
  

                          

 

Η NanoDomi® γίνεηαι ο επίζημος 

διανομέας ηης EverSolar 
Στισ 17 Αυγοφςτου ο Αντωνάκοσ Αναςτάςιοσ, Γενικόσ 

Διευκυντισ τθσ NanoDomi βρζκθκε ςτο εργοςτάςιο τθσ 
Jiangsu Eversolar New Energy CO.,LTD, όπου 
υπογράφτθκε θ μεταξφ τουσ ςυμφωνία, με τθν οποία θ 
NanoDomi γίνεται ο επίςημοσ εγκεκριμζνοσ διανομζασ 
τησ EverSolar για τθν Ελλθνικι αγορά. Η υπογεγραμμζνθ 
ςυμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τθ ςυνεργαςία ανάμεςα 

ςτισ δφο εταιρείεσ για τα ζτη 2011-2013. 

Το δυναμικό πωλιςεων, θ εμπειρία, θ τεχνογνωςία και θ διαρκισ προ- και μετά- πϊλθςθσ υπθρεςίεσ που 
προςφζρει ςτουσ πελάτεσ θ NanoDomi κζρδιςαν τθ ςυμφωνία αυτι. Η NanoDomi επζλεξε τουσ μετατροπείσ 
τθσ EverSolar ωσ ζνα από τα βαςικά τθσ προϊόντα του καταλόγου τθσ λόγω τθσ άριςτθσ ποιότθτασ και τθσ 
εξαιρετικισ τιμισ  των προϊόντων τθσ. Παράλλθλα, θ NanoDomi κα αναλάβει και τθν τεχνικι εξυπθρζτθςθ 
ςτθν Ελλάδα. 

H Jiangsu Ever-solar New Energy Co., Ltd, είναι μια υψθλισ τεχνολογίασ εταιρία που ειδικεφεται ςτθν 
ζρευνα και ανάπτυξθ, τθν παραγωγι και τθν πϊλθςθ θλιακϊν αντιςτροφζων και απαςχολεί πάνω από 500 
εργαηόμενουσ. Οι εφευρζςεισ τθσ είναι βακειά καινοτόμεσ και προςτατεφονται ωσ πνευματικι ιδιοκτθςία. Με 
πολφ υψηλή απόδοςη ζωσ και 97.6%, οι αντιςτροφείσ τθσ Ever-solar θγοφνται τθσ αςιατικισ αγοράσ και 
ανζρχονται ταχφτατα ςτον υπόλοιπο κόςμο κερδίηοντασ όλο και μεγαλφτερο μερίδιο τθσ παγκόςμιασ αγοράσ. 
Το ευρφ φάςμα εφαρμογϊν των αντιςτροφζων Ever-solar περιλαμβάνει οικιακζσ επαγγελματικζσ και 
βιομθχανικζσ ςτζγεσ (διαςυνδεδεμζνεσ ι μθ), θλιακά πάρκα και άλλα.  

Η EverSolar απαςχολεί περιςςότερουσ από 60 επιςτιμονεσ ςτο τμιμα Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ, και κατζχει 
28 κατοχυρωμζνεσ πατζντεσ, 9 εκ των οποίων  διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ εφευρζςεων. Ζχουν ιδθ λάβει 13 
διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, και 1 δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ λογιςμικοφ. Ζχουν ιδθ ολοκλθρϊςει 
καταχωρίςεισ εμπορικοφ ςιματοσ ςε 12 περιοχζσ τθσ Αμερικισ, τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Αςίασ. Επιβεβαιωμζνα 
από το Arsenal laboratory ςτθν Αυςτρία το 2009, ο μζγιςτοσ βακμόσ απόδοςθσ μετατροπισ των προϊόντων τθσ 
EverSolar ιταν 97,6%, ο ευρωπαϊκόσ βακμόσ απόδοςθσ ιταν 97,1%, θ απόδοςθ MPPT ιταν 99,5%, και ςτουσ 
μετατροπείσ EverSolar χορθγικθκε  το πιςτοποιθτικό δοκιμϊν από το Arsenal laboratory. 

Εκτόσ αυτοφ, είναι ζνασ από τουσ πρϊτουσ καταςκευαςτζσ ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί πιςτοποιθτικό 
για το πρότυπο IEC / EN 62109-1 τθσ VDE. Αυτό είναι το νζο πιςτοποιθτικό VDE επικεντρωμζνο ςτθν 
βιομθχανία φωτοβολταϊκϊν αντιςτροφζων. Εξάλλου, εξαςφάλιςε πιςτοποίθςθ  VDE και για το εργαςτιριο 
ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Αυτό το πιςτοποιθτικό δείχνει ότι εργαςτιριό τθσ πλθροί τισ απαιτιςεισ δοκιμϊν του 
IEC62109-1. Οι μετατροπείσ τθσ EverSolar ζλαβαν VDE-GS, VDE 0126-1-1, G83, SAA, SGS, ISO9001: 2008 και 
CQC. 

Οικονομοτεχνικά ςτοιχεία: Σε διάςτθμα 22 μθνϊν από ιδρφςεωσ τθσ EverSolar μζχρι ςιμερα, ζχει 
καταςκευάςει 0.022 εκατ. τεμάχια και 53 MW ιςχφοσ ςυνολικά. Ο τηίροσ ακροίηεται ςε 0.11 δισ. εκ των 
οποίων τα 15 εκατ. είναι ςε ςυνάλλαγμα. 

Για το 2011, ςτοχεφει τθν καταςκευι 0.10 εκατ. τεμαχίων και 360 MW ςτο ςφνολο. Ζωσ το 2014, κα ζχει 
αποςπάςει το 8%~12% τθσ αγοράσ παγκοςμίωσ ςφμφωνα με τουσ τρζχοντεσ ρυκμοφσ ανάπτυξισ τθσ.  

Στθν Ελλάδα, ο ςτόχοσ μασ είναι μζςα ςτα δφο επόμενα χρόνια θ ςυνεργαςία NanoDomi - EverSolar να 
εδραιωκεί ςτθν αγορά ωσ μια καινοφρια εναλλακτικι λφςθ ποιότθτασ. Μζςω αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ, θ 
EverSolar να καταξιωκεί -και ςτθν Ελλάδα- ωσ μια εταιρία που προςφζρει εκτόσ από ποιοτικά προϊόντα, 
ςυμφζρουςεσ τιμζσ για το αγοραςτικό κοινό, κακϊσ  και διαρκι και  υψηλοφ επιπζδου τεχνική υποςτήριξη.  

http://www.nanodomi.com/

