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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Renel

2009
• Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η εταιρία Γ. Χαλβατζής Γ. Χατζάργυρος Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Renel, με σκοπό την 

παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων.

2010
• Η Renel, ακολουθώντας την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αποκτά εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όπου 

στεγάζονται οι αποθήκες και το τεχνικό τμήμα.

2013
• Η Renel διευρύνει τις δραστηριότητες της. Αναπτύσσει τμήμα μελετών ενώ ταυτόχρονα συστήνει τομέα 

δημοσίων έργων.

2017
• Η Renel ενισχύει την παρουσία της στο δημόσιο τομέα συμμετέχοντας ενεργά σε δημόσιες προμήθειες.

2019

• Η Renel μετατρέπεται από ΟΕ σε ΙΚΕ με την επωνυμία Renel IKE και διακριτικό τίτλο «Renel». Αναπτύσσει μία 
νέα καινοτόμα υπηρεσία με διακριτικό τίτλο [CO2] και πεδίο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 
επιθεώρησης παγίων και υποδομών με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.   

2020
• Η Renel δημιουργεί υποκατάστημα στο Νομό Μαγνησίας σε βιοτεχνικό κτίριο 400m2.  

2021
• Η Renel αναπτύσσει ένα νέο τμήμα NBD με έντονη ερευνητική δραστηριότητα και εφαρμογή καινοτόμων 

υπηρεσιών και προϊόντων.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

L

A

E

M

D

C Διαχείριση

Γενική διεύθυνση 
έδρας

Οικονομικό τμήμα

Υπάλληλοι 
γραφείου

Τμήμα M&S

Υπάλληλοι 
γραφείου

Τμήμα υπηρεσιών 
και δημόσιων 
διαγωνισμών

Μηχανολόγοι & 
Ηλεκτρολόγοι

Μηχανικοί

Τμήμα EPC & 
O&M

Ηλεκτρολόγοι & 
Μηχανολόγοι

Μηχανικοί

Εργατοτεχνίτες

Τμήμα NBD

Ηλεκτρολόγοι & 
Μηχανολόγοι

Μηχανικοί

Γενική διεύθυνση 
υποκαταστήματος

Renel GOAL nZEBs
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Renel

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΤΟΜΕΙΣ

Renel

Βιομηχανία
Επιχειρήσεις 

κοινής 
ωφέλειας

Υγεία Ενέργεια Ξενοδοχεία Δημόσιος 
τομέας Έρευνα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Renel

1. Υποσταθμοί μέσης τάσης
2. Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
3. Συστήματα κίνησης
4. Συστήματα energy monitoring 
5. Συστήματα διαχείρισης ενέργειας
6. Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
7. Συστήματα ΑΠΕ
8. Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας
9. Συστήματα ΖΝΧ
10.Συστήματα HVAC
11.Συστήματα φωτισμού
12.Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας
13.Συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
14.Συστήματα αποθήκευσης
15.Συστήματα ηλεκτροκίνησης
16.Αυτόνομα συστήματα
17.Επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
18.Υπηρεσίες ESCO
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Renel

Το πρόβλημα:

GOAL nZEBs

Ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας

Αύξηση των τιμών ενέργειας

Επιπτώσεις: στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, στην ποιότητα ζωής, στο περιβάλλον



ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΛΥΣΗ

Renel GOAL nZEBs

Ανάγκη για 
καλύτερο 

ενεργειακό 
σχεδιασμό 

και επιτήρηση

Άμβλυνση 
επιπτώσεων 

στην οικονομία

Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής

Προστασία του 
περιβάλλοντος

Σύστημα 
ενεργειακής 
διαχείρισης



ΟΡΙΣΜΟΙ

Renel

Τι είναι τα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου (BEMS);
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ΧΡΗΣΕΙΣ

Renel

Που χρησιμοποιούνται τα συστήματα BEMS | Υπηρεσίες αυτοματισμού και λειτουργίες ελέγχου

• Θέρμανση, ψύξη, αερισμός, κλιματισμός (HVAC)
• Γενικός φωτισμός και φωτισμός έκτακτης ανάγκης
• Διαχείριση ενέργειας
• Ασφάλεια και προστασία
• Αναγνώριση και διάγνωση σφαλμάτων

GOAL nZEBs



ΟΦΕΛΗ

Renel

Οφέλη εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης

• Αποτελεσματική παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης

• Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, και φωτισμό

• Μείωση του ενεργειακού κόστους και συνεπώς, χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες

• Αυτόματη περικοπή φορτίων και διαχείριση φορτίων αιχμής που επιβαρύνουν το ενεργειακό κόστος

• Βελτίωση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ειδικά του χώρου εργασίας

• Καλύτερος έλεγχος των επιθυμητών εσωτερικών συνθηκών

• Δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου των χώρων του κτιρίου

• Μεγαλύτερη κτιριακή λειτουργικότητα και οικονομία

• Αύξηση της αξιοπιστίας και της ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

• Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για την συντήρηση του εξοπλισμού

• Αύξηση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου

• Βελτίωση της ενεργειακής κλάσης του κτηρίου σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ

GOAL nZEBs



ΟΦΕΛΗ

Renel

Τα επακόλουθα οφέλη για την Ενεργειακή Διαχείριση είναι:

• Παροχή πληροφοριών στη διοίκηση του φορέα του κτιρίου, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για την 
αξιοποίηση ακινήτων και για σχετικές νέες επενδύσεις

• Επιβεβαίωση και ορθολογική κατανομή τιμολογίων ενέργειας
• Καθορισμός μελλοντικών προϋπολογισμών
• Ενημέρωση υπευθύνων διαφόρων τμημάτων του φορέα
• Προσδιορισμός νέων δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και επιτεύξιμων ενεργειακών στόχων
• Ακριβής μέτρηση ενεργειακού οφέλους από υφιστάμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
• Διασφάλιση ορθολογικής λειτουργίας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων
• Ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτιρίου μέσω της κοινοποίησης των ενεργειακών αναφορών 

που σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Renel

Τα σύγχρονα BEMS χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες λειτουργίες:

 Λειτουργία αυτομάτου ελέγχου

 Λειτουργία συλλογής και επίδειξης δεδομένων

 Λειτουργία ασφαλείας
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Renel

Σύμφωνα με τα παραπάνω, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι με την χρήση ενός συστήματος BEMS,
μπορούμε εύκολα να εξασφαλίσουμε τον πλήρη έλεγχο ενός κτιρίου, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα,
αποφεύγοντας τις σπατάλες στην κατανάλωση ενέργειας. Ουσιαστικά, αυτά τα συστήματα βοηθούν και
στη μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, αποτρέποντας την ανούσια χρήση ενέργειας.
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CASE STUDIES

Renel GOAL nZEBs

Π.Ε. Γρεβενών

ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας

Π.Δ.Μ. 



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 1: ΠΕ Γρεβενών

Τίτλος Έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Plug-n-
Harvest» προϋπολογισμού 20.931,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

Ο εξοπλισμός υλοποιεί έξυπνες αυτοματοποιημένες μετρήσεις σε τέσσερα γραφεία
του Διοικητηρίου της ΠΕ Γρεβενών, εξωτερικά των οποίων στην ΝΔ και ΝΑ πλευρά
εγκαταστάθηκε πιλοτική πρόσοψη.

GOAL nZEBs

Υλικά:

 Έξυπνοι μετρητές θερμοκρασίας και υγρασίας

 Έξυπνοι μετρητές κίνησης, φωτεινότητας και θερμοκρασίας

 Μαγνήτες για έλεγχο παραθύρων (ανοιχτό/κλειστό)

 Έξυπνοι Μετρητές για κύκλωματα ρευματοδοτών, γενικού φωτισμού και φωτισμού ασφαλείας

 Έξυπνες πρίζες για σύνδεση απευθείας κατανάλωσης

 Θερμιδομετρητές

 Θερμοστατικές βαλβίδες

 Μετεωρολογικός σταθμός, που μετράει ταχύτητα ανέμου, εξωτερική θερμοκρασία/υγρασία και
φωτεινότητα

 Μετρητής ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου



CASE STUDIES

Renel

ΝΑ, 1ος όροφος
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CASE STUDIES

Renel

ΝΔ, 1ος όροφος
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CASE STUDIES

Renel

ΝΑ, 2ος όροφος
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CASE STUDIES

Renel

ΝΔ, 2ος όροφος
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CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 2: ANKO Δυτικής Μακεδονίας

Τίτλος Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση Λαμπτήρων LED, Φωτοβολταϊκών (PVs) και Τεχνολογικά
Προηγμένων Εργαλείων στο 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καστοριάς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«LEADING THE WAY TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC SCHOOLS AND PROPAGATE THE USE OF
RENEWABLE ENERGY SOURCES» και ακρωνύμιο «LED», που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό Πρόγραμμα
«Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020»

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 2: ANKO Δυτικής Μακεδονίας

Υλικά:

 ΦΒ πάνελ

 Αντιστροφέας τάσης (Inverter)

 Λοιπός εξοπλισμός ΦΒ συστήματος

 Φωτιστικά σώματα (LED)

 Εξοπλισμός – λογισμικό συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 2: ANKO Δυτικής Μακεδονίας

Υλικά:

 ΦΒ πάνελ

 Αντιστροφέας τάσης (Inverter)

 Λοιπός εξοπλισμός ΦΒ συστήματος

 Φωτιστικά σώματα (LED)

 Εξοπλισμός – λογισμικό συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 2: ANKO Δυτικής Μακεδονίας

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση «έξυπνης συσκευής».

Οι λειτουργίες που εκτελεί είναι:

• παρακολούθηση και καταγραφή της παραγόμενης ενέργειας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος
• μέτρηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα και πτητικών οργανικών ενώσεων,
• καταγραφή εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας,
• «έξυπνη» διαχείριση φωτισμού, με υποστήριξη σεναρίων

Οι απαιτήσεις καλύπτονται από μία συσκευή που κατασκευάστηκε εξειδικευμένα για τις απαιτήσεις της
σχολικής μονάδας.

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 2: ANKO Δυτικής Μακεδονίας

Η «έξυπνη συσκευή», για να λαμβάνει τις μετρήσεις που
απαιτούνται, φέρει τους ακόλουθους αισθητήρες:

 ηλιακής ακτινοβολίας, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην κεραμοσκεπή του κτιρίου σε εξωτερικό χώρο

 συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και πτητικών οργανικών ενώσεων στον χώρο (VOC)

 θερμοκρασίας φωτοβολταϊκής γεννήτριας

 εξωτερικής θερμοκρασίας υπό σκιά

 μέτρησης έντασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

 εσωτερικής θερμοκρασίας

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 3: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τίτλος Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικών Φ/Β συστημάτων με αποθήκευση και έλεγχο για
επίτευξη νανοδικτύων σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου
Κοζάνης» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Οικονομικά αποδοτική αναμόρφωση δημοσίων κτιρίων
σε έξυπνα και ανθεκτικά νανοδίκτυα με χρήση αποθήκευσης» με ακρωνύμιο BERLIN, στο πλαίσιο του
Προγράμματος MED-ENI CBC

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 3: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Στο κτίριο των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης,
εγκαταστάθηκε σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σύστημα
ενεργειακής διαχείρισης.

Υλικά:
 ΦΒ πάνελ

 Συσσωρευτές ιόντων λιθίου

 Τριφασικός υβριδικός αντιστροφέας

 Λοιπός εξοπλισμός ΦΒ συστήματος

 Ηλεκτρονικός μετρητής ενέργειας

 Μετρητές – αναλυτές ενέργειας

 Μετεωρολογικός σταθμός

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 3: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ο μετεωρολογικός σταθμός που εγκαταστάθηκε περιλαμβάνει:

 Καταγραφικό

 Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας ΦΒ πλαισίων

 Αισθητήρες εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας

 Αισθητήρες εσωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας

 Πυρανόμετρο ηλιακής ακτινοβολίας

 Ανεμόμετρο για μέτρηση ταχύτητας αέρα

Ο σταθμός συνδέεται στο δίκτυο των εστιών και έχει τη δυνατότητα αυτόματης προώθησης των
μετρήσεων σε κεντρικό PC.

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 3: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Επιπλέον:

 Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού ελεγκτή, εντός του κεντρικού πίνακα των εστιών, με σκοπό
την μέτρηση παραγωγής, αποθήκευσης και κατανάλωσης και έλεγχο αυτών

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και απομακρυσμένου ελέγχου του
κοινόχρηστου φωτισμού των εστιών (διάδρομοι), καθώς και του πίνακά του.

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης και καταγραφής θερμοκρασίας-υγρασίας
εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων των εστιών.

 Προμήθεια και εγκατάσταση πριζών-διακοπτών ελεγχόμενων από wifi (smart-plugs)

GOAL nZEBs



CASE STUDIES

Renel

CASE STUDY 3: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Οι πρίζες-διακόπτες:

 Έχουν τη δυνατότητα μέτρησης τάσης, ρεύματος και ισχύος της γραμμής που τοποθετούνται.

 Μέσω wifi συνδέονται σε πλατφόρμα, στην οποία σε πραγματικό χρόνο εμφανίζονται τα
καταγραφόμενα μεγέθη, γίνεται αποθήκευση αυτών και υπάρχει δυνατότητα άμεσου χειρισμού των
συσκευών.

 Μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατός ο προγραμματισμός λειτουργίας των συσκευών, τόσο με
χρονοπρογραμματισμό, αλλά και με εντολές τύπου if-then-else.

GOAL nZEBs



Renel I.K.E.   Energy & Power Engineering
Καρατάσου 7, 54626, Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ: 998229190   ΔΟΥ: Ά Θεσσαλονίκης

E-mail: info@renel.gr
Τ: 2310 528239, 2310 545112  F: 2310 528413

www.renel.gr

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
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