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Οικογένεια KOSTAL –
Η διαδρομή προς την επιτυχία και  
πάνω από 100 χρόνια εμπειρίας

�� Οι αντιπροσωπείες, οι πελάτες και οι 
συνεργασίες της KOSTAL σε όλο τον κόσμο, 
διαμορφώνουν το διεθνές προφίλ της. 

�� Η KOSTAL έχει υιοθετήσει τη "φιλοσοφία 
μηδενικού σφάλματος" των προμηθευτών 
της αυτοκινητοβιομηχανίας, με στόχο την 
κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της για τους 
τομείς της αυτοκίνησης, της βιομηχανίας και των 
φωτοβολταϊκών.

�� Η KOSTAL εντυπωσιάζει τους πελάτες της χάρη 
στην εμβριθή γνώση των κλάδων που 
δραστηριοποιείται, κάτι που, επίσης, επιτρέπει 
τη δημιουργία πολλών έξυπνων συνδέσεων.

�� Η KOSTAL Industrie Elektrik ιδρύθηκε το 
1995 με αντικείμενο τον τομέα της βιομηχανικής 
τεχνολογίας πρόωσης και, χάρη στη μακρά 
παράδοση στα ηλεκτρονικά συστήματα ισχύος 
και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους 
πελάτες της, μπορεί πάντα να προσαρμόζεται 
βέλτιστα στις ανάγκες της αγοράς.

�� Η KOSTAL Solar Electric, η οποία ιδρύθηκε 
το 2006, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους 
παρόχους καινοτόμων αντιστροφέων 
στοιχειοσειράς και συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων.

�� Η KOSTAL διαμορφώνει με όλους τους 
επιχειρηματικούς κλάδους της το μέλλον ήδη 
από σήμερα, για να παραμένει μακροπρόθεσμα 
μια ασφαλής και σταθερή επιχείρηση στην 
οποία μπορείτε να βασίζεστε.

�� Χάρη στις καινοτόμες λύσεις, την υψηλή 
τεχνογνωσία στην ανάπτυξη των 
προϊόντων και την τεχνολογία, όπως και τη 
σταθερά κορυφαία ποιότητα, η KOSTAL είναι ο 
αξιόπιστος συνεργάτης σας.

�� Η διατήρηση μιας οικογενειακής 
επιχείρησης εδώ και 4 γενιές, σημαίνει για 
εμάς ότι γνωρίζουμε την προέλευση, τις 
δυνατότητες, τους στόχους μας, αλλά και αυτό 
που μας συνδέει και θεωρούμε ανεκτίμητο: Τη 
συνεργασία μας μαζί σας.

Οικογενειακή επιχείρηση εδώ  
και 4 γενιές με περ. 18.000  
συνεργάτες

Κορυφαία ποιότητα σε όλα τα 
ηλεκτρονικά και μηχατρονικά 
προϊόντα για την αυτοκίνηση και  
βιομηχανικές εφαρμογές

46 αντιπροσωπείες σε 21 χώρες  
σε 4 ηπείρους

Συνεργάτης παγκοσμίως 
καθιερωμένων 
αυτοκινητοβιομηχανιών
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PLENTICORE plus – το 3-φασικό πρότυπο:
Εύκολα. Πολύπλευρα. Έξυπνα.

Η KOSTAL Solar Electric έχει υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των 
πρωτοποριακών Φ/Β αντιστροφέων και των συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας για την κατοικία. Ο αντιστροφέας είναι η καρδιά της Φ/Β 
εγκατάστασης. Παράλληλα με τη μετατροπή του ρεύματος που 
παράγεται από τα Φ/Β πλαίσια, ο αντιστροφέας παρέχει, επίσης, 
πολυάριθμες δυνατότητες για έξυπνη εκμετάλλευση της ενέργειας. 
Με τα τελευταία προϊόντα μας, καθιερώνουμε ένα νέο πρότυπο: Οι 
υβριδικοί Φ/Β αντιστροφείς είναι απλά ιδανικοί για κάθε εφαρμογή, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της Φ/Β εγκατάστασης και τις απαιτήσεις. 

Σε συνδυασμό με τον BYD Battery-Box H11.5, το PLENTICORE plus 5.5 
προσφέρει την υψηλότερη απόδοση συστήματος. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
επιστημονικά από τη μελέτη “Stromspeicher-Inspektion 2018” που 
εκπονήθηκε από το πανεπιστήμιο Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) στο Βερολίνο. Με δείκτη απόδοσης συστήματος (SPI) 
91,4%, η λύση των συσσωρευτών με σύνδεση DC αναδείχθηκε ως η 
καλύτερη.

Η ονομασία PLENTICORE plus ήδη εκφράζει τις πολύπλευρες 
δυνατότητες χρήσης και επιλογής. Το συνθετικό "PLENTI" της ονομασίας 
βασίζεται στην αγγλική λέξη "plenty" που σημαίνει "πληθώρα". 
Ταυτόχρονα, το συνθετικό "CORE", το οποίο σημαίνει "πυρήνας" ή 
"καρδιά", υποδηλώνει τον εύκολο χειρισμό του αντιστροφέα γιατί όλες 
οι σημαντικές λειτουργίες συγκεντρώνονται σε μία μόνο συσκευή.

Ένας αντιστροφέας για κάθε Φ/Β εγκατάσταση

Έξυπνη παραγωγή 
ενέργειας με 
φωτοβολταϊκά:

Ως γνήσιος Φ/Β αντιστροφέας, 
ο PLENTICORE plus με έως 
και 3 Φ/Β εισόδους εγγυάται 
άριστη απόδοση ακόμα και σε 
συνθήκες έντονης σκίασης.

Μεγαλύτερη αυτονομία 
στον τομέα της ενέργειας 
με απευθείας προσάρτηση 
κορυφαίων συσσωρευτών 
υψηλής τάσης: 

Μπορείτε να επιλέξετε είτε 
να συνδέσετε απευθείας 
τον συσσωρευτή κατά την 
εγκατάσταση, είτε να τον 
προσαρτήσετε μεταγενέστερα. 
Αυτό είναι εφικτό χάρη στην 
τρίτη είσοδο του αντιστροφέα, 
η οποία μπορεί προαιρετικά 
να χρησιμοποιηθεί και για την 
αποτελεσματική προσάρτηση 
κορυφαίων συσσωρευτών 
υψηλής τάσης της BYD, ή της 
BMZ*.

Εκμετάλλευση ενέργειας με 
έξυπνο τρόπο:

Εκτός από την απευθείας 
φόρτιση του συσσωρευτή από 
τη δική σας Φ/Β εγκατάσταση, 
ο αντιστροφέας PLENTICORE 
plus επιτρέπει την πρόσθετη 
φόρτιση του συσσωρευτή από 
μια άλλη πηγή ενέργειας AC, 
όπως π.χ. σύστημα συνδυασμένης 
παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδα 
ολικής ενέργειας, αιολική ενέργεια 
ή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. 
Επιπλέον, το PLENTICORE μπορεί, 
επίσης, να συνδεθεί στην πλευρά 
AC αμιγώς ως μετατροπέας 
μπαταρίας* σε μια υπάρχουσα 
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.

Εύκολη αντικατάσταση 
αντιστροφέα:

Χάρη στις πολύπλευρες 
δυνατότητές του (έως 
και 3 Φ/Β είσοδοι), ο 
αντιστροφέας PLENTICORE 
plus είναι η ιδανική συσκευή 
αντικατάστασης για τον παλιό 
αντιστροφέα σας. 

 1
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΤΙΣ 

ΔΟΚΙΜΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ Φ/Β 

ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΗΣ
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KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

... Πολύπλευρες δυνατότητες με μόνο μία 
συσκευή

Παραγωγή Φ/Β ενέργειας Αποθήκευση Φ/Β ενέργειας

Αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά και πηγές ενέργειας AC

* θα είναι διαθέσιμο αργότερα

Αποθήκευση ενέργειας AC*
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PIKO MP plus – το 1-φασικό πρότυπο:
Με το KOSTAL Smart Energy Meter στον 
υβριδικό αντιστροφέα*

Ο αντιστροφέας PIKO MP plus έχει υψηλή προσαρμοστικότητα 
χάρη στις κατηγορίες ισχύος 1,5 – 4,6 kW και για αυτό είναι ιδανικός 
για μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τρία Φ/Β πλαίσια και 
άνω σε μονοκατοικίες. Ο μονοφασικός αντιστροφέας προσφέρει 
εξαιρετικά σταθερή απόδοση και με το μεγάλο εύρος τάσης 
εισόδου επιτρέπει πολυάριθμες δυνατότητες συνδεσμολογίας για 
τα Φ/Β πλαίσια.

Σε συνδυασμό με το KOSTAL Smart Energy Meter ο PIKO MP 
plus μετατρέπεται από αμιγώς Φ/Β αντιστροφέα σε υβριδικό 
αντιστροφέα* και μπορεί να έχει πολύπλευρες εφαρμογές.

Ένας αντιστροφέας για κάθε Φ/Β εγκατάσταση

Έξυπνη παραγωγή 
ενέργειας με 
φωτοβολταϊκά:

Ο PIKO MP plus είναι ιδανικός 
για μικρές στέγες, ενώ με έναν 
ή δύο MPP-Tracker έχει την 
καλύτερη απόδοση.

Για μεγαλύτερη αυτονομία 
στον τομέα της ενέργειας: 

Στο KOSTAL Smart Energy 
Meter μπορεί να συνδεθεί 
ένας συσσωρευτής*, και έτσι η 
ενέργεια να αποθηκεύεται.

Αποθήκευση ενέργειας με 
έξυπνο τρόπο:

Ο PIKO MP plus μπορεί, 
επίσης, να συνδεθεί στην 
πλευρά AC σε μια υπάρχουσα 
Φ/Β εγκατάσταση και 
έπειτα να λειτουργεί ως 
μέσο αποθήκευσης της 
παραγόμενης ενέργειας.

Εύκολη αντικατάσταση 
αντιστροφέα:

Χάρη στις πολύπλευρες 
δυνατότητες του υβριδικού 
αντιστροφέα, ο PIKO MP 
plus είναι ιδανικός για την 
αντικατάσταση του παλιού σας 
μονοφασικού αντιστροφέα.
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KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

KOSTAL Smart

Energy Meter

... Πολύπλευρες δυνατότητες ακόμα και στον 
τομέα των 1-φασικών

Παραγωγή Φ/Β ενέργειας

Αποθήκευση ενέργειας AC

Αποθήκευση Φ/Β ενέργειας*

*  θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσω ενημέρωσης 
λογισμικού 7



Για μεγαλύτερη αυτονομία με υβριδικούς 
αντιστροφείς με συσσωρευτή – Φωτοβολταϊκή 
ενέργεια κάθε στιγμή της ημέρας  

Τι σημαίνει αυτονομία στον τομέα της 
ενέργειας;

Αυτονομία στον τομέα της ενέργειας σημαίνει 
ότι όλες οι ανάγκες για τροφοδοσία ενέργειας 
καλύπτονται με ιδιοπαραγόμενη ενέργεια, 
καθιστώντας περιττή την κατανάλωση ενέργειας 
μέσω του παρόχου δικτύου. Με μια φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση και έναν συσσωρευτή μπορείτε 
να αυξήσετε την ιδιοκατανάλωσή σας και να 
χρησιμοποιείτε την παραγόμενη ενέργεια ακόμα 
και τη νύχτα. Έτσι, εξασφαλίζετε μεγαλύτερη 
αυτονομία από την επιχείρηση ηλεκτρισμού. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καλύπτετε 
το 60% ή και περισσότερο από τις ετήσιες 
ενεργειακές ανάγκες σας (ανάλογα με την 
κατανάλωση ενέργειας που πραγματοποιείτε) 
μέσω της Φ/Β εγκατάστασης.

Τι σημαίνει ιδιοκατανάλωση;

Η ενέργεια που παράγεται από τη φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση τροφοδοτείται αρχικά στο 
δίκτυο της κατοικίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια 
χρησιμοποιείται απευθείας από τους καταναλωτές 
στην κατοικία (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές). Αυτό 
ονομάζεται ιδιοκατανάλωση. 

  Οικιακή κατανάλωση (ισχύς) ή/και κατανάλωση ρεύματος      

  Φ/Β ισχύς (παραγόμενη φωτοβολταϊκή ενέργεια)

  Ιδιοκατανάλωση από τον συσσωρευτή (αποφόρτιση συσσωρευτή)    

  Ιδιοκατανάλωση από τα φωτοβολταϊκά (απευθείας κατανάλωση ηλιακής ενέργειας)      

  Τροφοδοσία δικτύου          Φόρτιση ισχύος συσσωρευτή

Ξημέρωμα

Μόλις ο ήλιος ανατέλλει το πρωί, ξεκινά 
η πρώτη παραγωγή φωτοβολταϊκής 
ενέργειας της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορείτε π.χ. να ετοιμάσετε τον καφέ 
σας απευθείας από την ιδιοπαραγόμενη 
ενέργεια. Αν η ιδιοπαραγόμενη ενέργεια δεν 
επαρκεί για την κατανάλωση, μπορείτε να 
καταναλώσετε ρεύμα από τον συσσωρευτή 
ή το δίκτυο.

Πρωί

Μετά από την αναχώρηση των κατοίκων 
του σπιτιού το πρωί, η ενέργεια που 
δεν χρειάζεται πια στην κατοικία 
προωθείται στον συσσωρευτή όπου και 
αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί τις 
βραδινές ώρες.

04:00 08:00 12:00
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Τι σημαίνει διαχείριση τροφοδοσίας;

Συχνά απαιτείται ένας περιορισμός της 
τροφοδοσίας (π.χ. στο 70 % της παραγόμενης 
Φ/Β ενέργειας) από την επιχείρηση ηλεκτρισμού. 
Σε αυτή την περίπτωση, ο αντιστροφέας 
καλύπτει πρώτα την ιδιοκατανάλωση και στη 
συνέχεια μειώνει την ισχύ στο μέγιστο ρεύμα 
τροφοδοσίας που επιτρέπει ο πάροχος δικτύου. 
Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, το ηλεκτρικό δίκτυο 
δεν επιτρέπεται να τροφοδοτείται καθόλου με 

φωτοβολταϊκή ενέργεια. Αυτό ονομάζεται 
μηδενική τροφοδοσία. Είναι εφικτή και με 
τον αντιστροφέα PLENTICORE plus και με τον 
PIKO MP, για να πληρούνται άνετα οι σχετικές 
απαιτήσεις του παρόχου δικτύου. 

Μεσημέρι

Το μεσημέρι που πραγματοποιείται 
παραγωγή άφθονης φωτοβολταϊκής 
ενέργειας, η πλεονάζουσα ενέργεια 
που δεν μπορεί να καταναλωθεί 
ή να αποθηκευτεί, τροφοδοτεί το 
δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Για αυτή 
την ποσότητα ηλιακής ενέργειας 
διασφαλίζετε με αυτόν τον τρόπο τη 
νομοθετικά εγγυημένη ανταμοιβή 
τροφοδοσίας για τα επόμενα 20 χρόνια.

Απόγευμα

Το απόγευμα που καταναλώνεται πολύ 
ρεύμα, η αυξημένη ζήτηση μπορεί να 
καλυφθεί από την ενέργεια που παράγει 
η Φ/Β εγκατάσταση και ταυτόχρονα από 
την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στον 
συσσωρευτή, πλήρως αυτοματοποιημένα 
και χωρίς δικές σας ενέργειες. Χάρη στην 
έξυπνη διαχείριση των καταναλωτών, 
εξασφαλίζετε ένα υψηλό ποσοστό 
ιδιοκατανάλωσης.

Νύχτα

Τη νύχτα που δεν παράγεται  
φωτοβολταϊκή ενέργεια και ο 
συσσωρευτής ενδεχομένως 
να έχει αδειάσει, πρέπει να 
καταναλώνεται ρεύμα από το 
δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

16:00 20:00
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Smart diversity –
Δημιουργήστε εύκολα τη δική σας Φ/Β 
εγκατάσταση από ένα εντυπωσιακό 
εύρος επιλογών

Ενδιαφέρομαι για μια φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση. Αξίζει τον κόπο αυτό το 
εγχείρημα στη στέγη μου;

Χάρη στον αντιστροφέα PLENTICORE plus που 
διατίθεται σε πέντε κατηγορίες ισχύος από 4,2 kW 
έως 10 kW, η KOSTAL προσφέρει για όλα σχεδόν τα 
μεγέθη κατοικιών μια τέλεια εναρμονισμένη λύση. 
Ο προσανατολισμός της στέγης - ανατολικά-δυτικά, 
νότια ή όλα μαζί - δεν παίζει ρόλο, γιατί αυτός ο 
υβριδικός Φ/Β αντιστροφέας διαθέτει έως και 3 
MPP-Tracker. Αυτό επιτρέπει τον εξοπλισμό κάθε 
τύπου στέγης με Φ/Β πλαίσια σε εξατομικευμένα 
προσαρμοσμένους προσανατολισμούς.

Και αν η στέγη μου διαθέτει μόνο μια  
μικρή επιφάνεια; 

Με τον αντιστροφέα PIKO MP plus, η KOSTAL 
προσφέρει την ιδανική λύση και σε όσους 
διαθέτουν μικρή επιφάνεια στέγης. Οι μονοφασικοί 
αντιστροφείς μας ισχύος 1,5 – 4,6 kW διαθέτουν έναν 
ή δύο MPP-Tracker και προσφέρουν ευέλικτη χρήση. 
Χάρη στον βαθμό προστασίας IP 65, ο PIKO MP plus 
είναι κατάλληλος για λειτουργία είτε σε εσωτερικό, 
είτε σε εξωτερικό χώρο. 
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... για τη δική σας έξυπνη παραγωγή 
ενέργειας

Ακόμα και σε περίπτωση μερικής σκίασης της 
στέγης μου;

Χάρη στη γρήγορη διαχείριση σκίασης με 
αυτοεκμάθηση του αντιστροφέα PLENTICORE plus, 
η οποία προσαρμόζεται εξατομικευμένα στην 
εκάστοτε τοποθεσία εγκατάστασης, επιτυγχάνεται 
υψηλή απόδοση παρά τη σκίαση. Ο PIKO MP plus 
διαθέτει, επίσης, διαχείριση σκίασης, ώστε ακόμη 
και οι μικρές Φ/Β εγκαταστάσεις να έχουν καλή 
απόδοση σε περίπτωση σκίασης.

Μπορώ να επεκτείνω αργότερα τη Φ/Β 
εγκατάστασή μου με έναν συσσωρευτή;

Φυσικά! Ο PLENTICORE plus ως υβριδικός 
αντιστροφέας διαθέτει 3 MPP-Tracker, εκ των οποίων 
το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταγενέστερα 
και ως σύνδεση συσσωρευτή.

Ο PIKO MP plus μπορεί, επίσης, να αποκτήσει 
λειτουργία αποθήκευσης* με το KOSTAL Smart 
Energy Meter. 

Αυτή η πρόσθετη λειτουργία δεν αυξάνει το 
κόστος του αντιστροφέα;

Όχι, αυτή λειτουργία χρεώνεται μόνο όταν 
χρησιμοποιείται. Το οποίο πραγματοποιείται 
πανεύκολα, γιατί μπορείτε να λάβετε οποιαδήποτε 
στιγμή τον απαιτούμενο κωδικό ενεργοποίησης από 
το Webshop της KOSTAL.

Σε αυτή την περίπτωση, ποιον συσσωρευτή 
πρέπει να αγοράσω;

Με τον BYD Battery-Box H11.5 σε συνδυασμό 
με το PLENTICORE plus 5.5 έχετε ένα από τα 
αποτελεσματικότερα συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας της αγοράς. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
επιστημονικά από τη μελέτη “Stromspeicher-
Inspektion 2018” που εκπονήθηκε από το 
πανεπιστήμιο Hochschule für Technik und 
Wirtschaft (HTW) στο Βερολίνο. Χάρη στη 
σπονδυλωτή κατασκευή του BYD Battery-Box, αυτός 
ο συσσωρευτής αλληλεπιδρά άψογα με τον PIKO 
MP plus. Αλλά και άλλοι κατασκευαστές, όπως η 
BMZ*, εκπαιδεύονται ανά διαστήματα από εμάς, 
ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τον συσσωρευτή 
που είναι κατάλληλος για εσάς.

Πως μπορώ να βελτιστοποιήσω την 
ιδιοκατανάλωσή μου;

Το KOSTAL Smart Energy Meter επιτρέπει τη 
βέλτιστη εκμετάλλευση της ενέργειας στην 
κατοικία, χάρη στη μέτρηση ενέργειας 3 φάσεων 
σε πραγματικό χρόνο και την 24ωρη μέτρηση 
της οικιακής κατανάλωσης. Έτσι, μπορείτε να 
βελτιστοποιήσετε την ιδιοκατανάλωσή σας και 
να μειώσετε σημαντικά το κόστος ρεύματος. Αν 
συνδυάσετε το KOSTAL Smart Energy Meter με το 
PIKO MP plus, τότε γίνεται υβριδικός αντιστροφέας. 
Έτσι, μπορείτε χάρη στη δυνατότητα αποθήκευσης 
να αυξήσετε την ιδιοκατανάλωσή σας. Αυτός 
ο έξυπνος μετρητής ενέργειας διατίθεται ως 
πρόσθετος εξοπλισμός από το Webshop της 
KOSTAL.

Μπορώ να ενσωματώσω τη φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση και στο σύστημα Smart Home 
της κατοικίας μου;

Χάρη στην ποικιλία των διαθέσιμων διεπαφών, όπως 
EEBus ή SunSpec, ο αντιστροφέας PLENTICORE plus 
μπορεί να ενσωματωθεί και σε ένα σύστημα Smart 
Home. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αυξήσετε 
την ιδιοκατανάλωσή σας και να ελαχιστοποιήσετε 
το κόστος ρεύματος. Χάρη στην έξυπνη διαχείριση 
των καταναλωτών, διάφοροι καταναλωτές 
στην κατοικία, όπως το πλυντήριο ρούχων, 
μπορούν να ενεργοποιούνται μόνο εάν υπάρχει 
πλεονάζουσα ενέργεια, π.χ. το μεσημέρι – πλήρως 
αυτοματοποιημένα ή οποιαδήποτε στιγμή μέσω 
απομακρυσμένης πρόσβασης.

Ισχυρές συνδέσεις με έξυπνες συνεργασίες 

Ηλεκτροκίνηση: innogy, Hardy Barth, Mennekes
Smart Home / Σύστημα διαχείρισης ενέργειας:  
Phoenix Contact, Loxone, TQ Group, MyPV, Kiwigrid, 
DAfi
Αποθήκευση ενέργειας / Λύση Cloud:
innogy, Mark-E, LichtBlick, BYD, BMZ*, Varta, 
SolarWatt
Εποπτεία εγκατάστασης: Solarfox, smartblue, 
skytron, meteocontrol, PowerDog, Solare 
Datensysteme, Solytic

*  θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσω ενημέρωσης 
λογισμικού
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Smart repowering –
Αποκαταστήστε εύκολα τη βέλτιστη 
απόδοση της υπάρχουσας Φ/Β 
εγκατάστασης
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Διαθέτω ήδη μια Φ/Β εγκατάσταση. Ποια 
πλεονεκτήματα έχω εάν αντικαταστήσω τον 
αντιστροφέα;

Χάρη στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, οι 
νέοι αντιστροφείς διαθέτουν μεγαλύτερο βαθμό 
απόδοσης. Αυτό σημαίνει ότι με την αντικατάσταση 
του παλιού αντιστροφέα επιτυγχάνετε πολύ 
μεγαλύτερη απόδοση. Εξακριβώστε το με έναν 
γρήγορο έλεγχο:  
Βρείτε τον κατάλληλο αντιστροφέα στον ιστότοπο 
www.kostal-solar-repower-check.com.

Μετά από πολλά χρόνια χρήσης, 
ο αντιστροφέας (ακόμα και ξένου 
κατασκευαστή) στη Φ/Β εγκατάσταση 
παρουσιάζει δυσλειτουργίες. Μπορώ να τον 
αντικαταστήσω με τον υβριδικό αντιστροφέα 
KOSTAL;

Ναι, χάρη στην ευελιξία και τις πολύπλευρες 
δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
έναν υβριδικό αντιστροφέα KOSTAL για την 
αντικατάσταση του παλιού αντιστροφέα σας. 
Και φυσικά, έχετε μεταγενέστερα τη δυνατότητα 
να ενσωματώσετε οποιαδήποτε στιγμή στην 
εγκατάσταση και έναν συσσωρευτή. Το μόνο που 
χρειάζεται για αυτό είναι να προμηθευτείτε τον 
κωδικό ενεργοποίησης από το Webshop μας. 
Έτσι, διασφαλίζετε από τώρα την επιλογή για τη 
μεταγενέστερη προσθήκη ενός συσσωρευτή 
μετά από τη λήξη εφαρμογής του νόμου περί 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη στέγη μου προκύπτει μερική σκίαση.  
Αυτό συνεπάγεται αυτόματα ενεργειακές  
απώλειες – ακόμα και αν αντικαταστήσω τον 
αντιστροφέα …

Με τον αντιστροφέα PLENTICORE plus, η KOSTAL 
σας προσφέρει τη λύση: Χάρη στην έξυπνη 
διαχείριση σκίασης με αυτοεκμάθηση, επιτυγχάνεται 
υψηλή απόδοση παρά τη σκίαση.

Αν έχετε μια μικρή Φ/Β εγκατάσταση με σκιασμένη 
περιοχή, μπορείτε να στηρίζεστε στο PIKO MP plus, 
καθώς ακόμη και η μονοφασική συσκευή διαθέτει 
διαχείριση σκίασης. Έτσι, ακόμη και οι μικρές Φ/Β 
εγκαταστάσεις μπορούν να έχουν καλή απόδοση σε 
περίπτωση σκίασης.

Με την αντικατάσταση του αντιστροφέα  
προκύπτουν δαπάνες επέκτασης της Φ/Β 
εγκατάστασης;

Όχι, ο νέος αντιστροφέας PLENTICORE plus 
έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ευελιξία, ώστε στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων να αντικαθιστά 
άνετα 1:1 τον υπάρχοντα αντιστροφέα. Διαθέτει, για 
παράδειγμα, βέλτιστο εύρος τάσης και πληθώρα 
διεπαφών, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει πέντε 
διαφορετικές κατηγορίες ισχύος. Με αυτόν τον 
τρόπο, ανά στοιχειοσειρά μπορούν να συνδεθούν 
από 5 έως και 22 Φ/Β πλαίσια. Εν συντομία: Ο 
αντιστροφέας PLENTICORE plus είναι πάντα 
ιδανικός.

Ακόμη και σε μικρές Φ/Β εγκαταστάσεις μπορείτε 
να αντικαταστήσετε εύκολα τον αντιστροφέα. Με 
το διευρυμένο εύρος τάσης MPP, το PIKO MP plus 
είναι ιδανικό για αντικατάσταση αντιστροφέων. 
Επιπλέον, με το διευρυμένο εύρος τάσης εισόδου 
του, προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες 
συνδεσμολογίας για τα Φ/Β πλαίσια.

Χρειάζομαι πρόσθετο χώρο για μια συσκευή 
με μεγαλύτερη ισχύ; 

Όχι, ο αντιστροφέας PLENTICORE plus και το PIKO 
MP plus διαθέτουν συμπαγή κατασκευή που 
εξοικονομεί χώρο και οι ανάγκες τους σε χώρο 
είναι μικρότερες από τις προγενέστερες γενιές 
αντιστροφέων.

Ποτέ δεν διέθετα συσσωρευτή μέχρι σήμερα,  
θα ήθελα όμως να αυξήσω την 
ιδιοκατανάλωσή μου … 

Αυτό είναι εύκολα εφικτό με τον αντιστροφέα 
PLENTICORE plus. Εκτός από δύο Φ/Β 
εισόδους, αυτός ο υβριδικός Φ/Β αντιστροφέας 
διαθέτει μια είσοδο combi, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως σύνδεση συσσωρευτή. 
Μπορείτε να εξοπλίσετε ακόμη και τις μικρότερες 
εγκαταστάσεις με έναν συσσωρευτή: με το 
KOSTAL Smart Energy Meter, το PIKO MP plus 
με δύο MPP-Tracker προσφέρει αποτελεσματική 
σύνδεση DC συσσωρευτών υψηλής τάσης*. Η 
συνολική επέκταση της εγκατάστασης μπορεί 
να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή 
πανεύκολα, καθώς αρκεί να αγοράσετε έναν 
κωδικό ενεργοποίησης από το Webshop και να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή για τη λειτουργία 
συσσωρευτή.

*  θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσω ενημέρωσης        
λογισμικού
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Smart energy –
η τέλεια λύση για τους ειδικούς στον 
τομέα της ενέργειας

14



... ή για όσους επιθυμούν να γίνουν

Διαθέτω ήδη μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. 
Θα ήθελα να ενσωματώσω έναν συσσωρευτή, 
για να αυξήσω την ιδιοκατανάλωσή μου. Είναι 
εφικτό αυτό;

Ναι, χάρη στη σύνδεση AC του αντιστροφέα 
PLENTICORE plus, μπορείτε όχι μόνο να επεκτείνετε 
την υπάρχουσα Φ/Β εγκατάστασή σας, αλλά και να 
αποθηκεύετε την ενέργεια της παλιάς και της νέας 
εγκατάστασης στον συσσωρευτή. Έτσι, μπορείτε 
εύκολα να αυξάνετε την ιδιοκατανάλωσή σας.

Μπορείτε να συνδέσετε το PIKO MP plus και στην 
πλευρά AC* ως αντιστροφέα συσσωρευτή, και 
έτσι να επεκτείνετε τη δυνατότητα αποθήκευσης 
της υπάρχουσας Φ/Β εγκατάστασής σας. Αυτή η 
δυνατότητα θα είναι σύντομα διαθέσιμη και σε άλλη 
παραλλαγή του PLENTICORE.

Μπορώ, επίσης, να αποθηκεύω το ρεύμα από 
τη μονάδα ολικής ενέργειας ή το σύστημα 
συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτω;

Ναι, με τον αντιστροφέα PLENTICORE plus 
μπορείτε να αποθηκεύετε στον συσσωρευτή και 
φωτοβολταϊκή ενέργεια, αλλά και την ενέργεια που 
παράγεται από μια μονάδα ολικής ενέργειας ή ένα 
σύστημα συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο 
επωφελείστε από διάφορα συστήματα παραγωγής 
ρεύματος που αλληλοσυμπληρώνονται βέλτιστα, 
μεγιστοποιώντας την ιδιοκατανάλωση.

Αυτό είναι εφικτό και με έναν συνδυασμό 
αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας;
Ναι, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκής-αιολικής 
ενέργειας σε συνδυασμό με έναν συσσωρευτή 
είναι μια εξαιρετική λύση για την αύξηση της 
ιδιοκατανάλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, 
ο αντιστροφέας PLENTICORE plus μπορεί να 
αποθηκεύει στον συσσωρευτή όχι μόνο την 
ενέργεια που παράγει η Φ/Β εγκατάσταση, αλλά 
και την αιολική ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο 
εξασφαλίζετε σχεδόν απόλυτη αυτονομία από την 
επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Πώς μπορώ να βελτιστοποιήσω ακόμα 
περισσότερο τη Φ/Β εγκατάσταση με 
συσσωρευτή; 

Για την αύξηση της ιδιοκατανάλωσης υπάρχουν 
πολυάριθμες παραλλαγές μέσω της ελεγχόμενης 
ενεργοποίησης καταναλωτών. Μπορείτε, για 
παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε μια αντλία 
θερμότητας ή κλιματιστικά όταν υπάρχει διαθέσιμη 
ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε το 
υψηλότερο δυνατό ποσοστό ιδιοκατανάλωσης και 
μειώνετε τον λογαριασμό ρεύματος. Ή μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη φωτοβολταϊκή ενέργεια για 
να φορτίσετε το ηλεκτρικό όχημά σας. Σε αυτή την 
περίπτωση, μια ιδανική προσθήκη αποτελεί και ένα 
σύστημα Smart Home, το οποίο ελέγχει έξυπνα 
την κατανάλωσή σας, εξοικονομεί ενέργεια και 
παράλληλα επιτρέπει άνετο χειρισμό.

Και αν δεν θέλω να τροφοδοτώ το δημόσιο 
ηλεκτρικό δίκτυο με ενέργεια; 

Και αυτό είναι εφικτό, γιατί μπορείτε να ρυθμίσετε 
τον αντιστροφέα PLENTICORE plus και το PIKO 
MP plus για τροφοδοσία δικτύου έως και 0 %. 
Έτσι, μπορείτε αφενός να επωφελείστε από τα 
πλεονεκτήματα της παραγωγής φωτοβολταϊκής 
ενέργειας και αφετέρου να ανταποκρίνεστε 
στην απαίτηση για μηδενική τροφοδοσία που 
προδιαγράφεται σε ορισμένες χώρες.

*  θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσω ενημέρωσης 
λογισμικού
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Έξυπνη εποπτεία εγκατάστασης – 
απλά και πολύπλευρα

Πού μπορώ να δω την απόδοση που 
επιτυγχάνει η Φ/Β εγκατάστασή μου;

Μπορείτε να διαβάζετε οποιαδήποτε στιγμή τις 
τιμές απόδοσης της Φ/Β εγκατάστασής σας μέσω 
του KOSTAL Solar Portal, του KOSTAL Solar App 
ή του ενσωματωμένου διακομιστή δικτύου. Με 
αυτόν τον τρόπο ενημερώνεστε για το μέγεθος της 
κατανάλωσης ενέργειας για κάθε χρονική στιγμή της 
ημέρας, καθώς και για τις ενεργειακές ανάγκες της 
κατοικίας που μπορούν να καλυφθούν από τη Φ/Β 
εγκατάσταση.

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει το  
KOSTAL Solar Portal;

Η εγγραφή της Φ/Β εγκατάστασης στο KOSTAL Solar 
Portal επιτρέπει την εποπτεία της οποιαδήποτε 
στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. 
Χάρη στη γραφική απεικόνιση, μπορείτε να 
διαβάζετε άνετα την ισχύ DC των επιμέρους 
στοιχειοσειρών, την ισχύ της εγκατάστασης και 
τα δεδομένα απόδοσης. Επίσης απεικονίζεται η 
οικιακή κατανάλωση* (24 ώρες), για βελτιστοποίηση 
της ιδιοκατανάλωσης. Επιπρόσθετα, η επένδυσή 
σας στη Φ/Β εγκατάσταση προστατεύει από 
απώλεια εσόδων, π.χ. με άμεση ειδοποίηση μέσω 
email σε περίπτωση συμβάντος. Η εγγραφή 
γίνεται χωρίς χρέωση, μέσω της σχετικής 
ιστοσελίδας της KOSTAL Solar Electric**. Μέσω της 
εγγραφής μπορούμε επιπλέον να σας παρέχουμε 
βελτιωμένες δυνατότητες τεχνικής υποστήριξης και 
εξυπηρέτησης.

Και εάν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω 
διάφορους αντιστροφείς;

Το KOSTAL Solar Portal χρησιμοποιείται και για Φ/Β 
εγκαταστάσεις με πολλούς αντιστροφείς της KOSTAL 
και, χάρη στις πολυάριθμες ρυθμίσεις γλώσσας για 
την πλοήγηση στο μενού, από οποιοδήποτε σημείο 
του κόσμου.
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* Μόνο σε συνδυασμό με ένα Energy Meter
** www.kostal-solar-portal.com

Μπορώ να λαμβάνω τα δεδομένα και μέσω 
Smartphone ή Tablet;

Με τη νέα εφαρμογή KOSTAL Solar App μπορείτε 
να παρακολουθείτε ακόμη πιο εύκολα, άνετα 
και έξυπνα την απόδοση της φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασής σας, και όλα αυτά με άνεση και εξ 
ολοκλήρου μέσω smartphone ή tablet. 

Έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε τα δεδομένα 
κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας σε 
ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, 
καθώς και να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό της 
εγκατάστασής σας.

Με την ολοκληρωμένη εποπτεία της Φ/Β 
εγκατάστασης που παρέχει το KOSTAL Solar App 
βλέπετε π.χ. πόση ενέργεια αποθηκεύεται στον 
συσσωρευτή και το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης 
που έχει καλυφθεί από την παραγόμενη Φ/Β 
ενέργεια και τον συσσωρευτή.

Δεν έχετε ακόμα συσσωρευτή. Μπορείτε να 
εξετάσετε την τοποθέτηση ενός ταμιευτήρα; 
Τότε θα χρησιμοποιήσετε και πάλι τον εικονικό 
συσσωρευτή, στον οποίο θα επιλέξετε την 
επιθυμητή χωρητικότητα για να μπορέσετε να 
υπολογίσετε μια εξατομικευμένη πρόγνωση. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αυτή προσφέρει επισκόπηση 
των χιλιομέτρων που μπορείτε να διανύσετε με 
ένα ηλεκτρικό όχημα ή του χρόνου για ντους που 
εξασφαλίζει η παραγόμενη ενέργεια στην κατοικία 
σας μέσω αντλίας θερμότητας. 

Το δωρεάν App είναι διαθέσιμο για τα λειτουργικά 
συστήματα Android και iOS. 

Ποια είναι η λειτουργία του διακομιστή 
δικτύου;

Χάρη στον διακομιστή δικτύου που είναι 
ενσωματωμένος σε κάθε αντιστροφέα, 
ενημερώνεστε με μια ματιά για τα πιο σημαντικά 
δεδομένα της εγκατάστασης, όπως για τις 
τρέχουσες τιμές ισχύος, την ημερήσια και 
συνολική απόδοση και την ένδειξη της οικιακής 
κατανάλωσης*. Οι ρυθμίσεις και οι αλλαγές του 
αντιστροφέα, π.χ. πρόσβαση στο Portal ή διεύθυνση 
IP, γίνονται εύκολα και άνετα από υπολογιστή ή 
Tablet μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο 
διαδίκτυο.

... online κάθε στιγμή. Παγκοσμίως
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Αποκομίστε ακόμα περισσότερα από τη Φ/Β 
εγκατάστασή σας – 

με έξυπνα εξαρτήματα 

* θα είναι διαθέσιμο αργότερα μέσω ενημέρωσης 
λογισμικού

** shop.kostal-solar-electric.com

Ποιος πρόσθετος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος 
για τον αντιστροφέα PLENTICORE plus; 

�� KOSTAL Smart Energy Meter: 
Το KOSTAL Smart Energy Meter επιτρέπει 
τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ενέργειας 
στην κατοικία. Με τον μετρητή ενέργειας 
πραγματοποιείται μέτρηση ενέργειας 3 
φάσεων σε πραγματικό χρόνο. Μεταφέρει τα 
δεδομένα μέτρησης μέσω πρότυπων διεπαφών 
υποστηρίζοντας αποτελεσματικά το σύστημα 
διαχείρισης ενέργειας του αντιστροφέα 
PLENTICORE plus, με στόχο τη μεγιστοποίηση 
της ιδιοκατανάλωσης Φ/Β ενέργειας. 

�� Κωδικός ενεργοποίησης 
Με τον κωδικό ενεργοποίησης "Συσσωρευτής" 
μπορείτε να ρυθμίσετε τον υβριδικό Φ/Β 
αντιστροφέα PLENTICORE plus για χρήση με 
έναν συσσωρευτή, π.χ. τον BYD Battery-Box 
H. Ανά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται 
περαιτέρω κατασκευαστές από την KOSTAL. 

Αυτός ο πρόσθετος εξοπλισμός διατίθεται μαζί 
με το PIKO MP plus;

�� KOSTAL Smart Energy Meter: 
Σε συνδυασμό με τον PIKO MP plus το KOSTAL 
Smart Energy Meter μπορεί επίσης: Εκτός από 
τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ενέργειας στην 
κατοικία, μπορείτε χάρη στον έξυπνο μετρητή 
ενέργειας να χρησιμοποιείτε τον μονοφασικό 
αντιστροφέα σας για αποθήκευση της ηλιακής 
ενέργειας. Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε 
απευθείας την παραγόμενη ενέργεια σε έναν 
συσσωρευτή, είτε να συνδέσετε το PIKO MP 
plus στην πλευρά AC* σε μια υπάρχουσα Φ/Β 
εγκατάσταση.  
 
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του KOSTAL Smart 
Energy Meter είναι η εργοστασιακή προ-
διαμόρφωση για PLENTICORE plus και PIKO MP 
plus. Συνεπώς, είναι εφικτή η άμεση τοποθέτηση 
χωρίς ρύθμιση παραμέτρων και άλλων 
ρυθμίσεων. 

�� Κωδικός ενεργοποίησης*: 
Με έναν κωδικό ενεργοποίησης μπορείτε, σε 
συνδυασμό με το KOSTAL Smart Energy Meter, 
να αυξήσετε τη δυνατότητα αποθήκευσης του 
PIKO MP plus και έτσι να αυξήσετε τη δική σας 
ιδιοκατανάλωση.

Και που μπορώ να βρω τον πρόσθετο 
εξοπλισμό;

Μπορείτε εύκολα να παραγγείλετε τον πρόσθετο 
εξοπλισμό, όπως π.χ. το KOSTAL Smart Energy Meter 
ή τον κωδικό ενεργοποίησης για τον συσσωρευτή, 
μέσω του Webshop**.
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KOSTAL Service – 
Εγγυημένα. Εξατομικευμένα. 
Ικανοποιητικά.

Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της εγγύησης για 
την καρδιά της Φ/Β εγκατάστασης;

Η νόμιμη προβλεπόμενη εγγύηση έχει διάρκεια 
2 ετών. Ωστόσο, μπορείτε να αξιοποιήσετε και το 
πρόγραμμα Smart Warranty της KOSTAL: Μετά από 
τη σχετική εγγραφή στο Webshop* λαμβάνετε 
χωρίς χρέωση μια επέκταση της εγγύησης για 5 
έτη. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση έχετε τη 
δυνατότητα να προμηθευτείτε μια επέκταση της 
εγγύησης για 5, 10 ή 15 έτη.

Χρειάζεται να ενημερώνω τακτικά τον 
αντιστροφέα μου;

Με το PLENTICORE plus μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης 
ενημέρωσης*, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η 
εγγραφή του αντιστροφέα KOSTAL στο KOSTAL 
Solar Portal και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
αυτόματων ενημερώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο αντιστροφέας PLENTICORE plus αναβαθμίζεται 
πάντα στην τελευταία έκδοση, χωρίς να χρειάζεται 
να προβαίνετε σε κάποια ενέργεια.

Και αν προκύψει κάποιο πρόβλημα;

Κάθε αντιστροφέας είναι ένα ποιοτικό προϊόν, 
το οποίο κατασκευάζεται από τον Όμιλο 
KOSTAL και ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα 
ποιότητας που ισχύουν, για παράδειγμα, για τα 
προϊόντα μας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι 
υβριδικοί αντιστροφείς μας συνοδεύονται από 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εγγύησης και 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Έτσι, λαμβάνετε 
πραγματική υποστήριξη. Καλέστε μας!

Οι άνθρωποι της KOSTAL στο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης είναι διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν 
άμεσα από το τηλέφωνο, σε οποιοδήποτε θέμα 
προηγείται ή έπεται της αγοράς των προϊόντων μας, 
όπως:

5 βήματα για την επέκταση εγγύησης 
KOSTAL Smart Warranty – πανεύκολα:

1  Συνδέεστε στον προσωπικό σας 
λογαριασμό χρήστη

2  Επιλέγετε την επέκταση εγγύησης  
KOSTAL Smart Warranty 

3  Εισάγετε τον σειριακό αριθμό, την 
ημερομηνία αγοράς, τα στοιχεία και τον 
τόπο της εγκατάστασης

4  Προσθέτετε την επέκταση εγγύησης 
KOSTAL Smart Warranty στο καλάθι αγορών

5  Επιβεβαιώνετε και λαμβάνετε δωρεάν την 
επέκταση εγγύησης διάρκειας 5 ετών

�� Γενική τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση
�� Καθοδήγηση κατά τον σχεδιασμό της 

εγκατάστασής σας με τη βοήθεια του 
λογισμικού σχεδιασμού KOSTAL Solar Plan

�� Προσαρμογή των παραμέτρων του δικτύου 
με το λογισμικό PARAKO / με τον διακομιστή 
διαδικτύου

�� Βοήθεια κατά την έναρξη λειτουργίας
�� Υποστήριξη για την ανάλυση της εγκατάστασης
�� Συμβουλές και βοήθεια κατά τη διαμόρφωση 

του συστήματος εποπτείας της εγκατάστασης 
�� Θέματα εγγυήσεων

Για ακόμα ταχύτερη τεχνική υποστήριξη, στο 
εγγύς μέλλον θα υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα 
απομακρυσμένης προσπέλασης του PLENTICORE 
plus σας με τηλεχειρισμό (Remote Support)* από 
την ομάδα τεχνικής υποστήριξής μας μετά από 
σχετική συναίνεσή σας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον 
ιστότοπο: 
www.kostal-solar-electric.com/service-support

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμμή 
τεχνικής υποστήριξης στο: 
Τηλέφωνο +30 2310 477-555  
(Δευτέρα –  Παρασκευή, 9:00 με 17:00) ή μέσω 
email στη διεύθυνση  
service-solar@kostal.com

Ανεξάρτητα από τις ώρες εξυπηρέτησης 
της γραμμής τεχνικής υποστήριξης, έχετε τη 
δυνατότητα να καταχωρίζετε οποιαδήποτε 
στιγμή αιτήματα ή μηνύματα στην πύλη τεχνικής 
υποστήριξης www.kostal-solar-electric.com/
service-support. Δίνεται προτεραιότητα στην 
επεξεργασία αυτών των αιτημάτων.
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KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Germany
Telephone: +49 761 47744 - 100
Fax: +49 761 47744 - 111

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L.
Edificio abm
Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 3
Torre B, despachos 2 y 3
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Valencia
Spain
Telephone: +34 961 824 - 934
Fax: +34 961 824 - 931

KOSTAL Solar Electric France SARL
11, rue Jacques Cartier
78280 Guyancourt
France
Telephone: +33 1 61 38 - 4117
Fax: +33 1 61 38 - 3940

KOSTAL Solar Electric Hellas Ε.Π.Ε.
47 Steliou Kazantzidi st., P.O. Box: 60080
1st building – 2nd entrance
55535, Pilea, Thessaloniki
Greece
Telephone: +30 2310 477 - 550
Fax: +30 2310 477 - 551

KOSTAL Solar Electric Italia Srl
Via Genova, 57
10098 Rivoli (TO)
Italy
Telephone: +39 011 97 82 - 420
Fax: +39 011 97 82 - 432

KOSTAL Solar Electric Turkey
Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu cad. No:3 (B Blok)
Ağaoğlu My Office 212 Kat: 16 Office No: 269
Güneşli-İstanbul
Turkey
Telephone: +90 212 80306-24
Fax: +90 212 80306-25
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