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Μύθοι και Πραγματικότητα 

Οι εγγυήσεις των Φ/Β το 2019 



_Τι λένε οι πιστοποιημένες μελέτες για τα εν 

λειτουργία πάρκα; 

 



THE NEW YORK TIMES 
Η βιομηχανία Φ/Β πλαισίων είναι ανήσυχη για τη πληθώρα ελαττωματικών 

πλαισίων – May 28, 2017 

Με βάση τις δοκιμές μας, 

ορισμένοι κατασκευαστές 

χρησιμοποιούν σε όλα 

τους τα πλαίσια φθηνά 

κινεζικά υλικά για να 

εξοικονομήσουν χρήματα. 

 

 
- Jenya Meydbray - 

CEO of PV Evolution Labs, a 

Berkeley, Calif.,testing service.  

Ανασκόπηση σε 30.000 

εγκαταστάσεις στην 

Ευρώπη, διαπίστωσε ότι 

το 80% των έργων υπό 

παρήγαγε.  

 

 

 

 

Metrocontrol 2018 

Έχουμε επιθεωρητές σε πολλά 

εργοστάσια και δεν είναι σπάνιο να 

βλέπουμε να παράγονται κάποια 

μεγάλα εμπορικά σήματα σε 

μικρότερα εργαστήρια όπου δεν 

υπάρχει κανένας έλεγχος στην 

ποιότητα. 

 
- Thibaut Lemoine - 

General Manager of STS Certified, a French-

owned  testing service.  



DUPONT 
PV Tech Power, May 2016 

«  Η Dupont ξεκίνησε μία παγκόσμια 

μελέτη σε έργα το 2011 για να 

μετρήσει ποιες είναι οι επιπτώσεις 

των διαφορετικών κλιματικών 

συνθηκών, σε ένα φάσμα 

διαφορετικών περιοχών, στην 

αξιοπιστία και την ακεραιότητα των 

πλαισίων. Από το 2011 έως το 2014, 

η μελέτη κάλυψε περισσότερες από 

60 παγκόσμιες Φ/Β εγκαταστάσεις, 

από 1 kW έως 20 MW, που 

αντιπροσωπεύουν 1,5 εκατομμύρια 

Φ/Β πλαίσια και συνολική ισχύς άνω 

των 200 MW » 

41% 
των αξιολογημένων πλαισίων είχε οπτικά 

ελαττώματα 



TUV RHEINLAND 
Παρακολούθηση ποιότητας 2015 

_Η μελέτη TUV Rheinland δείχνει πως οι βλάβες των πλαισίων αυξήθηκαν 

από το 19% της αρχικής εκτίμησης στο 48% 

Source: TUV Rheinland .Quality Monitor 2015.  



TUV RHEINLAND 
Παρακολούθηση ποιότητας 2017 

_Η TUV Rheinland αναφέρει ότι ένας σημαντικός αριθμός πλαισίων είναι υποβαθμισμένος. 

Πάνω από 7000 πλαίσια που ελέγχθηκαν μετά την παραγωγή, το 30% ήταν κάτω από την ονομαστική 

τους ισχύ και μετά το LID, ο αριθμός αυτός ανέβηκε στο 70%. 

 

_Ο πελάτης πληρώνει για παράδειγμα 300wp πάνελ και στην πράξη παίρνει 260wp… 

Source: TUV Rheinland .Quality Monitor 2017.  



Η ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΦΑΛΕΙΑΣ 
Οι IEC πιστοποιήσεις δεν αποτελούν εχέγγυο ασφάλειας για 25 έτη 

η επιτυχία στα τεστ πιστοποίησης σημαίνει ότι το 

προϊόν πληροί ένα συγκεκριμένο σύνολο 

απαιτήσεων. Τα πλαίσια που έχουν περάσει 

τους ελέγχους είναι πιθανό να επιβιώσουν στο 

πεδίο και να μην έχουν σχεδιαστικά ελαττώματα 

που θα οδηγήσουν σε μείωση της απόδοσης 

τους. 

- John Wohlgemuth – 

 

IEC 61215: what it is and isn’t, NREL 2012 PV 

Module Reliability Workshop 



ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τρέχουσα 

εστίαση 

Που πρέπει να 

επικεντρωθεί η αγορά 

ΠΡΩΤΑ 5 ΕΤΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 20 ΕΤΗ 

Οι IEC πιστοποιήσεις 

έχουν σχεδιαστεί για την 

πρόληψη των βλαβών 

κατά τα πρώτα έτη..  

Δεν υπάρχει κανένα διεθνές πρότυπο που να διασφαλίζει ότι τα πλαίσια θα 

λειτουργούν σωστά για τα επόμενα 25 χρόνια. Μόνο οι αξίες, η τεχνογνωσία και οι 

διαδικασίες του κατασκευαστή μπορούν να το εξασφαλίσουν. 



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ IEC ΤΕΣΤ. 
Δύο «ίδια» πλαίσια με διαφορετικά υλικά φυσικά και συμπεριφέρονται 

διαφορετικά. 

IEC 



ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΥΝ ΠΟΤΕ 
Για να διαχωρίσετε την ήρα από το στάρι 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΤΗΝΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ? 

ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΟΥΣ? 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η 

«ΣΥΝΕΧΗΣ» ΡΟΗ 

«ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ? 

ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΑ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ? 

ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ 

ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ? 

ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΝΑΙ Η 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ 

ΒΛΑΒΗΣ? 

Brand X Brand Y 



_Κατανοούμε ότι τα Φ/Β πλαίσια δεν είναι 

ένα αναλώσιμο υλικό. 

 
Εντάξει … σε 10 χρόνια που θα είναι σχεδόν τζάμπα, θα αλλάξεις πάνελ και θα βάλεις 

καινούργια… 



ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΤΑ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΙΔΙΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Έτσι θεωρεί τα πάντα ίδια όπως και την τιμή 

Brand X Brand Y 



Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ… 
Όπως και σε οποιοδήποτε άλλο βιομηχανικό προϊόν, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές  

Brand X Brand Y 



_ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 
Αποκλειστική τεχνογνωσία. Made in Germany. Από το 2001. 



 
 

_Σας προμηθεύουμε αδιάλειπτη ηλεκτρική ενέργεια  

_Ότι και αν συμβεί 

Τ Ο  Ο Ρ Α Μ Α  Μ Α Σ  



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Φ/Β ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ 

ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ 

ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ 

ΕΑΝ ΣΥΜΒΕΙ 



_Με την aleo, μπορείτε να βασιστείτε σε 

ένα αξιόπιστο και ειλικρινή συνεργάτη. 

 



Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Η εμμονή μας είναι να σχεδιάζουμε πλαίσια που διαρκούν 

_Δεν αλλάζουμε τον κατάλογό μας κατά τη διάρκεια της νύχτας 

Παρόλο που μας χρειάζονται μήνες για να δοκιμάσουμε και να εμπιστευθούμε προμηθευτές 

εξαρτημάτων, αρνούμαστε να αναλάβουμε κινδύνους και να κάνουμε βραχυπρόθεσμες 

αλλαγές μόνο για να αντιδράσουμε στις τιμές της αγοράς. 

 

_Δεν μειώνουμε την ποιότητα για λόγους εξοικονόμησης κόστους 

Δεν θέτουμε σε κίνδυνο την ικανοποίηση των πελατών μας για να εισέλθουμε σε έναν άσχετο 

πόλεμο τιμών. Η κορυφαία μας προτεραιότητα είναι η αξιοπιστία. 

 

_Δεν αγοράζουμε φθηνά εξαρτήματα στην ελεύθερη αγορά 

Μερικοί κατασκευαστές είναι έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε για να μειώσουν τις τιμές, 

συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξαρτημάτων που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

πλέον στην παραγωγή. Στην aleo, διατηρούμε την ακεραιότητά μας σε κάθε βήμα της 

διαδικασίας. 



ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Για να διασφαλίσουμε αξιόπιστες αποδόσεις καθ΄όλη τη διάρκεια των 25 ετών 

_Δοκιμάζουμε πολύ πέρα από τα πρότυπα του 
IEC 

Με τα χρόνια, προκειμένου να επιλέξουμε τα σωστά εξαρτήματα, 
έχουμε θέσει τα δικά μας πρότυπα που προχωρούν πολύ 
περισσότερο οποιαδήποτε επίσημη απαίτηση. Δοκιμάζουμε 
τουλάχιστον κάθε νέο υλικό δύο φορές περισσότερο από τα 
πρότυπα IEC και ακόμη και περισσότερες φορές όταν το θεωρούμε 
απαραίτητο.  



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ 
Και διασφαλίζουμε τη σταθερότητα στη πάροδο των χρόνων 

_Η κατασκευή πλαισίων βασίζετε στην 

επιστημονική τεχνογνωσία 
 

Λίγοι γνωρίζουν ότι έχουμε ένα θησαυρό στην aleo. Πράγματι, 

έχουμε μια συλλογή αρκετών χιλιάδων τεμαχίων πλαισίων που 

αντιπροσωπεύουν όλο τον συνδυασμό εξαρτημάτων που 

δοκιμάσαμε ποτέ. Επειδή αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ 

των πλαισίων είναι η σταθερότητα των εξαρτημάτων τους μαζί. 

Δεν πρόκειται λοιπόν για την επιλογή του φθηνότερου 

συστατικού για κάθε στρώμα. Αλλά πρόκειται για να βεβαιωθείτε 

ότι όλα τους συμπεριφέρονται καλά μαζί μακροπρόθεσμα. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ 

Εξασφάλιση για το πελάτη, η αρχική επένδυση 

είναι και η τελική. 

Διάρκεια επένδυσης = Διάρκεια εγγύησης  

25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

Τα πλαίσια aleo διαθέτουν standard εγγύηση 

προϊόντων είκοσι πέντε ετών. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ 

Μεγαλύτερη σιγουριά στο πελάτη για την 

ποιότητα και την αξιοπιστία της εταιρίας και των 

προϊόντων της. 

ΙΣΧΥΡΟ BRAND NAME  

Sino American Silicon Products 

 

Παγκόσμια ηγέτιδα στον τομέα των ημιαγωγών 

και ηλιακών τεχνολογιών. 

 

 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ 

Χωρίς απρόοπτα κόστη και εξασφάλιση του 

προϋπολογισμού και business plan 

100% ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ 

 

Εάν τα πλαίσια aleo ποτέ αποτύχουν λόγω 

εσωτερικών ελαττωμάτων, καλύπτουμε το 

κόστος αντικατάστασης των πλαισίων, τη 

μεταφορά και το κόστος εργασίας. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ 

Μηδενικές βλάβες, μεγιστοποίηση απόδοσης και 

εξασφάλιση για απόσβεση της επένδυσης. 

Απρόσκοπτη λειτουργία εξοπλισμού 

ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Πολλαπλές δοκιμές και διαδικασία παραγωγής 

βραβευμένη από ανεξάρτητους φορείς. 

 

 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ 

Άμεση ανταπόκριση στα προβλήματα των 

πελατών άρα μεγιστοποίηση των οφελών από 

τις εγκαταστάσεις 

Η ψυχική ηρεμία του πελάτη δεν ανταλλάσσεται 

με τίποτα. 

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ AFTER SALES 

 

Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης με εξειδικευμένη 

ομάδα τεχνικών. 

 

 

 



ΕΧΟΥΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Για σταθερή ποιότητα. Ξανά και ξανά 

_Έχουμε αναγνωριστεί ανεξάρτητα ως ένας από τους πιο αξιόπιστους 

κατασκευαστές στον κλάδο. 

 
Όλες οι δοκιμές που έχουν γίνει ποτέ στα προϊόντα μας και τις διαδικασίες παραγωγής μας κατέληξαν 

πάντοτε στο συμπέρασμα ότι είμαστε “the state of art”. Έτσι μπορείτε να μας εμπιστευτείτε εάν θέλετε να 

προσφέρετε τα καλύτερα στους πελάτες σας. 

 

3,5% 

Αυτή είναι η μέση υποβάθμιση 16 πλαισίων aleo που έχουν εγκατασταθεί πριν από 9 χρόνια. Λιγότερο από 

τον μέσο όρο της βιομηχανίας. Και λιγότερο από αυτό που εγγυόμαστε. Ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων που 

δείχνει γιατί η aleo είναι γνωστή : υψηλή αξιοπιστία και υψηλές αποδόσεις που φέρνουν την ικανοποίηση των 

πελατών. 

 



ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ 
Είμαστε δίπλα στους πελάτες μας καθ΄όλη  τη διάρκεια ζωής του συστήματός 

τους 

100% ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΒΛΑΒΗΣ 

 

Εάν τα πλαίσια μας ποτέ αποτύχουν λόγω 

εσωτερικών ελαττωμάτων, καλύπτουμε το 

κόστος αντικατάστασης των πλαισίων, τη 

μεταφορά και το κόστος εργασίας. 

ΕΩΣ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

Τα πλαίσια μας διαθέτουν μια standard εγγύηση 

προϊόντων δώδεκα ετών, η οποία μπορεί να 

παραταθεί σε 25 χρόνια. 



aleo©2017 

Το πιο ολοκληρωμένο πακέτο 

εγγυήσεων της αγοράς 
 

για να απολαμβάνουν οι πελάτες μας τα οφέλη της ηλεκτρικής 

ενέργειας  χωρίς κανένα άγχος . 

 

25 
χρόνια 

25 
χρόνια 

98% 100% 

εγγύηση προϊόντος 

στα HE Tec πλαίσια 

γραμμική εγγύηση 

απόδοσης 

Εγγύηση ονομαστικής 

ισχύος για τα πρώτα 2 

έτη στα HE Tec πλαίσια 

κάλυψη εξόδων σε 

βλάβες που καλύπτονται 

από την εγγύηση 



Υποστήριξη 
Στεκόμαστε πάντα δίπλα σας. Ότι και να συμβεί 

 

13 Χρόνια φυσικής παρουσίας 

στην Ελλάδα με ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

Sales – Marketing  

 Technical & After Sales 

Aleo©2017 

Zaloggou 4  15343 Athens 
Greece 

T +30 210 6657293  
info@aleo-solar.gr 
www.aleo-solar.gr 



ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟΛΑΥΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Εύκολα 

_Οι εγγυήσεις μας έχουν επαινεθεί για την 

φιλικότητα προς τους πελάτες 
Στο τεύχος του Μαΐου του 2017, το Γερμανικό περιοδικό 

Photon εξέτασε τις εγγυήσεις περισσότερων από 20 

κατασκευαστών και κατέταξε την aleo μεταξύ των 

τεσσάρων πιο προσανατολισμένων προς την 

εξυπηρέτηση των πελατών και τη διαφάνεια. 



_ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΑΣ. 

Υποστηρίζουμε την αριστεία της βιομηχανίας, την ακεραιότητα και 

την εξυπηρέτηση των πελατών. 

η aleo ανήκει στο SAS Group. 



SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC. 
Παγκόσμια ηγέτιδα στον τομέα των ημιαγωγών και ηλιακών τεχνολογιών 

_Βασικά στοιχεία 
 

Ιδρύθηκε το1981 

Έδρα στη Taïwan 

8500 εργαζόμενοι 

 

 

_Ένας σταθερός και κερδοφόρος όμιλος 

Έσοδα 2017  

$2 bn 



SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC. 
Παγκόσμια ηγέτιδα στον τομέα των ημιαγωγών και ηλιακών τεχνολογιών 

_Η SAS είναι ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής 

πυριτίου στο κόσμο 
Η SAS προμηθεύει τα εξαρτήματα για υπολογιστές, τηλέφωνα, 

αυτοκίνητα, κάμερες, τρένα, συνδεδεμένες συσκευές ... που 

χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Η SAS είναι ένας 

αξιόπιστος συνεργάτης παγκοσμίων κορυφαίων εμπορικών 

σημάτων. 



SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC. 
Παγκόσμια ηγέτιδα στον τομέα των ημιαγωγών και ηλιακών τεχνολογιών 

INGOT WAFERS CELLS MODULES 
PROJECT 

DVPT. 
PROJECT 
INVEST. 

YIELD CO. 

1 000 MW 1 000 MW 1 000 MW 340 MW 

_SAS fully integrated 
 



« The bitterness of poor quality 

stays long after the sweetness of 

a low price is forgotten » 

 
 

- Benjamin Franklin - 



COMPANY PRESENTATION 

2019 

ALEO SOLAR GMBH 

Marius-Eriksen-Straße 1 

17291 Prenzlau 

 

T +49 3984 8328 0 

F +49 3984 8328-115 

info@aleo-solar.de 

www.aleo-solar.com 
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