναφορά στον πελάτη.
∆ιορθωτική συντήρηση όλων των τύπων σφαλμάτων.
Απομακρυσμένη παρακολούθηση και υπηρεσία on-call 24/7

Preventing Maintenance: electrical measurements, thermal inspection, cleaning of PV modules,
specialization in the maintenance of medium voltage equipment 11kV / 22kV, reporting, etc.
Yearly progress report to the client.
Correcting Maintenance (ﬁxing any failure).
Remote monitoring & on-call service 24/7.
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Υποστήριξη Χρηματοδότης | Cyprus Εnergy Fund Support
Υλοποίηση του έργου και ταυτόχρονα τη χρηματοδότηση του, μέσω του συνδεδεμένου με τον όμιλο
Ενεργειακού Επενδυτικού Ταμείου

Implementation of the project and simultaneous ﬁnancing, through the Energy Investment Fund afﬁliated
with the group.
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Όραμα και Στόχοι / Vision and Mission
Όραμα μας είναι να είμαστε η κορυφαία Κυπριακή εταιρεία παροχής λύσεων «πράσινης» ενέργειας συμβάλλοντας
δυναμικά στην παγκόσμια προσπάθεια για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με απώτερο στόχο την προστασία
του περιβάλλοντος.
Η εκτίμηση των πελατών μας για τις επιχειρηματικές μας αρχές, την υπεύθυνη λειτουργία μας και τις υπηρεσίες μας
είναι το μυστικό συστατικό μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε πελατο-κεντρικές και διαφοροποιημένες λύσεις
υψηλής ποιότητας για χρήση και εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.

Our vision is to be the leading Cyprus company in the ﬁeld of green energy solutions, dynamically contributing to the
global effort, to ﬁght the climate change having the environmental conservation as our ultimate goal. Our mission is to
provide customized and distinguished high-quality solutions, based on the customers’ needs for the use and exploitation
of solar energy.

Η ομάδα μας / Our Team
Οι άνθρωποι μας, η δύναμη μας! Η Suntechnics, θεωρείται πρωτοπόρος σε υπηρεσίες ∆ιαχείρισης, Λειτουργίας και
Συντήρησης των μεγαλύτερων Φωτοβολταικών Πάρκων της Κύπρου, με μακροχρόνια συμβόλαια πέραν των 25
ετών. Η εξειδίκευση των τεχνικών μας, σε συνεργασία με την εμπειρία και τη γνώση που κατέχουμε, είναι
καθοριστικοί παράγοντες της συνολικής ολοκληρωμένης συντήρησης που σας προσφέρουμε.
Είμαστε δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία!

Our people, our strength! Suntechnics, as a Pioneer and a Leader in Management, Operation and Maintenance services,
of the largest photovoltaic parks in Cyprus, with long-term contracts, with a total validity of over 25 years. The knowledge
and expertise of Suntechnics technicians, are crucial aspects of the holistic maintenance that we provide.
We are always by your side throughout the process!

CHARALAMBOS KYRIACOU
Operations Manager
Green Energy Group

ANTONIS KALLOUSIAS
Technical Manager
Technical Department of Suntechnics

RAPHAEL KONSTANTINOU
Site Electrical Engineer
Technical Department of Suntechnics

PANAYIOTIS NICOLAIDES
Site Electrical Engineer
Technical Department of Suntechnics
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