Με το σχέδιο

Net Billing

χαλαρώστε

πληρώνει ο ήλιος!

Το Net Billing (Συμψηφισμός Λογαριασμών), είναι το σχέδιο
ιδιοκατανάλωσης κατά το οποίο το υποστατικό παράγει άρα και
εξοικονομεί μέρος της κατανάλωσής του από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και
παράλληλα οποιαδήποτε ροή περίσσειας παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας στο δίκτυο της Α.Η.Κ. αποζημιώνεται με μορφή πίστωσης στους
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Any commercial or industrial premises with increased consumption appertain to
this scheme and the permitted installed capacity range is between 10kW to 10MW.

Στο σχέδιο εμπίπτουν τα εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά με
υψηλές καταναλώσεις και αφορά Φωτοβολταϊκά Συστήματα με
εγκατεστημένη ισχύ από 10kW έως 10ΜW.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ NET BILLING;
Με το Net Billing μειώνετε την κατανάλωση της ηλεκτρικής σας ενέργειας
από το δίκτυο της Α.Η.Κ. πετυχαίνοντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση
στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού σας, προστατεύετε το περιβάλλον
και το σημαντικότερο, αποκτάτε σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην αγορά μειώνοντας το κόστος των προϊόντων-υπηρεσιών σας.

NET BILLING… RELAX, THE SUN IS PAYING!
The Net Billing is the scheme within which commercial or industrial premises
can produce their own electrical energy via a Photovoltaic System and therefore
save energy from their consumption while any produced energy surplus
injected to the EAC grid will be credited to their electricity bills.

WHY SHOULD I INSTALL A NET BILLING PHOTOVOLTAIC SYSTEM?
Through Net Billing Photovoltaic System your EAC grid electricity consumption is
reduced resulting to savings to your electricity bills, you contribute to
environmental sustainability and moreover, you achieve a massive competitive
edge in the market by decreasing the cost of your products/services.
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ:
• Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε οροφή νόμιμα
αναγερμένων υποστατικών, στο έδαφος του ιδίου είτε όμορου τεμαχίου.
• Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του Φ/Β συστήματος δεν μπορεί να
ξεπερνά το 80% του εγκατεστημένου φορτίου του υποστατικού και η
συνολική ετήσια παραγωγή να μην ξεπερνά την κατανάλωσή του.
• Τυχόν πλεονάσματα θα πιστώνονται σε χρηματικό ποσό στην επόμενη
περίοδο τιμολόγησης σύμφωνα με την εκάστοτε τιμή του κόστους
αποφυγής της Α.Η.Κ.
•Τυχόν ελλείματα θα τιμολογούνται κανονικά και ο καταναλωτής θα
καταβάλει τη διαφορά που θα προκύπτει εντός της εκάστοτε περιόδου
τιμολόγησης.
• Τελική εκκαθάριση πλεονασμάτων (εφόσον υπάρχουν) θα γίνεται στον
τελευταίο λογαριασμό των 12 μηνών (Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου).
ACCORDING TO THE SCHEME:
• The PV system can be installed onto the rooftop of a legally constructed
building, on the ground or on the ground of an adjoining piece of land.
• The PV installed capacity should not exceed the 80% of the electrical load of the
premises and the total annual produced energy the total annual consumption.
• Any energy surplus will be credited in the next billing period based on the
contextual energy avoidance cost.
• Any consumption will be assessed, and the consumer will pay the difference
that will occur within the billing period.
• The final surplus clearing will take place on the last bill of the year (October or
November).

Επικοινωνήστε
μαζί μας:
CONTACT US:
107B, Nicou Pattichi Str. 3070,
K. Polemidia, P.O. BOX 55002,
3820 Limassol, Cyprus
Τ. +357 25 734911
F. +357 25 734810
info@geg.com.cy
www.geg.com.cy
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
1.Επίσκεψη στο χώρο σας
2. Ετοιμασία προσφοράς
3. Αίτηση για εξαίρεση από άδεια κατασκευής
στη ΡΑΕΚ
4. Αίτηση στην ΑΗΚ
5. Έγκριση ΑΗΚ (Υπογραφή Σύμβασης με ΑΗΚ)
6. Εγκατάσταση συστήματος
7. Έλεγχος & Διασύνδεση συστήματος
8. Αίτηση για εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας
στη ΡΑΕΚ
9. Συντήρηση Φωτοβολταικού Συστήματος
PROCEDURE:
1. Meeting at your premises to discuss your needs
2. Preparation of your quotation
3. Application for Preliminary Licence to CERA
4. Application to E.A.C.
5. E.A.C. approval (sign the installation agreement with E.A.C.)
6. Installation of the PV System
7. Inspection & Connection of the system to the grid
8. Application for Operation Licence to CERA
9. Maintenance

