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EXALCO  
PV 
PARKING 
SYSTEM

A smart parking  
for smart  
companies!

Πώς να το αποκτήσετε
Με μία απλή αίτηση για Net Metering. Το Net Metering 
είναι η αυτοπαραγωγή ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων με σκοπό τον συμψηφισμό ηλεκτρικής 
ενέργειας. Δικαίωμα εγκατάστασης συστήματος ενεργειακού 
συμψηφισμού έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει 
στην κυριότητά του το χώρο εγκατάστασης ή έχει τη νόμιμη 
χρήση αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 
μετρητή στο χώρο. 

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της 
παραχθείσας ενέργειας, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.

Αποκτήστε το δικό σας 
φωτοβολταϊκό Parking μέσω ΕΣΠΑ
Με την επιχορήγηση του ΕΣΠΑ, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
συμπεριλάβουν στις επιλέξιμες δαπάνες και την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σταθμών για την εξυπηρέτηση των 
ενεργειακών αναγκών τους. 

Το ΕΣΠΑ δικαιολογεί εξοπλισμό και παρεμβάσεις για την 
παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά) με τη μέθοδο του ενεργειακού 
συμψηφισμού (Net Metering). 

Τεχνική υποστήριξη από την Exalco
Η Exalco εξασφαλίζει εγγυημένη εγκατάσταση και μελέτη 
από εξειδικευμένα συνεργεία της σε όλη την Ελλάδα.

  How to get it
With a simple net metering application. 
Net metering is the netting of the 
photovoltaic systems’ auto-produced energy 
with conventional electric energy. The 
right to install an energy netting system 
is reserved to any natural or legal person 
having ownership or the right of lawful 
use of the site. The existence of an on-site 
counter is a necessary precondition.

Energy netting is the netting of the 
produced energy on a yearly basis.

  Get your own 
Photovoltaic Parking  
through NSRF

The NSRF grant allows companies to 
include the installation of photovoltaic 
stations in the eligible costs. 

The NSRF justifies equipment and 
interventions for the production of energy 
via environment-friendly technologies 
(photovoltaic systems) using the method 
of energy netting (Net Metering).

  Exalco technical 
support

Exalco ensures the guaranteed system 
installation and site evaluation by its  
specialized technicians all 
over Greece. 



EXALCO PV Parking System
EXALCO PV Parking System is an energy saving 
photovoltaic system, specifically designed for 
outdoor parking spaces.

Made entirely of aluminum, this innovative, 
certified system comes with a support base and 
frames for the photovoltaic panels. It is built to 
remain waterproof and 100% safe even in the 
extreme environmental conditions of coastal 
areas or areas with high industrial pollution. 
It's available in anodized finish, RAL or special 
colours powder coating finish as well as wood 
imitation. 

EXALCO PV Parking System is ideal for hotels, 
heavy and small craft industries or companies 
with outdoor parking spaces as it can be 
adjusted according to the specific 
needs of the site. 

Εξοικονομήστε ενέργεια έξυπνα, 
μειώστε τις δαπάνες  
της επιχείρησής σας! 

Το EXALCO PV Parking System αποτελεί την πιο έξυπνη επιλογή 
για κάθε επιχείρηση που θέτει τον παράγοντα της καινοτομίας και 
της εξοικονόμησης ενέργειας ψηλά και λειτουργεί με σεβασμό 
προς το περιβάλλον, προς την ίδια, προς όλους. Γνωρίστε τα 
οφέλη και τα μοναδικά πλεονεκτήματά του και εξοικονομήστε 
ηλεκτρική ενέργεια, μειώνοντας τις δαπάνες της επιχείρησής σας.

Act smart.  
Save energy and funds!

EXALCO PV Parking System is the smartest 
choice for every company that strives for cutting 
edge innovation and high energy saving while 
respecting the environment, its own values and 
everyone else. Enjoy its benefits and unique 
advantages and cut your company's operating 
costs by saving electric energy.

Up to 100 % energy coverage

Reduced electricity bills

Guaranteed high performance

Quick return of investment

Funding through the National Strategic 
Reference Framework (NSRF)

Great durability

Zero environmental pollution

Minimum maintenance

Improvement of the company's  
green performance

Possibility of extension

Κάλυψη ενεργειακών αναγκών έως και 100%

Μειωμένοι λογαριασμοί ΔΕΗ ή άλλων  
ιδιωτικών εταιρειών ενέργειας

Υψηλή και εγγυημένη απόδοση

Απόσβεση σε σύντομο χρονικό διάστημα 

Χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος

Ελάχιστη συντήρηση

Βελτίωση του «πράσινου» χαρακτήρα  
της επιχείρησης

Δυνατότητα επέκτασης

EXALCO  
PV Parking System 
Το EXALCO PV Parking System είναι ένα ολοκληρωμένο 
φωτοβολταϊκό σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά 
σχεδιασμένο για υπαίθριους χώρους στάθμευσης.  

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πιστοποιημένο σύστημα 
εξ’ολοκλήρου από αλουμίνιο, με βάση στήριξης και 
πλαίσια για φωτοβολταϊκά πάνελ, το οποίο παραμένει 
αδιάβρωτο και 100% ασφαλές ακόμη και κάτω από ακραίες 
περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως σε παραθαλάσσιες 
περιοχές ή περιοχές με υψηλή βιομηχανική ρύπανση. 
Διατίθεται σε φινίρισμα ανοδίωσης, ηλεκτροστατικής βαφής 
RAL ή ειδικών χρωμάτων, καθώς και απομίμησης ξύλου. 

Το EXALCO PV Parking System είναι ιδανικό για χρήση 
σε ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εταιρείες με 
υπαίθρια parking, με δυνατότητες διαμόρφωσης ανάλογα 
με τις ανάγκες του χώρου. 
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