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Διασύνδεση συστήματος Φ/Β-μπαταρίας με αντλία
θερμότητας και έξυπνη διαχείριση αυτού για
εφαρμογή σε κτηριακές εγκαταστάσεις Δυναμική προσομοίωση ηλεκτρικού δικτύου με 100% ΑΠΕ και διαχείριση περιστατικών απώλειας ισχύος 

Συμμετοχή στα Ερευνητικά Έργα: 

Yποσταθμός
(LV)

Ηλεκτρικό δίκτυο (HV/MV/LV) Τοπικό δίκτυο (MV)

• Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση ενεργειακών δικτύων (αποκεντρωμένων ή μη) με συμβίωση των
τριών κύριων ενεργειακών καταναλώσεων (ηλεκτρισμός, θέρμανση, ψύξη).

• Δυναμική προσομοίωση αυτών ποικίλους χρονικής διακριτοποιήσης (~hsec).
• Εναρμονισμένη με τις ανάγκες του κάθε δικτύου αλγορίθμων πρόβλεψης

παραγωγής/κατανάλωσης φορτίου σε περιπτώσεις υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και δυνατότητες
διερεύνησης της ευστάθειας δικτύου για τη ειδική περίπτωση νησιωτικών συστημάτων.

• Σύζευξη ανωτέρω αλγορίθμων με μεθόδους ελέγχου για τη βέλτιστη διαχείριση της παραγόμενης
και αποθηκευμένης ενέργειας



 Εγκατάσταση πιλοτικής μονάδα δέσμευσης και 
επαναχρησιμοποίησης CO2 δίπλα στον ΑΗΣ Αγίου 
Δημητρίου (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)

 Κατάλληλη καθαρότητα του CO2 για πολλές 
διαφορετικές χρήσεις. 

 Κόμβος CO2 (CO2 - Ηub), στην Δ. Μακεδονία 

 Μείωση εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου από 
τους ΑΗΣ – δημιουργία καινούριας αλυσίδας αξίας

 Επίδειξη αξιοποίησης του CO2 μέσω της 
παραγωγής μεθανόλης με χρήση Η2 που θα 
παράγεται σε μονάδα ηλεκτρολύτη.

Δέσμευση και αξιοποίηση CO2 από καυσαέρια λιγνιτικών 
ατμοηλεκτρικών σταθμών

CO2-Hub

Στόχοι του ερευνητικού έργου:
1. Επίδειξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 με

κόστος αποφυγής CO2 <25 €/τόνο
2. Αποδοτική (>90%) δέσμευση
3. Δέσμευση 5500 τόνων/έτος
4. Παραγωγή υψηλής καθαρότητας

μεθανόλης από το CΟ2 και Η2

5. Τεχνικο-οικονομική και περιβαλλοντική
αξιολόγηση της τεχνολογίας δέσμευσης
και αξιοποίησης CO2


