
 
 

  
  

Η PROINSO προμηθεύει 
φωτοβολταϊκά υλικά στη Μεγάλη 

Βρετανία για την εταιρεία 
ηλεκτρισμού RenEnergy  

 
 

 Η PROINSO παρέδωσε μία πρώτη παραγγελία από ηλιακά στοιχεία και 
μετατροπείς ισχύος 560 kW για μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο  
Suffolk (Μεγάλη Βρετανία) για λογαριασμό της βρετανικής εταιρείας 
ηλεκτρισμού RenEnergy. 

 Πρόκειται για οκτώ ηλιακές στέγες που θα παράγουν τελικά 637,687 kWh 
προς όφελος της εταιρείας Frederick Hiam Ltd, η οποία είναι 
εξειδικευμένη στην παραγωγή και συσκευασία φρούτων και λαχανικών 
και έχει ιστορία μεγαλύτερη από εκατό χρόνια. 

 Η ανωτέρω εταιρεία θα χρησιμοποιεί για την καθημερινή της 
δραστηριότητα το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγουν οι 
οκτώ ηλιακές εγκαταστάσεις. 

 Η PROINSO επέκτεινε πρόσφατα την αντιπροσωπεία της στο Λονδίνο με 
καινούρια γραφεία και μία νέα αποθήκη διαχείρισης υλικού επιφάνειας 
3.000 m2. 

 Η εταιρεία συνεργάζεται, επίσης, με 32 βρετανικές επιχειρήσεις οι οποίες 
είναι ενσωματωμένες στο Διεθνές Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων 
Εγκαταστατών της. 

 Η PROINSO θα είναι παρούσα στην έκθεση Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) 
που θα λάβει χώρα από 26 έως 28 Οκτωβρίου στην πόλη Birminghan και 
στην οποία θα παρουσιάσει τις τελευταίες καινοτομίες των εταιρειών 
TRINA και SMA, μαζί με όλα τα άλλα προϊόντα που  διανέμει. 
 

 
18 Οκτωβρίου 2011.- Η πολυεθνική PROINSO –εξειδικευμένη στη διανομή ηλιακών στοιχείων, 
μετατροπέων, ιχνηλατών και σταθερών πλαισίων για ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις- πσρέδωσε 
πρόσφατα μία πρώτη παραγγελία από ηλιακά στοιχεία TRINA και μετατροπείς SMA ισχύος 560 kW για 
λογαριασμό της βρετανικής εταιρείας ηλεκτρισμού  RenEnergy. Τα υλικά αυτά προορίζονται για μία 
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε οκτώ στέγες στην πόλη Suffolk, βορειοανατολικά του Λονδίνου, και 
αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος προμήθειας υλικών. 
 
Ο τελικός πελάτης του έργου είναι η Frederik Hiam Ltd, μία εκατονταετής εταιρεία γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων διατροφής, η οποία είναι εξειδικευμένη στην παραγωγή, συσκευασία και 
διανομή φρούτων και λαχανικών. Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τελικά το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα παράγει η νέα φωτοβολταϊκή εγκατάσταση (637,687 kWh) για την καθημερινή της 
δραστηριότητα. 
 
Εκπρόσωποι της PROINSO αξιολόγησαν πολύ θετικά την συμφωνία αυτή, διότι, όπως δήλωσαν, “μας 
γεμίζει υπερηφάνεια η εμπιστοσύνη που εναπόθεσε η RenEnergy στην PROINSO, μια που πρόκειται για 
ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας για τον φωτοβολταϊκό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις 
των εγκαταστάσεων στην περιοχή και το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει την πρώτη παραγγελία για μία 
από τις πρωτοπόρες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
θέτοντας έτσι τις βάσεις για νέες συμφωνίες στο προσεχές μέλλον”. 
 
Η RenEnergy είναι μία βρετανική επιχείρηση ηλεκτρισμού που γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 
χρόνια, οπότε και προσανατολίστηκε σταθερά στην καινοτομία όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Σήμερα είναι μία από τις λίγες εταιρείες στη Μεγάλη Βρετανία που έχει την πιστοποίηση MCS 
σε τέσσερεις τεχνολογικούς τομείς: ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια, αντλίες θερμότητας, τουρμπίνες 



 
 

  
  

θερμικής και αιολικής ηλιακής ενέργειας. Η εταιρεία –με έδρα στο Norfolk- έχει συμμετάσχει στο 
σχεδιασμό και την εγκατάσταση έργων φωτοβολταϊκής ενέργειας με ισχύ μεγαλύτερη από 4 MW στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Η PROINSO θα είναι παρούσα στην έκθεση Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) που θα λάβει χώρα από 
26 έως 28 Οκτωβρίου στην πόλη Birminghan. Εκεί θα παρουσιάσει τις τελευταίες καινοτομίες των 
εταιρειών TRINA και SMA, μαζί με όλα τα άλλα προϊόντα που διανέμει. 
 
 
Εδραίωση στο Ηνωμένο Βασίλειο  
 
Η PROINSO εγκαινίασε πρόσφατα μία καινούρια αντιπροσωπεία και μία νέα αποθήκη διαχείρισης υλικών 
στο Λονδίνο, με βάση τις οποίες σκοπεύει να ενισχύσει την παρουσία της στη βρετανική αγορά. Για το 
σκοπό αυτό διαθέτει μία τοπική ομάδα επαγγελματιών με άριστη κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία στον 
κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υπό την καθοδήγηση του κ. Mark Randall. Οι προβλέψεις της 
PROINSO UK είναι ότι θα αποκτήσει μερίδιο 10% στην αγορά ηλιακών συστημάτων του 
Ηνωμένου Βασιλείου για το έτος 2012. 
 
Με βάση την καινούρια της αντιπροσωπεία, που βρίσκεται στον αριθμό 943 της Yeovil Road (Slough), η 
PROINSO θα εργασθεί για να προσφέρει υπηρεσίες και υποστήριξη στους 32 Εξουσιοδοτημένους 
Εγκαταστάτες που διαθέτει επί του παρόντος στο Ηνωμένο Βασίλειο και, επίσης, για την προσέγγιση 
νέων πελατών και συνεργατών. Επιπλέον, η νέα αποθήκη διαχείρισης  υλικών στο Slough έχει 
επιφάνεια μεγαλύτερη από 3.000 m2, γεγονός που θα επιτρέψει τη διατήρηση σημαντικού στοκ υλικών 
σε μόνιμη βάση για τους πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό η PROINSO θα καταστεί πιο ευέλικτη και θα 
μειώσει τις προθεσμίες παράδοσης στους μικρούς εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
 
Αξίζει να υπογραμμίσουμε τις συμφωνίες για την εκπαίδευση του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων 
Εγκαταστατών της που έχει υπογράψει η PROINSO UK με την EcoSkies, εντός του 
προγράμματος  διεθνούς κατάρτισης PROINSO Solar Training School. Η EcoSkies είναι ένα από 
τα κυριότερα εκπαιδευτικά κέντρα για φωτοβολταϊκούς εγκαταστάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, κέντρα με 
τα οποία συνεργάζεται η PROINSO μέσω του προγράμματός της και αφορούν στην προμήθεια 
διδακτικού υλικού, την προετοιμασία διαλέξεων και τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης για τους 
εγκαταστάτες του Δικτύου της. 
 
 
Παγκόσμια πρωτοπορία στη διανομή ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων 
 
Η PROINSO διαθέτει αντιπροσωπείες σε Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Κίνα και Τσεχική Δημοκρατία. Επί του παρόντος το Διεθνές Δίκτυο 
Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών της αριθμεί 1.743 ενσωματωμένες επιχειρήσεις παγκοσμίως. 
 
Μέχρι τέλη Σεπετεμβρίου του 2011 η εταιρεία είχε ξεπεράσει τα 1.000 MW σε ηλιακά στοιχεία και 
μετατροπείς διανεμημένους στους περισσότερους από 1.743 εγκαταστάτες που αποτελούν 
μέλη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Εγκαταστατών της παγκοσμίως. Με αυτόν τον αριθμό-
ρεκόρ η PROINSO ενισχύει τη θέση της ως μία από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου με πωλήσεις 
συστημάτων που φθάνουν το 1 GW. 
 
 
 Προφίλ Εταιρείας: PROINSO     www.proinso.net 
 
 
Η PROINSO είναι μία εταιρεία εξειδικευμένη στη διανομή ηλιακών στοιχείων, μετατροπέων, 
σταθερών πλαισίων και ιχνηλατών για ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 
 
Έχει εξασφαλίσει συμβόλαια αντιπροσώπευσης και διανομής με τις εταιρείες TRINA SOLAR, 
CANADIAN SOLAR και REC για τα ηλιακά στοιχεία, με την SMA για τους μετατροπείς και είναι 
η υπεύθυνη διανομών για τους ιχνηλάτες και τα σταθερά πλαίσια της MECASOLAR. Είναι η 
πρώτη εταιρεία παγκοσμίως στη διανομή στοιχείων TRINA. Ακόμη, είναι ο  κύριος 
προμηθευτής μετατροπέων SMA και αντιπροσωπεύει την γερμανική αυτή εταιρεία σε όλον 
τον κόσμο.// 


