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Annual Group Exhibit Hydrogen + Fuel Cells

Σην πεξίπηεξό ηεο ε Tropical AEBE, παξνπζίαζε ηελ αεξόςπθηε
γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θπςειώλ θαπζίκνπ, TB1000, ηζρύνο 1000W πνπ εθνδηάδεηε κε θπςέιε θαπζίκνπ από ηελ
Ballard Power System, ηελ FCgen 1020ACS

Ο Υπεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο Υδξνγόλνπ & ΑΠΕ ηεο Tropical, θνο
Καπιάλεο Γ. (ηξίηνο δεμηα) καδί κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Tropical, θν Λάγην
Γ. (δεύηεξνο από αξηζηεξά) θαη ηνλ θν Βξαρλό Α. ζπδεηνύλ γηα πηζαλή
ζπλεξγαζία κε πειάηεο

Τν πεξίπηεξν ηεο Tropical θαη ε γελλήηξηα θπςειώλ θαπζίκνπ
πδξνγόλνπ ΤΒ-1000. Σην πίζσ κέξνο ν θνο Καπιάλεο θαη ν θνο
Βξαρλόο ζπδεηνύλ κε ηνλ θαζεγεηή Klaus Taube ζρεηηθά κε έλα
εξεπλεηηθό project γηα κεηαιιηθά πδξίδηα

Ο θνο Καπιάλεο Γ. (δεμηά) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ζην
θόξνπκ παξνπζίαζε ηελ ΤΒ-1000 θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
γελλήηξηαο όπσο ηελ αζόξπβε ιεηηνπξγία ηεο, ηνλ απμεκέλν ρξόλν
δσήο ηεο αιιά θαη ηνλ πςειό βαζκό απόδνζήο ηεο
η

Η TROPICAL Α.Δ.Β.Δ. ζπκκεηείρε γηα άιιε κηα ρξνληά ζηελ 17 έκθεζη ενέργειας, ηετνολογιών σδρογόνοσ και
κσυελών κασζίμοσ πνπ δηεμήρζε ζην Αλόβεξν ηεο Γεξκαλίαο από ηηο 4 έσο ηηο 8 Απξηιίνπ 2011. Εθεί παξνπζίαζε
ζε ιεηηνπξγία ηελ λέα ηεο εμπορική γεννήηρια παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος σδρογόνοσ TB-1000, ιζτύος
1000W και ηάζη 12V, 24V ή 48V DC και 110V ή 230V AC θαζώο επίζεο θαη ηελ γεννήηρια ΣΒ-5000 ζσνολικής
ιζτύος 5000W και ηάζης 110V ή 230V AC αλλά και 48V.
Καη νη δύν απηέο γελλήηξηεο ζα εθνδηάδνληαη κε θπςέιεο θαπζίκνπ ηεο εηαηξίαο Ballard Power Systems θαη πνην
ζπγθεθξηκέλα ηελ FCgen 1020ACS (αεξόςπθηα ζπζηήκαηα) θαη ηελ FCgen 1300 (πδξόςπθηα ζπζηήκαηα). Οη θπςέιεο
θαπζίκνπ είλαη κνληέξλεο ζε ζρεδίαζε, παξέρνπλ πςειή αμηνπηζηία αιιά θαη απόδνζε αιιά θαη πςειό ρξόλν δσήο.
Απηή ε καθξνρξόληα ζπλεξγαζία (από ην 2002) ηειηθά θαηέιεμε ζε κηα πιήξε ζεηξά Γελλεηξηώλ Κπςειώλ Καπζίκνπ
Υδξνγόλνπ κε ηζρύ από 500W έσο θαη 20kW, ρξεζηκνπνηώληαο πάληα ηηο αμηόπηζηεο θπςέιεο θαπζίκνπ ηηο Ballard
Power Systems. Οη εθαξκνγέο ησλ γελλεηξηώλ απηώλ είλαη πνιιέο όπσο σο back up ζπζηήκαηα ζε ζηαζκνύο
ηειεπηθνηλσληώλ, ηξνρόζπηηα, ζθάθε αλαςπρήο, εμνρηθέο θαηνηθίεο, ζήκαλζε δξόκσλ, θαηαγξαθή θαηξηθώλ
δεδνκέλσλ, θάκεξεο ππξαζθάιεηαο ζε δάζε, ζπλαγεξκνύο, λνζνθνκεία, θα. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ έθζεζε θαη ηελ ζπκκεηνρή καο ζην Αλόβεξν κπνξείηε λα δείηε:
ΈΚΘΔΗ ΑΝΟΒΔΡΟ 2011 – TB-1000 : http://www.youtube.com/user/tropicalgreentech#p/u/2/H-NV-uee1Kc
ΈΚΘΔΗ ΑΝΟΒΔΡΟ 2011 – TB-1000 : http://www.youtube.com/user/tropicalgreentech#p/u/1/S2nuMjF4UVs
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθζεζεο επηηεύρζεθαλ ζεκαληηθέο ζπλαληήζεηο αιιά θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε εηαηξίεο
ζρεηηθέο κε ηνλ πδξνγόλν θπξίσο ζην θνκκάηη ηνπ πεξηθεξεηαθνύ εμνπιηζκνύ ησλ ζπζηεκάησλ πδξνγόλνπ. Πην
ζεκαληηθέο βέβαηα ήηαλ νη ζπδεηήζεηο κε πηζαλνύο αληηπξνζώπνπο ησλ πξντόλησλ καο ζην εμσηεξηθό θαη εηδηθόηεξα
ηελ πιήξε ζεηξά γελλεηξηώλ ΤΒ όπνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη αξθεηέο παξαγγειίεο.

www.tropical.gr

