
φαινόμενο  P.I.D.
Η νόςοσ των φωτοβολταϊκϊν 

ςυλλεκτϊν
Συνοπτικι Παρουςίαςθ



Η ΑΕΝΑΟΣ
• Η εταιρεία ςυνοπτικά

– Ελλθνικι επιχείρθςθ – Ίδρυςθ 1998

– Αντικείμενο: Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ 
Ενζργειασ

– Εγκαταςτάςεισ: Ακινα – Ηράκλειο 
Κριτθσ

– 6 διοικθτικά ςτελζχθ, 10 μθχανικοφσ 
και 25 μόνιμουσ εργαηομζνουσ ςτα 
εργοτάξια τθσ

– Μεγάλο δίκτυο ςυνεργατϊν

– Καινοτομίεσ

– Ποιότθτα



ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ PID

Το PID είναι ζνα φαινόμενο το οποίο προκαλεί δυςλειτουργία ςτισ κυψζλεσ των 
φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων. Μπορεί να εμφανιςτεί μόλισ λίγα χρόνια μετά τθν εγκατάςταςθ 
ενόσ φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ. Η ιδιαιτερότθτά του ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μπορεί να 
ξεκινιςει από ζνα μόνο φωτοβολταϊκό πάνελ και ςταδιακά να επεκτακεί ςε 
περιςςότερα, ακόμθ και ςε όλα τα πάνελ, αν δεν αντιμετωπιςτεί εγκαίρωσ.

Το αποτζλεςμα ςυνεπϊσ του PID είναι θ ςταδιακι μείωςθ τθσ απόδοςθσ ολόκλθρου του 
φωτοβολταϊκοφ ςτακμοφ.



P.I.D. και Μείωςθ τθσ Απόδοςθσ

Η διάγνωςθ του φαινόμενου P.I.D είναι δφςκολο να ανιχνευτεί μζςω του 
ςυςτιματοσ τθλεμετρίασ διότι εξαρτάται από τθν θλιακι ακτινοβολία και 
τον χρόνο που γίνεται θ μζτρθςθ .Συνεπϊσ οι πιο αποδοτικοί τρόποι 
εντόπιςθσ του φαινόμενου είναι μζςω των μετριςεων iv και τθν κερμό 
γραφικι απεικόνιςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 



Μετριςεισ IV :



Θερμό γραφικι απεικόνιςθ:



Αντιμετϊπιςθ φαινομζνου P.I.D
Τθ λφςθ ςτθ νόςο των φ/β ςυλλεκτϊν που αδθμιοφργθτε από το 
P.I.D ζρχεται να δϊςει θ τεχνολογία του PV Booster –Anti-Pid που 
θ κφρια λειτουργία του είναι τισ ϊρεσ που δεν υπάρχει θλιακι 
ακτινοβολία να διοχετεφει ζνα μικρό ρεφμα μζςα ςτο ςφςτθμα με 
ςκοπό να επαναφορτίςει τισ κυψζλεσ που ζχουν αποφορτιςτεί και 
να επιδιορκϊςει τθν ςυνολικι απόδοςθ του ςυςτιματοσ .



Πλεονεκτιματα Anti-PID –PV Booster

• Ανάκτθςθ τθσ χαμζνθσ ιςχφοσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 90%

• Πολφ γριγοροσ ρυκμόσ ανάκαμψθσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ ανάκαμψθσ ολοκλθρϊνεται ςε 
διάςτθμα μικρότερο των 6 μθνϊν

• Εφκολθ, γριγορθ και αςφαλισ εγκατάςταςθ. 

• Όλεσ οι παράμετροι τθσ ςυςκευισ (τάςθ λειτουργίασ και χρόνοσ λειτουργίασ) κακορίηονται με 
χριςθ 2 πλικτρων. Δεν απαιτείται να ανοιχτεί θ ςυςκευι!

• Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με όλουσ τουσ μετατροπείσ ανεξαρτιτωσ αρικμοφ ειςόδων (MPP)

• Παρουςία ςτθν Ελλάδα από το 2015 με άριςτα αποτελζςματα.

• Δυνατότθτα Επζκταςθσ Εγγφθςθσ πζραν των 2 ετϊν. Ζτςι εξαςφαλίηετε ότι τα Φ/Β ςασ πλαίςια 
δεν κα μείνουν ανυπεράςπιςτα απζναντι ςτο PID για όλο τον χρόνο ηωισ τουσ.



Επαναφζρει τθν λειτουργία κυψζλων 
ςτο 100%



Αποτελζςματα φ/β ςυςτιματοσ μετά 
το φαινόμενο P.I.D



Γραφικι Απεικόνιςθ P.I.D.



Επικοινωνιςτε Μαηί μασ
για μια Αναλυτικι Ενθμζρωςθ 

Website: www.aenaos-systems.gr Email: energy@aenaos-systems.gr 

Ηράκλειο: Λ. Ικάρου 79Α, Τ: 2810300270,  Ακινα: Λ. Ηρακλείου 44, Άνω Πατιςια, Τ: 2102756802

Βαρδουλάκθσ Κων/νοσ 
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Τ.Ε


