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Επιτυχημένη Ιστορία 

Όνομα εταιρείας : Lordos United Plastics Public Ltd 

Χώρα: Κύπρος 

 

1) Περιγραφή της εταιρείας και της κατανάλωσης ενέργειας: 
 

Η εταιρεία Lordos Plastics ιδρύθηκε το 1959. Είναι 
ένας κορυφαίος προμηθευτής πλαστικών, 
παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων όπως 
σωλήνες και εξαρτήματα, ταινίες και σακούλες, 
μπουκάλια και δοχεία, οικιακά και βιομηχανικά 
αντικείμενα, έπιπλα κήπου και λύσεις συσκευασίας. 
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η 
παραγωγή του οτιδήποτε έχει να κάνει με πλαστικό, 
και επιτυγχάνοντας μια τεράστια ανάπτυξη, 

τοποθετούν τους εαυτούς τους ως τον ηγέτη της αγοράς στην Κύπρο. Η εταιρεία αποτελείται από 5 κτίρια 
και περίπου 178 εργαζόμενους. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να εξασφαλίσει τη συνεχή ικανοποίηση 
των πελατών της και να διατηρήσει την υψηλή αξιοπιστία των προϊόντων της. Η άριστη φήμη του, κάνει το 
όνομα Lordos ως την καλύτερη εγγυημένη ποιότητα στο νησί. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα της εταιρείας 
Lordos United Plastics, είναι ISO 9002 εγγεγραμμένα και κατέχουν επίσης το πρότυπο C 106, στην 
πιστοποίηση των προϊόντων. 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh πριν από τον 
έλεγχο : 
 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Αέρια / Καύσιμα / Κατανάλωση θερμότητας  

5.693 MWh  - 

 
 
Ο λόγος που έχουμε επιλέξει να συμπεριλάβουμε την εν λόγω εταιρεία στις ιστορίες επιτυχίας, ήταν λόγω 
του μεγάλου ύψους της εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας που προκλήθηκε από την αντικατάσταση 
των τακτικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για 
την τεράστια σπατάλη ενέργειας που γίνεται στα συστήματα φωτισμού, και αυτό φαίνεται καθαρά με το 
ότι μοναχά με την αντικατάσταση των LED, μπορούμε να πετύχουμε τεράστια εξοικονόμηση. Είναι ένα 
πολύ καλό παράδειγμα για το έργο μας, αλλά και μια διαφήμιση, διότι ένα από τα πιο κοινά και 
σημαντικά πράγματα που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνει το φωτισμό. 
Όσον αφορά την προθυμία της εταιρείας, ο διαχειριστής ήταν πολύ ενθουσιασμένος που άκουσε την  
πρότασή μας για την υλοποίηση του έργου PINE στην εταιρεία του. Εκτός από τη θέλησή του να 
συνεργαστεί και να μας παρέχει όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, φάνηκε πολύ πρόθυμος να 
εξετάσει τις προτάσεις μας και να ενεργήσει αναλόγως. Ως μέλη του προγράμματος PINE, είχαμε κάνει 
σαφές πως υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, ακόμη και αν έχουν ήδη 
παρθεί κάποια δραστικά μέτρα στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο παρελθόν. 
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2) Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί ή εταιρεία και τα προτεινόμενα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας:  
 
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο Lordos Plastics για την περισυλλογή των 
δεδομένων. Τους εξηγήσαμε ακριβώς τι είναι το πρόγραμμα PINE, και λάβαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
από τον τεχνικό διευθυντή της εταιρείας. Έπρεπε να κάνουμε επίσης μια «βόλτα» μέσα στο εργοστάσιο 
και να καταγράψουμε κάθε μηχανή και φωτισμό που υπήρχε στο εργοστάσιο, προκειμένου να είμαστε σε 
θέση να τους προτείνουμε λύσεις για κάθε τομέα (π.χ. η πιθανή αντικατάσταση των παλαιών 
μηχανημάτων με νέα μηχανήματα ενεργειακής απόδοσης). Έπρεπε επίσης να γνωρίζουμε τα πάντα 
σχετικά με το εργοστάσιο και τον τρόπο που λειτουργεί η εταιρεία, έτσι ώστε να μπορούμε να τους 
προτείνουμε περισσότερους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας που να ταιριάζουν στην δική τους 
περίπτωση. Μετά από την συλλογή όλων των δεδομένων (ο τεχνικός διευθυντής συνεργάστηκαν και 
βοήθησαν πάρα πολύ με την παραχώρηση όλων των εγγράφων), καταλήξαμε στα πιο κάτω 
αποτελέσματα: 
 

Εφαρμογή Ηλεκτρισμού 
Κατανάλωση 
Ηλεκτρισμού 

Ποσοστό 

Φωτισμός 
327.940 kWh 4,85% 

Συμπιεσμένος Αέρας 
846.540 kWh 12,51% 

Εξαερισμός 
0 kWh 0,00% 

Αντλίες 
151.200 kWh 2,23% 

Drives 
0 kWh 0,00% 

Κλιματιστικά 
1.092.720 kWh 16,15% 

Ηλεκτρική Θερμότητα 
0 kWh 0,00% 

Γραφεία 
0 kWh 0,00% 

Other 
4.349.730 kWh 64,27% 

Total 
6.768.130 kWh 100,00% 

  
 
Είχαμε πολλές προτάσεις για βελτίωση, όπως: 
 

1. Φωτισμός 

 Κλείσιμο φωτισμού όταν δεν χρειάζεται (ειδικά εξωτερικό φωτισμό) 

 Εγκατάσταση φωτοηλεκτρικού κυττάρου 

 Μείωση επιπέδων φωτεινότητας όπου είναι δυνατόν (εγκατάσταση λαμπτήρων μικρότερης 
ισχύος) 

 Αντικατάσταση Λαμπτήρων με αντίστοιχης τεχνολογίας LED 

 Αντικατάσταση μαγνητικών ballast με ηλεκτρονικά ballast 

2. Συμπιεσμένος Αέρας 

 Εξάλειψη διαρροών στο κύκλωμα αέρα του συμπιεστή 
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 Κλείσιμο συμπιεστή όταν δεν υπάρχει φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα 

 Σε εφαρμογές όπου υψηλές πιέσεις δεν είναι αναγκαίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλος 
εξοπλισμός όπως στεγνωτήρες, φυσητήρες, ανεμιστήρες ή μικρότερης ιπποδύναμης 
συμπιεστές. 

 Συχνή συντήρηση συμπιεστών 

3. Αντλίες 

 Σωστή διαστασιολόγηση αντλιών 

 Εγκατάσταση συμβατικών αντλιών με αντλίες μεταβλητής ταχύτητας 

4. Κλιματιστικά-Ψυγεία 

 Συχνή συντήρηση συστημάτων ψύξης 

 Εγκατάσταση ελεγκτών με ηλεκτρονικό υπολογιστή για βέλτιστη λειτουργία των συστημάτων 
ψύξης 

 Να γίνει ανάκτηση θερμότητας: 

 Χρήση θερμότητας συμπυκνωτή για θέρμανση νερού 

 Καλή μόνωση περιοχής ψύξης/κλιματισμού  

5. Ηλεκτρική Θερμότητα 

 Τα ηλεκτρικά καλοριφέρ να είναι αναμμένα για όσο χρόνο χρειάζεται και όχι συνέχεια (πχ 
μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στα απαιτούμενα επίπεδα) 

6. Γραφεία 

 Χρήση συσκευών stand by killers για την εξάλειψη επιπλέον καταναλώσεων που προέρχονται 
από την λειτουργία των συσκευών σε κατάσταση αναμονής. 

7. Λέβητας 

 Μόνωση σωλήνων δικτύου ατμού 
 
 
Ο κύριος Αντώνης Αυγουστή (Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας Lordos Plastics), ανέφερε για τις 
υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από το πρόγραμμα PINE :  
 
“Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να συνεργαστούμε με ανθρώπους που ασχολούνται με εξοικονόμηση 
ενέργειας. Το έργο ήταν διαφωτιστικό και μας βοήθησε να καταλάβουμε τις καταναλώσεις μας (και 
φυσικά όλα τα ποσοστά). Λάβαμε πολλές προτάσεις και τρόπους για εξοικονόμηση ενέργειας, και τώρα 
έχουμε πληθώρα επιλογών για επενδύσεις για το μέλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η έρευνα για 
την αντικατάσταση του φωτισμού με LED ήταν εξαιρετικά χρήσιμη, και καταφέραμε να εξοικονομήσουμε 
πολλή ενέργεια και χρήματα.”  
 
3) Οι εξοικονομήσεις : 
 
Η εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει μετασχηματιστή, και μετά από τις προτάσεις μας θα προχωρήσει στην 
αντικατάσταση των λαμπτήρων της με LED. Τα αποτελέσματα ήταν εμφανή και ήταν πραγματικά 
ικανοποιημένοι. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν μια τέτοια μεγάλη μείωση 
στην κατανάλωση. Όσον αφορά τα σχέδιά τους για τα επόμενα 3 χρόνια, το μόνο πράγμα που ανέφεραν 
για μελλοντικά πλάνα, ήταν η εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος.  
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Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, ο φωτισμός κατέχει το 4,85% της ολικής κατανάλωσης ενέργειας του 
εργοστασίου, και με την αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED καταφέραμε να επιτύχουμε 15% 
εξοικονόμηση  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μετά από την εφαρμογή των μέτρων που προτάθηκαν από τον 
ελεγκτή: 
 

 Εξοικονόμηση Ρεύματος   Αέρια / Καύσιμα / Κατανάλωση 
θερμότητας 

Πραγματική εξοικονόμηση 50.6 KWh - 

Μελλοντική εξοικονόμηση (σε 
3 χρόνια) 

151.8 KWh - 

 
 
 


