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Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημόσιων κτηρίων σε έξυπνα 
και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης
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Το έργο BERLIN

• Διάρκεια έργου: 2/9/2019 – 1/9/2023

• 7 εταίροι

• 4 χώρες

• 2,5 εκ. χρηματοδότηση ΕΕ

• 2,8 εκ. συνολική χρηματοδότηση

«Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση 

δημόσιων κτηρίων σε έξυπνα και ανθεκτικά 

νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης»
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Στόχοι του έργου BERLIN

• Υλοποίηση διασυνοριακών πιλοτικών 

μέτρων για την αποδοτική 

ενεργειακή αναμόρφωση των 

δημόσιων κτηρίων

• Διαχείριση της υψηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης του κτηριακού τομέα

• Υποστήριξη ασθενών ηλεκτρικών 

δικτύων σε περιοχές της Μεσογείου 

και αγροτικές περιοχές

• Διευκόλυνση της αύξησης της 

διασύνδεσης των ΦΒ στο δίκτυο
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Αναμενόμενα οφέλη

Τι θα βελτιωθεί;

• Μείωση ενεργειακής 
κατανάλωσης σε επίπεδο 
κτηρίου

• Εξοικείωση δημόσιων αρχών 
με την ενεργειακή 
αναβάθμιση

• Προώθηση πολιτικών για 
υψηλά επίπεδα ενεργειακής 
αυτάρκειας με ΦΒ

Ποιος επωφελείται;

• Διαμορφωτές πολιτικών 
σχετικών με την ενέργεια

• Διαχειριστές ηλεκτρικών 
δικτύων διανομής

• Ρυθμιστικές αρχές

• Ενεργειακοί σύμβουλοι

• Τοπικές/περιφερειακές 
αρχές

• Επιστημονική κοινότητα
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Δράσεις του έργου

6 πιλοτικές εγκαταστάσεις με ΦΒ, αποθήκευση (Α), και διαχείριση 
ζήτησης (ΔΖ)

Ανάπτυξη και αξιολόγηση στρατηγικών διαχείρισης της ενέργειας 
στις πιλοτικές (αξιοποιώντας και τα ηλεκτρικά οχήματα)

Υποστήριξη 5 δημόσιων ιδρυμάτων για την υιοθέτηση ενεργειακά 
αποδοτικών μέτρων και την ενίσχυση της ιδιοκατανάλωσης της τοπικά 
παραγόμενης ενέργειας
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Δράσεις του έργου

Προτάσεις πολιτικών για την προώθηση των ΦΒ σε κτίρια σε συνδυασμό 
με αποθήκευση ενέργειας και Διαχείριση της Ζήτησης (ΔΖ)

1 διαδικτυακό εργαλείο για τη διαστασιολόγηση συστημάτων 
ΦΒ+Α+ΔΖ

1 εργαλείο για προτάσεις πολιτικών προώθησης ΦΒ+Α+ΔΖ για 
ειδικούς στην ενέργεια

Ίδρυση και λειτουργία κόμβου (IUPVMED hub) για την προώθηση των 
συστημάτων ΦΒ+Α+ΔΖ στην περιοχή της Μεσογείου με εμπλοκή ειδικών 
στην ενέργεια
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Πιλοτικές δράσεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• 6 πιλοτικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισραήλ

• Στόχος η μετατροπή του κτιρίου σε ενεργειακά αποδοτικό νανοδίκτυο

✓ Αυξάνοντας την ΦΒ εγκατεστημένη ισχύ

✓ Σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας με χρήση μπαταριών

✓ Ενεργοποιώντας δυνατότητες διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων



Πιλοτική – Φοιτητικές εστίες ΠΔΜ, Κοίλα

Στο κτίριο λειτουργούσαν ήδη

• τοπική παραγωγή από ΦΒ

• σύστημα αποθήκευσης 

ενέργειας με μπαταρίες

• σύστημα καταγραφής 

ηλεκτρικών και θερμικών 

καταναλώσεων
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Πιλοτική – Φοιτητικές εστίες ΠΔΜ, Κοίλα

• Στο πλαίσιο του BERLIN εγκαταστάθηκαν

+ Επιπλέον ΦΒ πάνελ

+ Επιπλέον μπαταρίες στο σύστημα 
αποθήκευσης

+ Μετεωρολογικός σταθμός

+ Φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων

+ Σύστημα διαχείρισης του σταθμού 
φόρτισης οχημάτων

+ Σύστημα διαχείρισης κοινόχρηστου 
φωτισμού

+ Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας

+ Έξυπνοι διακόπτες/μετρητές ενέργειας 
σε δωμάτια
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34 kWp 31.4 kWh 2x22 kW



Πιλοτική – Φοιτητικές εστίες ΠΔΜ, Κοίλα
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Νέο ΦΒ + μπαταρίες

Smart plugs

Φορτιστής Ηλεκτρικών  
οχημάτων

Κοινόχρηστος φωτισμός Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο



Πιλοτική – Φοιτητικές εστίες ΠΔΜ, Κοίλα
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Σχέδιο χωροθέτησης ΦΒ πάνελ



Πιλοτική – Φοιτητικές εστίες ΠΔΜ, Κοίλα
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Μετεωρολογικός σταθμός (Μ.Σ.) Καταγραφικό Μ.Σ. Υβριδικός μετατροπέας ισχύος 
ΦΒ + μπαταρίας



Πιλοτική – Φοιτητικές εστίες ΠΔΜ, Κοίλα

BERLIN – [Pilot actions in Greece: Pilot description and tender preparation] Extended meeting – 02 February 2021 13

• Φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων 

• 2 θέσεις φόρτισης των 22 kW – 32 A

• Έλεγχος της φόρτισης με σκοπό την αύξηση του συντελεστή ιδιοκατανάλωσης του κτηρίου 

(εκμετάλλευση τοπικά παραγόμενης ενέργειας)



Πιλοτική – Φοιτητικές εστίες ΠΔΜ, Κοίλα
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Μέγιστα: 22 kW - 32 A 

Επιλογές ρύθμισης: 

o ΙΣΧΥΣ: 11/15/18/22 kW 

o ΡΕΥΜΑ: 16/20/25/32 A 

Φόρτιση 6/6/2022
Διάρκεια: 86 λεπτά
Ενέργεια: 15572 Wh | Μέση ισχύς : 11 kW



Διαδικτυακό εργαλείο (berlintool.eu)
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• Σχεδιασμός και υλοποίηση από την 
ομάδα του ΠΔΜ

• Διαστασιολόγηση συστημάτων ΦΒ 
και μπαταριών ενσωματωμένων σε 
κτίρια

• Προγραμματισμός ευέλικτων 
φορτίων

• Επιλογές στόχων σχεδιασμού:
✓ Μέγιστο οικονομικό όφελος
✓ Μέγιστη ενεργειακή αυτάρκεια
✓ Αποδοτικές λύσεις που 

συνδυάζουν οικονομικό όφελος 
και αυτάρκεια

✓ Διεξοδική ανάλυση 



Διαδικτυακό εργαλείο
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Είσοδοι

• Κατανάλωση κτιρίου

• Τοποθεσία κτιρίου

• Τιμολόγηση ηλεκτρικής 
ενέργειας

• Κόστος συστημάτων 

Έξοδοι

• Βέλτιστες διαστάσεις ΦΒ και 
μπαταρίας

• Καθαρή παρούσα αξία

• Κόστος επένδυσης

• Συντελεστής αυτάρκειας



Επιστημονικές δημοσιεύσεις - 1
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Παρουσίαση του εργαλείου που ανέπτυξε το ΠΔΜ



Επιστημονικές δημοσιεύσεις - 2

18

Διαχείριση ευέλικτων φορτίων και αποθήκευσης ενέργειας σε κτίρια με ΦΒ για 
την υποστήριξη του ηλεκτρικού δικτύου

ΕΙΣΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΔΟΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μείωση αιχμών

Ελαχιστοποίηση 
ανταλλαγής ισχύος 
με το δίκτυο

Προτεινόμενο 
τοπικό σχήμα 
διαχείρισης 
ενέργειας



Επιστημονικές δημοσιεύσεις - 2
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Διαχείριση ευέλικτων φορτίων και αποθήκευσης ενέργειας σε κτίρια με ΦΒ 
για την υποστήριξη του ηλεκτρικού δικτύου

Ευέλικτα φορτία*

load shifting

a
m

b
m

appliance's 

load profile

appliance's 

load profile

Μετατόπιση φορτίου με διατήρηση προφίλ φορτίου

Στόχος βελτιστοποίησης



Επιστημονικές δημοσιεύσεις - 2
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Διαχείριση ευέλικτων φορτίων και αποθήκευσης ενέργειας σε κτίρια με ΦΒ για 
την υποστήριξη του ηλεκτρικού δικτύου

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΖ

ΠΡΟΤΕΙΝ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Προτεινόμενο σχήμα διαχείρισης ενέργειας
• Μείωση απωλειών δικτύου
• Ελάττωση παραβιάσεων τάσης
• Μικρός χρόνος επίλυσης
Σε αντίθεση με κεντρικό σχήμα διαχείρισης ενέργειας που ελέγχει όλους τους 
ιδιοπαραγωγούς του δικτύου



Επιστημονικές δημοσιεύσεις - 2
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Διαχείριση ευέλικτων φορτίων και αποθήκευσης ενέργειας σε κτίρια με ΦΒ για 
την υποστήριξη του ηλεκτρικού δικτύου

• Τάσεις στους κόμβους του δικτύου
• Το προτεινόμενο σχήμα 

επιτυγχάνει βελτιωμένη απόδοση 
σε σχέση με τα κεντρικά σχήματα

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΖ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (βελτιωμένη επίλυση)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
MV(1) LV(2)

3 4

2322

262524

171615

19181413

2120

12

10987

65
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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