Η Κ&Μ Ενεργειακή αναλαμβάνει την μελέτη και την κατασκευή 900kW στο
Ν. Ημαθίας.
Η Κ&Μ Ενεργειακή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συμφωνία μελέτης και κατασκευής
ΦΒ έργων στον Νομό Ημαθίας, στην περιοχή της Βέροιας. Τα ΒΦ
έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν ανέρχονται στα 900kW, εκ των
οποίων τα 500kW αφορούν σε ένα ΦΒ έργο, και τα 400kW σε τέσσερα
αντιστοίχως, με συστήματα σταθερής στήριξης. Η Κ&Μ πράττει με
γνώμονα το κοινό όφελος τόσο των πελατών της όσο και των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί στις
ανάγκες τους αλλά και στις ανάγκες της εποχής, προσαρμόζοντας τις
υπηρεσίες της χωρίς να χάνει την αξιοπιστία και τον
επαγγελματισμός της σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Οι
διαδικασίες υλοποίησης έχουν ως αφετηρία τη μελέτη κατασκευής
λαμβάνοντας τις απαραίτητες παραμέτρους αλλά και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, φροντίζοντας πάντα να
φέρει εις πέρας τα χρονικά περιθώρια παράδοσης των έργων τα οποία και θέτει σε συνεννόηση με τον
εκάστοτε πελάτη. Τα άνωθι ΦΒ έργα θα παραδοθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Η οργάνωση της προμήθειας
των υλικών είναι στις προτεραιότητες μας. Η εξειδίκευση, η εμπειρία, το επίπεδο του προσωπικού και η
κορυφαία ποιότητα υλικών είναι τα δυνατά σημεία της Κ&Μ Ενεργειακής. Όλα τα έργα της, είναι
ασφαλισμένα μέχρι την τελική τους παράδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Κ&Μ Ενεργειακή
Τηλ +30 2109606170
Φαξ +30 2109606170
www.km-energy.gr
info@km-energy.gr

Σχετικά με την Κ&Μ Ενεργειακή
Η Κ&Μ Ενεργειακή δραστηριοποιείται στον τομέα Των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εδώ και έξι
χρόνια. Εν έτη 2012, έχουν κατασκευαστεί φωτοβολταϊκοί σταθμοί που παράγουν ετησίως 12,1 GWh
τόσο στο Ηπειρωτικό όσο και στο Νησιωτικό δίκτυο.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Κ&Μ Ενεργειακή καλύπτει όλο το φάσμα των διεργασιών που
σταθμού αλλά και οικιακών συστημάτων
απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός φωτοβολταϊκού
όπως:


Διαδικασία αδειοδότησης (Άδεια Παραγωγής ή εξαίρεση, Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια
Λειτουργίας, περιβαλλοντικές μελέτες, προσφορά σύνδεσης ΔΕΗ, πολεοδομική άδεια, κ.λ.π.)



Πωλήσεις προϊόντων : Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρείες του χώρου όπως Aleo,
Suntech, SMA,KACO,UP SOLAR, Eφαρμογές Περιβάλλοντος, Deger κ.α.)



Κατασκευή: Με μεγάλη πλέον εμπειρία και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 12MW έως το τέλος
του 2012. Η κατασκευή των έργων διεκπεραιώνεται με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας
και ενεργειακής απόδοσης αλλά και με το πρότυπο ISO 9001.



Ασφάλιση και συντήρηση: Αφορά ολοκληρωμένα πακέτα συμβολαίων συντήρησης σε
συνδυασμό με ξεκάθαρα συμβόλαια ασφάλισης προσαρμοσμένα στις προδιαγραφές του
εκάστοτε φωτοβολταϊκού πάρκου αλλά και τις απαιτήσεις του κάθε επενδυτή.
Πατήστε εδώ και δείτε φωτογραφίες από
υλοποιημένα έργα
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