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Διπλή πρωτιά για την Τήλο στην Ευρώπη!
Διπλή μεγάλη διάκριση για το TILOS στα
ευρωπαϊκά βραβεία βιώσιμης ενέργειας
EUSEW (EU Sustainable Energy Week), όπου
και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία
«Ενεργειακά νησιά», το οποίο κρίθηκε από
επιτροπή ειδικών, καθώς επίσης και το
«Βραβείο κοινού» ύστερα από ανοιχτή
ψηφοφορία
μεταξύ
12
συνολικά
ευρωπαϊκών έργων, συγκεντρώνοντας πάνω
από 10.000 ψήφους!
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Οι Εξαμηνιαίες μας Συναντήσεις
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TILOS
Technology Innovation for the Local Scale,
Optimum Integration of Battery Energy Storage
Το Ευρωπαϊκό έργο "TILOS" αποτελεί σημαντικό καινοτόμο έργο
εφαρμοσμένης έρευνας, το οποίο εγκρίθηκε ως πρώτο ανάμεσα
σε 80 άλλα ανταγωνιστικά έργα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος "Horizon 2020", με επικεφαλής την Ερευνητική
Ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας &
Προστασίας Περιβάλλοντος του ΑΕΙ ΤΤ Πειραιά. Στο "TILOS"
συμμετέχουν 13 εταίροι από ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια
αλλά και εταιρείες από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (DE, FR, EL, UK, SE,
IT, ES). Το έργο είναι συνολικής διάρκειας 4 ετών και ξεκίνησε το
Φλεβάρη του 2015, με συνολικό προϋπολογισμό 15M€, εκ των
οποίων περίπου τα 11M€ αποτελούν χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό το πλαίσιο "Horizon 2020".

Tilos, the “S” shaped Greek island, located at
the south-eastern part of the Aegean Sea.

Βασικός στόχος του έργου "TILOS" είναι η ανάπτυξη και
λειτουργία ενός έξυπνου ενεργειακού μικροδικτύου στο νησί της
Τήλου, με χρήση ΑΠΕ (αιολική και ηλιακή ενέργεια),
αποθήκευσης ενέργειας (σύγχρονοι συσσωρευτές) και έξυπνης
διαχείρισης μέσω εφαρμογής, εκτός των άλλων, και καινοτόμων
τεχνικών ελέγχου της ηλεκτρικής ζήτησης. H Τήλος είναι ένα
μικρό, πανέμορφο νησί, στο νοτιοανατολικό άκρο του Αιγαίου, με
μόνιμο πληθυσμό 500 περίπου κατοίκων, ενταγμένη στο
σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου και στο ηλεκτρικό σύστημα ΚωΚαλύμνου, από όπου και λαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια μέσω
υποβρυχίων καλωδίων για ικανοποίηση συνολικής ετήσιας
ζήτησης ~3GWh.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 646529.
The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European Commission
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1. Το TILOS γενικά
Το TILOS Αποσπά Δύο Ευρωπαϊκά Βραβεία
στο Διαγωνισμό ΕUSEW 2017
Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του TILOS για το βραβείο
στην κατηγορία «Ενεργειακά νησιά», καθώς επίσης και το
«Βραβείο κοινού» στα ευρωπαϊκά βραβεία βιώσιμης ενέργειας
EUSEW 2017, η ομάδα του έργου υλοποίησε μια πολύ
επιτυχημένη δίμηνη προώθησης του έργου, το μήνυμα της
οποίας έφθασε στην κυριολεξία εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι
εκατομμύρια ανθρώπους. Το TILOS εν τέλει απέσπασε και τα δύο
τιμητικά βραβεία, κερδίζοντας σημαντική αναγνώριση και κύρος
σε επίπεδο ΕΕ, διαφημίζοντας ταυτόχρονα το νησί της Τήλου και
την καινοτόμο ενεργειακή λύση του TILOS στο ευρύτερο κοινό.

Οι τελευταίες δημοσιεύσεις του TILOS
Το Μάρτιο του 2017, το TILOS συμμετείχε στο συνέδριο Advanced
Battery Power το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Aachen της
Γερμανίας με poster παρουσίαση αφίσας από τη CEA, τη FZSonick
και το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Η παρουσίαση υλοποιήθηκε στα πλαίσια
του πακέτου ΠΕ5, με θέμα την ανάπτυξη και δοκιμή του
ολοκληρωμένου συστήματος αποθήκευσης μπαταριών NaNiCl2
του TILOS.

Τον Ιούνιο του 2017, το TILOS συμμετείχε στο 17ο Διεθνές
Συνέδριο Περιβάλλοντος και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών το
οποίο διοργανώθηκε από το IEEE στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η
παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, στα
πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ7 και αφορούσε στην ανάπτυξη
του Προσομοιωτή Μικροδικτύου του TILOS.

Τ

2. Οι εξαμηνιαίες συναντήσεις του
TILOS στο Κόμο και στο Βερολίνο
(07/17)
Η 5η εξαμηνιαία συνάντηση του TILOS
πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Φεβρουαρίου 2017,
στις εγκαταστάσεις της FZSonick, στο Κόμο της Ιταλίας. Η
συνάντηση περιλάμβανε επίσης ενημερωτική επίσκεψη
στο εργοστάσιο μπαταριών της της FZSonick στο Stabio,
Ελβετία, όπου οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να δουν
ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής της μπαταρίας
NaNiCl2.
Η 6η εξαμηνιαία συνάντηση του TILOS
πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουλίου 2017, στις
εγκαταστάσεις της Younicos, στο Βερολίνο της Γερμανίας.
Τα μέλη της ομάδας του έργου είχαν την ευκαιρία να
επισκεφτούν το τεχνολογικό κέντρο της Younicos, όπου
και πραγματοποιήθηκε η δοκιμή του ολοκληρωμένου
συστήματος αποθήκευσης μπαταριών του TILOS.
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3. Πρόοδος του έργου
•

Ανάπτυξη Συστήματος SCADA

Τον Ιούλιο του 2017, η Eunice, με την υποστήριξη του ITC και της
Younicos, εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία το διακομιστή
(server) πρόβλεψης του SCADA στην Τήλο. Στο διακομιστή αυτόν
θα εκτελούνται τα διάφορα μοντέλα πρόβλεψης (αντικείμενο
εργασίας του πακέτου ΠΕ6), τα οποία θα παρέχουν δεδομένα
πρόβλεψης στο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (EMS)
αναφορικά με την αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια καθώς
και τη ζήτηση φορτίου. Αυτό θα επιτρέψει επίσης στο EMS να
βελτιστοποιήσει τη λειτουργία των διαφόρων στοιχείων του
συστήματος, ανάλογα με την ενεργειακή στρατηγική που
ακολουθείται κάθε φορά.

•

•
Εγκατάσταση του Συστημάτος Αποθήκευσης Ενέργειας
Στα τέλη Μαρτίου του 2017, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος
δοκιμών (FAT) του πρωτότυπου συστήματος μπαταριών της
FZSonick στο Βερολίνο καθώς και του μετατροπέα της IDT στη
Σόφια. H επόμενη στάση των containers των μπαταριών της
FZSonick και των μετατροπέων της IDT, ήταν το εργοστάσιο της
Eunice, στην Αθήνα, με τελικό προορισμό, βάσει του σχετικού
προγραμματισμού να φθάσουν και να εγκατασταθούν στην Τήλο
το Σεπτέμβριο του 2017.

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ζήτησης

Περίπου 50 έξυπνοι μετρητές & συσκευές διαχείρισης ζήτησης
έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Τήλο από την εταιρεία ESL.
Ταυτόχρονα, βρίσκεται προς περάτωση η ολοκληρωμένη λύση
της διαχείρισης της ζήτησης, με την προσοχή στραμμένη στην
επιτυχή λειτουργία του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των
τελικών χρηστών και του Tilos SCADA.
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•
TILOS Info-kiosk – Κέντρο Πληροφόρησης TILOS
Tο κέντρο πληροφόρησης του TILOS, TILOS info-kiosk, βρίσκεται
πλέον στη διάθεση του κοινού, για παροχή πληροφοριών
αναφορικά με το καινοτόμο εγχείρημα του TILOS καθώς και με
τα τελευταία νέα του έργου. Το TILOS info-kiosk στεγάζεται σε
ένα τοπικό κτίριο στην περιοχή Λιβάδια, και ανακαινίστηκε υπό
την ευθύνη της WWF και του AEI Πειραιά ΤΤ.

• Εγκατάσταση Α/Γ και Φ/Β & Θερινό Σχολείο TILOS
Μεταξύ 25 Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2017, ολοκληρώθηκε η
εγκατάσταση των ΑΠΕ στο νησί της Τήλου, δηλαδή της
ανεμογεννήτριας 800 kW E-53 Enercon και του φωτοβολταϊκού
πάρκου 160 kW, από την εταιρεία Eunice. Αυτό το γεγονός
σηματοδοτεί και την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του
ολοκληρωμένου συστήματος του TILOS κατά το προσεχές
φθινόπωρο. Η εγκατάσταση των ΑΠΕ γιορτάστηκε από την τοπική
κοινότητα και τα μέλη της Τήλου, ενώ κατά τις ίδιες ημερομηνίες
διοργανώθηκε από το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ το πρώτο Θερινό Σχολείο
TILOS με τη συμμετοχή περισσότερων από 15 φοιτητών.
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4. Η Κοινοπραξία του Έργου
Η κοινοπραξία του TILOS είναι μία πολυεθνική προσπάθεια με
συμμετοχή 13 συνολικά ευρωπαϊκών εταίρων από 7
διαφορετικές χώρες (EL, DE, FR, UK, SE, IT, ES). Λόγω αυτής της
γεωγραφικής πολυδιασποράς, το έργο ενσωματώνει
παραδείγματα και καλές πρακτικές από διαφορετικές αγορές,
στρατηγικές και πολιτικές από όλη την Ευρώπη.

Οι εταίροι του έργου

Piraeus University of Applied Sciences Former Technological Educational Institute of Piraeus (TEIP)
http://teipir.gr/; http://sealab.gr/
RWTH Aachen University (RWTH)
https://www2.isea.rwth-aachen.de/de
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
http://www.cea.fr/
Eunice Energy Group (EUNICE)
http://www.eunice-group.com/
Eurosol P&M GmbH (ESL)
http:// http://www.eurosol.eu/
FZSonick S.p.A. (FZSonick)
http://www.fzsonick.com/
Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.Α. (HEDNO)
http://www.deddie.gr/
Instituto Tecnológico de Canarias SA (ITC)
http://www.itccanarias.org/
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
https://www.kth.se/

Συντονιστής του Έργου
Επικεφαλής του έργου είναι η ερευνητική ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά
Τ.Τ. (πρώην ΤΕΙ Πειραιά).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Δημήτρης Ζαφειράκης
Δ/ση: Θηβών & Π. Ράλλη 250 - Αιγάλεω, 12244
dzaf@teipir.gr και tilos@tiloshorizon.eu
+30-2105381580

University of Corsica Pascal Paoli (UCPP)
http://spe.univ-corse.fr/
University of East Anglia (UEA)
https://www.uea.ac.uk/
World Wide Fund for Nature (WWF)
http://www.wwf.gr/
Younicos (YOUNICOS)
http://www.younicos.com/

Προσεχή συνέδρια και νέα
ICAE 2017
Το 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Εφαρμοσμένη
Ενέργεια (International Conference on Applied
Energy – ICAE) θα πραγματοποιηθεί στο
Κάρντιφ του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 21-24
Αυγούστου 2017. Το θέμα του ICAE2017 είναι
"Energizing the future" "Παρέχοντας ενέργεια
στο μέλλον". Το ICAE2017 θα περιλαμβάνει
κεντρικές και προσκεκλημένες ομιλίες καθώς
και παρουσιάσεις σε θέματα αιχμής όπως:
Τεχνολογίες μετατροπής καθαρής ενέργειας Επιστήμες της ενέργειας - Αποθήκευση
ενέργειας - Συστήματα ευφυούς ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
http://www.applied-energy.org/icae2017/

European Utility Week (EUW 2017)
Το EUW 2017 θα φιλοξενηθεί στο
Άμστερνταμ, 3-5 Οκτωβρίου 2017. Η
ευρωπαϊκή στρατηγική για την ομαλή
μετάβαση σε ενεργειακό εφοδιασμό
χαμηλών εκπομπών άνθρακα βρίσκεται στο
επίκεντρο όλων των εργασιών της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εργασίας. Η
εκδήλωση είναι μια επιχειρηματική
πλατφόρμα καινοτομίας και δικτύωσης π και
θεωρείται από τη βιομηχανία ως ο ετήσιος
τόπος συνάντησης για τη χάραξη των
στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων
με άξονα την επίτευξη των στόχων της
βιώσιμης
ανάπτυξης.
http://www.european-utility-week.com/

4th Greening the Islands Conference
Το 4ο διεθνές συνέδριο «“Πρασινίζοντας” τα
Νησιά» - Ενέργεια, Μετακινήσεις και Νερό
για τις Κυκλικές Οικονομίες των Νησιών, θα
πραγματοποιηθεί στην Ίσκια (Νάπολη) στις
28-30 Σεπτεμβρίου 2017. Τοπικοί παράγοντες
του νησιού, θα παρουσιάσουν τις καλύτερες
λύσεις τους και σε συνεργασία με την
παγκόσμια κοινότητα των εμπειρογνωμόνων,
θα συζητήσουν το πώς να κάνουν τα νησιά
περιβαλλοντικά ανθεκτικά. Κεντρικό θέμα
του συνεδρίου η διευρυμένη έννοια των
κυκλικών νησιωτικών οικονομιών, η οποία
περιλαμβάνει την ενέργεια, το νερό, τα
απόβλητα, τις μετακινήσεις, τη γεωργία, τον
τουρισμό, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις.
http://www.greeningtheislands.net/

