Η NanoDomi® αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της ΤΒΕΑ
Η NanoDomi πιστή στις αξίες που την διέπουν από την ίδρυσή της,
συνεχίζει την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας έχοντας ως πρώτο στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την
προσφορά υπηρεσιών. Με χαρά ανακοινώνουμε την υπογραφή της νέας μας
αντιπροσωπείας, της TBEA, μια εταιρία κορυφαίου μεγέθους που διασφαλίζει
τόσο την ποιοτική διανομή μεμονωμένων Φ/Β προϊόντων αλλά και εξασφαλίζει
την λύση με το κλειδί στο χέρι «Turn Key» για μεγάλες εγκαταστάσεις. Το δυναμικό πωλήσεων, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και οι
υψηλής προ- και μετά- πώλησης υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες η NanoDomi κέρδισαν τη συμφωνία αυτή. Παράλληλα,
η NanoDomi με την μακροχρόνια εμπειρία του προσωπικού της θα αναλάβει και την τεχνική εξυπηρέτηση στην Ελλάδα.
Η Tebian Electric Apparatus Stock Co, Ltd (TBEA) είναι ένας κολοσσιαίος όμιλος εταιριών, που απασχολεί χιλιάδες
υπαλλήλους στα 10 εργοστάσια του ομίλου (Μετασχηματιστές, Φ/Β πλαίσια, Αντιστροφείς, Αλουμινίου - Καλωδίων), εκατοντάδες
ειδικούς επιστήμονες στο τμήμα 'Έρευνας και Ανάπτυξης, και κατέχει δεκάδες κατοχυρωμένες πατέντες, διπλώματα ευρεσιτεχνίας
εφευρέσεων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ξεχωριστή θέση στον όμιλο έχει η παραγωγή μετασχηματιστών. Με επτά σύγχρονα εργοστάσια – γραμμές παραγωγής,
κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης σε 31 διαμερίσματα της Κίνας και εξαγωγές σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, η πιο
ιστορική ενασχόληση του ομίλου (Παραγωγή Μετασχηματιστών) έχει παραγωγική δυνατότητα πάνω από 80 εκατομμύρια KVA και
κύκλο εργασιών 2.5 δις. RMB. Κατατάσσεται διεθνώς στους «first class» παραγωγούς στην μεταφορά, διανομή και
μετασχηματισμό (transmission and transformation) υπερυψηλής τάσης.
Ως φυσική συνέχεια των εργοστασίων μετασχηματιστών έρχεται και το εργοστάσιο Φ/Β αντιστροφέων – inverter το
οποίο ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση ηλιακών αντιστροφέων. Με πολύ υψηλή απόδοση
και τεχνολογία οι κεντρικοί αντιστροφείς της TBEA ηγούνται της ασιατικής αγοράς, ενώ έχουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
για την ευρωπαϊκή αγορά. Το προϊόν που ξεχωρίζει είναι ο κεντρικός αντιστροφέας 500kW για τον οποίο πραγματοποιούνται
ετησίως εγκαταστάσεις 300ΜW στην Κίνα.
Στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και παραγωγής φωτοβολταϊκών προϊόντων η εταιρία του ομίλου «TBEA
SunOasis Co, Ltd» είναι μια υψηλής τεχνολογίας εταιρία που ειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και την
πώληση Φωτοβολταϊκών προϊόντων. Η εταιρία απασχολεί 1326 υπαλλήλους, εκ των οποίων 530 είναι τεχνικό προσωπικό. Το 2011
ο κύκλος εργασιών ήταν 3 δις. RMB. Τα Φ/Β πλαίσια της TBEA είναι βέλτιστης απόδοσης, με τις μεγαλύτερες εγγυήσεις απόδοσης
για την 25ετία. Το εργοστάσιο των Φ/Β πλαισίων ξεκίνησε ως Κοινοπραξία με την BP solar όμως από το 2012 πέρασε 100% στην
κυριότητα της TBEA. Πρόκειται για μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής πυριτίου, Φ/Β κυψελών και Φ/Β πλαισίων
(modules). Ταυτόχρονα, η TBEA είναι ο μεγαλύτερος EPC κατασκευαστής στην Κίνα με συνολική εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β πάρκων
400MW.
Το μέγεθος της εταιρίας, No. 1 στην Κίνα, διασφαλίζει τις πολύ καλές σχέσεις με τις τράπεζες της Κίνας δίνοντας την
δυνατότητα ισχυρής διεθνούς παρουσίας είτε ως προμηθευτής είτε ως EPC turn key εγκατάστασης, προσφέροντας και την
χρηματοδότηση του έργου. Η παγκόσμια παρουσία της εταιρίας αποδεικνύεται από τα δεκάδες έργα που έχει υλοποιήσει σε
Ιταλία, Ισπανία (ξεχωρίζει το έργο 30MW), Αμερική, Αφρική, Καζακστάν, Μογγολία, κα.
Για το 2013, η TBEA στοχεύει να πενταπλασιάσει την διεθνή της παρουσία, και έχει θέσει ως χώρα στόχο ανάπτυξης την
Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι μέσα στα δύο επόμενα χρόνια η συνεργασία NanoDomi - TBEA να εδραιωθεί στην αγορά ως η
βέλτιστη ολοκληρωμένη λύση για τους επενδυτές. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η TBEA θέλει να καταξιωθεί -και στην Ελλάδαως μια εταιρία που προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και συμφέρουσες τιμές για το αγοραστικό κοινό, διαρκή και υψηλού επιπέδου
τεχνική υποστήριξη και να βοηθήσει στην υλοποίηση μεγάλων έργων ως EPC contractor. Ήδη σε συνεργασία με την NanoDomi
εξετάζονται ως turn key έργα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης πάνω από 200MW Φ/Β πάρκα.

