RESEARCH CENTER

Κένηρο Έρεσνας, Σετνολογίας & Επιζηήμων Tropical
Σν Κέληξν Έξεπλαο, Σερλνινγίαο & Δπηζηεκώλ βξίζθεηαη ζην λέν ηδηόθηεην ρώξν ζηελ Αζήλα ζηελ Λ. Αζελώλ 100 θαη Κξνθεώλ 17 (πιεζίνλ λένπ
Υξεκαηηζηήξηνπ) θαη είλαη πιένλ γλσζηό αιιά θαη κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ ζηελ Διιάδα όπνπ θάζε ρξόλν, ην επηζθέπηνληαη δεθάδεο ζρνιεία, ΣΔΙ, ΣΔΔ,
θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ, θνηηεηέο, εξεπλεηέο αιιά θαη πνιινί ηδηώηεο. ην Κέληξν Δξεπλώλ TROPICAL αλαπηύζζνληαη λέα «πξάζηλα» νηθνινγηθά
πξντόληα θαζώο θαη πξντόληα λαλνηερλνινγίαο θαη γίλνληαη εθαξκνγέο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηόκεο εθεπξέζεηο. ηνρεύνπκε ζηελ πξναγσγή ηεο
έξεπλαο ζηηο λέεο πξάζηλεο ηερλνινγίεο θαη επηζπκνύκε λα θαηαζηεί έλα ζύγρξνλν θέληξν επηζηεκώλ κε έκθαζε ζηελ νηθνινγία θαη ηελ λαλνηερλνινγία.
Δπίζεο, ζα νξγαλσζεί εθζεηήξην εθπαηδεπηηθώλ νηθνινγηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα κπνξνύλ λα ηα πξνκεζεύνληαη νη επηζθέπηεο, ζα εθδνζνύλ βηβιία λέσλ
ηερλνινγηώλ κε ηηο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπκε αλαπηύμεη κέρξη ζήκεξα θαη ζα νξγαλσζεί έθζεζε πξντόλησλ πςειήο ηερλνινγίαο κε εθαηνληάδεο θαηλνηόκα
πξντόληα πνπ αλαπηύρηεθαλ ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα από ηελ TROPICAL.
Η Tropical AEBE , πξσηνπόξνο ζηελ Διιάδα ζηηο εθαξκνγέο λαλνηερλνινγηώλ θαη ηερλνινγηώλ πδξνγόλνπ, έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλώο, σο εηαηξία
πςειήο ηερλνινγίαο θαη ζήκεξα είλαη αλάκεζα ζηνπο 5 «leaders» ησλ ηερλνινγηώλ πδξνγόλνπ ζε όινλ ηνλ θόζκν. Σελ ηειεπηαία 20εηία ζπλεξγάζηεθε
κε 25 παλεπηζηήκηα,15 εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα θαη 27 εηαηξίεο εξεπλώλ από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δίκαζηε πξώηνη ζηνλ θιάδν καο ζε αξηζκό
ζπκκεηνρώλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κηαο θαη από ηα 11 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θεξδίζακε, νινθιεξώζακε ηα 8 από απηά κε απόιπηε
επηηπρία θαη απηό απνηειεί Δπξσπατθή πξσηηά. Σν ηειεπηαίν κάιηζηα Δπξσπατθό project πνπ θεξδίζακε πξηλ πεξίπνπ έλα κήλα θαη αθνξά ηελ
θαηαζθεπή 6 ξνκπόη, θαηαηάρζεθε πξώην θαη κάιηζηα πξώην κε ην θαιύηεξν βαζκό αμηνιόγεζεο από όια ηα project θαη από όιεο ηηο ρώξεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ηνλ ηνκέα ηεο λαλνηερλνινγίαο ζπλεξγαδόκαζηε κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ην Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Δξεπλώλ GKSS-GERMANY θαη λα
ηνλίζνπκε όηη ε Tropical βξαβεύηεθε γηα ηηο θαηλνηνκίεο ηεο από ηνλ Bill Gates, (πξόεδξν ηεο Microsoft) θαη ηνλ Γ. Γαζθαιόπνπιν (πξόεδξν
ηνπ ΔΒ). Ήδε ε Tropical ζπκκεηέρεη ζε πνιιά Διιεληθά θαη Γηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα κεγαιύηεξα

Παλεπηζηήκηα θαη Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνύηα - Κέληξα απ’ όινλ ηνλ θόζκν ηα νπνία ζπγθεληξώλνληαη ζηνπο πην θάησ πίλαθεο:
Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα Διιάδαο
Αθαδεκία Αζελώλ
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην
Αξηζηνηέιεην Παλ/κην

Πνιπηερλείν Κξήηεο
Παλ/κην Ισαλλίλσλ
Παλ/κην Παηξώλ
Παλ/κην Κξήηεο

Παλ/κην Γπη. Μαθεδνλίαο
Παλ/κην Αζελώλ
Παλ/κην Πεηξαηά
Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο

Διιεληθό Αλνηθηό Παλ/κην
ΣΔΙ Κξήηεο
Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ

Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνύηα – Κέληξα Διιάδαο
ΚΑΠΔ
ΔΚΔΣΑ
ΔΚΔΣΑ – ΙΣΥΗΓ

ITE – ΙΗΓΛ
ITE – ΔΙΥΗΜΤΘ
ΔΚΔΠΤ

ΓΓΔΣ
ΔΛΚΔ
ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΗΣΟ

Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα Δμσηεξηθνύ
University of Kentucky (USA)
University of South Carolina (USA)
University of Vaasa (Finland)
Aarhus University (Denmark)

Universidad de Madrid (Spain)
University of Notre Dame (Italy)
University of Torino (Italy)

University of Florence (Italy)
Università di Pisa (Italy)
University of Sapienza (Italy)

Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνύηα – Κέληξα Δμσηεξηθνύ
GKSS (Germany)
International Innovation Service Ltd (UK)
CNRS (France)
INIFTA (Argentina)

IFE (Norway)
CPERI Solutions (UK)
CSIC (Spain)

Δηαηξίεο Διιάδαο
Γ.Δ.Η.
Advent AE
Sunlight ABEE
Γεξκαλόο ABEE

Frigoglass ABEE
ANKO AE
BNS Group
BNS Yachting

ΙΣΟ ΑΔ
Miltech Hellas ΑΔ
ΔΛΒΟ ΑΔ
Δ. Κπξίηζεο & ΙΑ Δ.Δ.

Δηαηξίεο Δμσηεξηθνύ
SMA (Germany
AirRobot (Germany)
Forschungszentrum Telekomm Wien (Austria)
META Consulting (Italy)
Research Group Cemagref

CogVis GmbH
Poulek Solar (Czech Rep)
Proplan Ltd (Cyprus)
Cyberbotics Ltd
Case New Holland

Soluciones Agrícolas de Precisión (Spain)
Bluebotics
Gennaro Penillo

«TROPICAL ΑΔΒΔ – ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΔΠΗΣΖΜΩΝ»
ΚΡΟΚΔΩΝ 17, 104 41, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ, ΣΖΛ: 210 5785455 * FAX: 210 5785457
www.tropical.gr * info@tropical.gr

Ερεσνηηικά Προγράμμαηα ηοσ
Κένηροσ Έρεσνας, Σετνολογίας & Επιζηήμων Tropical
Α/Α

Σίηινο & Κσδηθόο Έξγνπ

Μειέηε Πξνζξόθεζεο Τδξνγόλνπ
ζε Ναλν-Τιηθά γηα Υξήζε ζε
Δλεξγεηαθέο Κπςειίδεο
(03ΔΓ – 548)

Πξόγξακκα / Γξάζε

Αλάδνρνο Φνξέαο &
Δηαίξνη
(πλεξγαδόκελνη θνξείο)

Πξόγξακκα Δλίζρπζεο ηνπ
Δξεπλεηηθνύ Γπλακηθνύ
(Π.ΔΝ.Δ.Γ.) – 2003
Μέηξν 8.3 / Γξάζε 8.3.1

- Tropical AEBE
- Παλ/κην Κξήηεο
- ITE – ΙΗΓΛ
- Παλ/κην Ισαλλίλσλ
- University of Kentucky (USA)

Υξνληθή
Γηάξθεηα /
Λήμε

36 κήλεο
2008

1
Ρόλος ζηο έργο: Η Tropical έθαλε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή θπςειίδαο πδξνγόλνπ από λαλνδνκέο άλζξαθα
ρξεζηκνπνηώληαο πιηθά πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζε πξνεγνύκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ. Επίζεο, ην πξόγξακκα είρε σο
παξαδνηέν κηα κπαηαξία πδξνγόλνπ βαζηζκέλε ζηα πιηθά πνπ αλαπηύρζεθαλ θαη έγηλαλ θάπνηεο δνθηκέο ζηελ κπαηαξία ζε
ζπζθεπέο όπσο θνξεηέο γελλήηξηεο θπςειώλ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ.

Renewable Energy Technology
Transfer Network
(IPS -2001-42032)

ReNew – TransNET
(Innovation)
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- Tropical AEBE
- International Innovation
Service Ltd (UK)
- CRES
- META Consulting (Italy)
- University of Vaasa (Finland)

36 κήλεο
2006

Ρόλος ζηο έργο: Σε απηό ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα είλαη ε Tropical έθαλε ηελ έξεπλα, ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ηελ δόθηκε
ελόο πξόηππνπ απηνθίλεηνπ ην νπνίν ιεηηνπξγνύζε κε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ή θαη κε ζπλδπαζκό απηώλ γηα
κεγαιύηεξε απηνλνκία. Τν ζπγθεθξηκέλν όρεκα είλαη θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε κεδεληθνύο ξύπνπο θαη ππνινγίδεηαη
όηη πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν όρεκα ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί κε ηνπο ηξεηο απηνύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα ζηεξηρηνύλ ζην κέιινλ όια ηα απηνθίλεηα ζηνπο δξόκνπο καο.

ύζηεκα Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο κε Κπςειίδεο Καπζίκνπ
θαη Καύζηκν Μεζαλόιε
(Π-Δ 25)
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ΔΠ Αληαγσληζηηθόηεηα
πληνληζκέλν Πξόγξακκα
Γξάζεσλ Έξεπλαο,
Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο
θαη Δπίδεημεο ζηα πεδία
ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ
Δλέξγεηαο θαη ηεο
Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο
Μέηξν 4.5 / Γξάζε 4.5.1

- Tropical AEBE
- ITE – ΔΙΥΗΜΤΘ
- Sunlight ABEE
- Γεξκαλόο ABEE
- ΔΚΔΣΑ
- Frigoglass ABEE

36 κήλεο
2007

Ρόλος ζηο έργο: Ο ξόινο ηεο Tropical ζην έξγν ήηαλ ν ζρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή ηεο θπςειίδαο θαπζίκνπ ηύπνπ
πνιπκεξηθήο κεκβξάλεο (PEMFC) σο κνλάδα ηζρύνο 500W θαη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηζρύνο θαη δηαλνκήο ηεο
παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο θπςειίδαο ζηνρεύνπλ ζε ζπληειεζηή ειεθηξηθήο απόδνζεο 50%
κε κέγηζηε παξαγόκελε ηζρύ 500W θαη ηάζε 50V.
Αλάπηπμε πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο
πνιππαξαγσγήο κε πξντόληα ηελ
ειεθηξηθή ελέξγεηα, ην πόζηκν λεξό
θαη πδξνγόλν σο θαύζηκν γηα
κεηαθηλήζεηο
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(05-ΓΒΔΠΡΟ-50)

ΔΠ Αληαγσληζηηθόηεηα
Γηεζλήο ζπλεξγαζία ζηε
βηνκεραληθή εξεπλά θαη
δξαζηεξηόηεηεο αλάπηπμεο
ζε πξν-αληαγσληζηηθό
ζηάδην - 2005
Μέηξν 4.3 / Γξάζε 4.3.6.2γ

- Tropical AEBE
- Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην
- CNRS(France)
- Poulek Solar (Czech Rep.)

18 κήλεο
2008

Ρόλος ζηο έργο: Η Tropical κειέηεζε, δηαζηαζηνιόγεζε θαη θαηαζθεύαζε ηελ θπςέιε θαπζίκνπ πδξνγόλνπ, ηελ δεμακελή
απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ κε κεηαιιηθά πδξίδηα, ηελ κνλάδα ειεθηξόιπζεο θαη ην όρεκα πδξνγόλνπ ην νπνίν ζα θπθινθνξεί
ζην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην. Η εγθαηάζηαζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε ζε εηδηθό ρώξν ζην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην θαη
επίζεο αζρνιήζεθε κε ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηερλνινγηώλ πδξνγόλνπ κε ηα θσηνβνιηαηθά, ηελ
αλεκνγελλήηξηα θαη ηελ κνλάδα αθαιάησζεο.

-

Tropical AEBE
Advent AE
- ΔΚΔΣΑ
- Αξηζηνηέιεην Παλ/κην
- Παλ/κην Ισαλλίλσλ
- Παλ/κην Παηξώλ
- ΙΣΔ – ΔΙΥΗΜΤΘ
- Παλ/κην Γπη. Μαθεδνλίαο
- Πνιπηερλείν Κξήηεο
- ΔΜΠ
- CPERI Solutions
- ANKO AE
-

Καηάιπζε: Εσηηθό εξγαιείν γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο
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(06 ΑΓΒ 59)

ΔΠ Αληαγσληζηηθόηεηα
Αλζξώπηλα Γίθηπα Δ & Σ
Δπηκόξθσζεο
Μέηξν 8.3 / Γξάζε 8.3.6

18 κήλεο
2009

Ρόλος ζηο έργο: Δηελεξγήζεθαλ ζεκηλάξηα ζηα εξγαζηήξηα ηεο εηαηξίαο καο θαη αλαιύζεθαλ ε βαζηθέο αξρέο ησλ θπςειώλ
θαπζίκσλ ηύπνπ PEM αιιά θαη εθαξκνγώλ απηώλ ησλ θπςειώλ όπσο γελλήηξηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο,
κεραλάθη πδξνγόλνπ θαη απηνθίλεην πόιεο πδξνγόλνπ
πλδπαζκέλε δηεξγαζία ππξόιπζεο
βηνκάδαο θαη θπςειώλ θαύζηκνπ
πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ γηα ηελ
ηαπηόρξνλε παξαγσγή
αεξηώλ/πγξώλ βηνθαπζίκσλ θαη
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“πξάζηλεο” ελεξγείαο

Γηαθξαηηθέο (δηκεξείο θαη
πνιπκεξείο) ΔΣΑ
ζπλεξγαζίεο

- Tropical AEBE
- ΔΚΔΣΑ – ΙΣΥΗΓ
- Παλ/κην Γπη. Μαθεδνλίαο
- Proplan Ltd (Cyprus)

Κνηλά εξεπλεηηθά θαη
ηερλνινγηθά πξνγξάκκαηα
2006 – 2008
Μέηξν 4.3 / Γξάζε 4.3.6.1

24 κήλεο
2008

(234-Δ)
Ρόλος ζηο έργο: Η Tropical αζρνιήζεθε κε ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ πηινηηθή θαηαζθεπή κηαο ηέηνηαο κνλάδαο θαζώο
βνήζεζε θαη ζηελ δηαζηαζηνιόγεζε ηεο κνλάδαο θαη ησλ πιηθώλ θαηαζθεπή ηεο κηαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
παξάιιεια κε ζπζθεπέο θπςειώλ θαπζίκνπ

Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Καηλνηόκσλ
Γη-κεηαιιηθώλ Αλνδηθώλ
Ζιεθηξνδίσλ ζε Κπςέιεο Καπζίκνπ
Τδξνγνλαλζξάθσλ ηύπνπ SOFC
7

(05ΝΟΝ-EU-242)

Γηαθξαηηθέο (δηκεξείο θαη
πνιπκεξείο) ΔΣΑ
ζπλεξγαζίεο
Κνηλά εξεπλεηηθά θαη
ηερλνινγηθά πξνγξάκκαηα
2006 – 2008
Μέηξν 4.3 / Γξάζε 4.3.6.1

-

Tropical AEBE
ΔΚΔΣΑ – ΙΣΥΗΓ
- Πνιπηερλείν Κξήηεο
University of South Carolina
-

-

24 κήλεο
2009

Ρόλος ζηο έργο: Η Tropical δηελήξγεζε δνθηκέο ζηα θαηλνηόκα δη-κεηαιιηθά αλνδηθά ειεθηξόδηα ζε θπςέιεο θαπζίκνπ
ηύπνπ SOFC κηαο θαη ηα επόκελα ρξόληα ζα είλαη ην είδνο ηεο θπςέιεο ην νπνίν ζα θαηαθιύζεη ηελ αγνξά κηαο θαη κπνξεί λα
εηζρσξήζεη επθνιόηεξα ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ήδε ππάξρνλ πδξνγνλάλζξαθεο (θπζηθό αέξην, βηναέξηα, θηι)
Γηεξεύλεζε Μεραληζκώλ
Μηθξνθιίκαθαο ζην Γηαρύηε ηεο
Καζόδνπ Κπςειώλ Καπζίκνπ Σύπνπ
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Μεκβξάλεο Αληαιιαγήο Πξσηνλίσλ
(05ΝΟΝ-EU-512)

Γηαθξαηηθέο (δηκεξείο θαη
πνιπκεξείο) ΔΣΑ
ζπλεξγαζίεο
Κνηλά εξεπλεηηθά θαη
ηερλνινγηθά
πξνγξάκκαηα
2006 – 2008

- Tropical AEBE
Παλ/κην Γπη. Μαθεδνλίαο
- ΔΚΔΣΑ – ΙΣΥΗΓ
University of Notre Dame

-

24 κήλεο
2009

Μέηξν 4.3 / Γξάζε 4.3.6.1
Ρόλος ζηο έργο: Η Tropical ρξεζηκνπνίεζε ηελ κεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ ε νπνία δηεξεπλήζεθε ζηηο θπςέιεο
θαπζίκνπ πνπ θαηαζθεπάδεη θαη δηελήξγεζε θάπνηεο δνθηκέο ειέγρνπ ζηαζεξόηεηαο θαη ππθλόηεηαο ηζρύνο ηεο ζε
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο
th

Fluorine substituted High Capacity
Hydrides for Hydrogen Storage at
Low Working Temperatures
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7 FP - Collaborative
Projects
NMP-2008-2.6-1: Novel
materials for energy
applications

-

Tropical S.A. (Greece)
GKSS (Germany)
- IFE (Norway)
- Aarhus University (Denmark)
- University of Torino (Italy)
- INIFTA (Argentina)
-

36 κήλεο
2011

Ρόλος ζηο έργο: Η Tropical σο γλσζηόλ αζρνιείηαη κε δεμακελέο απνζήθεπζεο κεηαιιηθώλ πδξηδίσλ αιιά θαη ηηο
θαηαζθεπάδεη. Σε απηό ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ε Tropical ζα ιάβεη ην εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν λάλν-πιηθό (κεηαιιηθώλ
πδξηδίσλ) ην νπνίν ζα εξεπλεζεί αιιά θαη ζα δνθηκαζηεί ζε εξγαζηεξηαθή θιίκαηα από ηα ηδξύκαηα θαη ζα θαηαζθεπάζεη
εηδηθή δεμακελή απνζήθεπζεο πνπ ζα θαιύπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνύ αιιά θαη ζέκαηα αζθάιεηαο. Τέινο, νη
ηξεηο δεμακελέο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζα δνθηκαζηνύλ ζε ζπζηήκαηα θπςειώλ θαπζίκνπ αιιά θαη ζηα νρήκαηα
πδξνγόλνπ πνπ δηαζέηνπκε.

th

7 FP - Collaborative
Projects
Robot Fleets for Highly Effective
Crop in Mediterranean Agriculture

NMP-2009-LARGE-3
Large-scale Integrating
Project
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- Tropical S.A.
- AirRobot
- CSIC
- CogVis GmbH
- Forschungszentrum
Telekommunikation Wien Ltd.
- Cyberbotics Ltd
- Università di Pisa
- Universidad Complutense de
Madrid
- Soluciones Agrícolas de
Precisión S.L.
- UPM
- University of Florence
- Research Group Cemagref
- Case New Holland
- Bluebotics
- Gennaro Penillo

48 κήλεο
2014

Ρόλος ζηο έργο: Σε απηό ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζα θαηαζθεπαζηνύλ 6 ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα / νρήκαηα ηα νπνία ζα
ζπιιέγνπλ δηαθνξεηηθνύο θαξπνύο θπηώλ ην θαζέλα ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνύλ κέζσ GPS (δνξπθνξηθά). Η θίλεζε απηώλ
ησλ νρεκάησλ ζα είλαη κε ειεθηξνθηλεηήξα θαη ε παξνρή ηεο απαηηνύκελεο ελέξγεηαο ζα είλαη από θσηνβνιηαηθά θαη
θπςέιεο θαπζίκνπ πδξνγόλνπ. Έηζη, ε Tropical ζα κειεηήζεη, ζα αλαπηύμεη αιιά θαη ζα θαηαζθεπάζεη 6 ζπζηήκαηα ηζρύνο
έσο 1.5kW ην θαζέλα γηα ηα νρήκαηα απηά αιιά θαη ην ζύζηεκα παξαγσγήο πδξνγόλνπ θαη πιήξσζεο απηνύ πνπ ζα
απαηηείηαη.

European High Power Laser Energy
Research Facility
(HiPER)
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Capacities work
programme
European Roadmap of
Research Infrastructures,
by ESFRI-European
Strategic Forum For
Research Infrastructures
7th framework programme

- Tropical A.E.B.E
- Γ.Δ.Η.
- .ΣΔΙ Κξήηεο
- ΠΟΛΚ
- Παλ/κην Ισαλλίλσλ
- Παλ/κην Αζελώλ
- ΙΣΔ / FORTH
- Αθαδεκία Αζελώλ
- Παλ/κην Πεηξαηά
- Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο
- Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ
- Διιεληθό Αλνηθηό Παλ/κην

6 κήλεο
2011

Ρόλος ζηο έργο: Μεγάιεο θιίκαθαο ζύζηεκα laser, παξαγσγήο θαιήο πνηόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθά
θαζαξήο ελέξγεηαο
από αδξαλή ζύληεμε. Υξεηάδεηαη ζαιάζζην λεξό σο θύξηα πεγή θαπζίκνπ, δελ ππάξρνπλ εθπνκπέο ζεξκνθεπίνπ νύηε
ξαδηελεξγά απόβιεηα. Απνηειεί καθξνπξόζεζκε ιύζε αλαλεώζηκεο κνξθήο ελέξγεηαο.
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Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε Έμππλνπ
Τβξηδηθνύ Μηθξνδηθηύνπ
Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο θαη
Τδξνγόλνπ ζε Ηζηηνπιντθό ζθάθνο
κε πξντόληα ηελ Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα
θαη ην Πόζηκν Νεξό
(Τπό έγθξηζε)

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ
ΔΜΒΔΛΔΙΑ
«ΤΝΔΡΓΑΙΑ»
ΠΡΑΞΗ Ι:« πλεξγαηηθά
έξγα κηθξήο θαη κεζαίαο
θιίκαθαο»

- Tropical ΑΔΒΔ
- Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην
Αζελώλ
- Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
- BNS Group
- BNS Yachting
- SMA

36 κήλεο
2014

Ρόλος ζηο έργο: Η εηαηξία καο ζα θαηαζθεπάζεη ηελ θπςέιε θαπζίκνπ πδξνγόλνπ, ηελ κνλάδα ειεθηξόιπζεο, ηα
δνρεία/δεμακελέο απνζήθεπζεο πδξνγόλνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε εγθαηάζηαζε απηώλ ζηνπο επηκέξνπο ρώξνπο ζην ζθάθνο.
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Αλάπηπμε Οινθιεξσκέλνπ
πζηήκαηνο παξαγσγήο,
απνζήθεπζεο, αλεθνδηαζκνύ
πδξνγόλνπ θαη πξόηππσλ νρεκάησλ
πδξνγόλνπ
(Τπό έγθξηζε )

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ
ΔΜΒΔΛΔΙΑ
«ΤΝΔΡΓΑΙΑ»
ΠΡΑΞΗ Ι:« πλεξγαηηθά
έξγα κηθξήο θαη κεζαίαο
θιίκαθαο»

- Tropical ΑΔΒΔ
- Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
- ΙΣΟ ΑΔ
- ΚΑΠΔ

36 κήλεο
2014

Ρόλος ζηο έργο: Η εηαηξία καο ζα θαηαζθεπάζεη έλα ηεηξαζέζην όρεκα πδξνγόλνπ αιιά θαη έλα scooter πδξνγόλνπ, ην
νπνία ζα ηξνθνδνηνύληαη κε πδξνγόλν ην νπνίν ζα παξάγεηαη κέζσ ειεθηξόιπζεο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο.
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Αλάπηπμε θαη δνθηκαζηηθή
ιεηηνπξγία θαηλνηόκνπ πβξηδηθνύ
νρήκαηνο κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ
κεδεληθήο εθπνκπήο ξύπσλ
(Τπό έγθξηζε )

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ
ΔΜΒΔΛΔΙΑ
«ΤΝΔΡΓΑΙΑ»
ΠΡΑΞΗ Ι:« πλεξγαηηθά
έξγα κηθξήο θαη κεζαίαο
θιίκαθαο»

- Tropical AEBE
- Miltech Hellas AE
- ΔΛ.Β.Ο.
- Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν
- OPUS AE

36 κήλεο
2014

Ρόλος ζηο έργο: Η εηαηξία καο ζα αλαπηύμεη ηελ θπςέιε θαπζίκνπ πδξνγόλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο, ε νπνία ζα
θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο ιηζίνπ λέαο γεληάο (ηύπνπ Li-Ion), ηηο νπνίεο ζα θαηαζθεπάζνπκε εκείο θαη ζα δνθηκάζνπκε καδί κε ηελ
γελλήηξηα θπςειώλ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ
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Παξαγσγή αεξίνπ ζύλζεζεο από
ππνιείκκαηα βηνκάδαο θαη ρξήζε
ηνπ ζε θπςέιε θαπζίκνπ πςειήο
ζεξκνθξαζίαο γηα ζπκπαξαγσγή
ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο
(Τπό έγθξηζε )

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ
ΔΜΒΔΛΔΙΑ
«ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ»
Πξάμε «Υπνζηήξημε
Οκάδσλ ΜΜΕ γηα
Δξαζηεξηόηεηεο Έξεπλαο &
Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο

- Tropical AEBE
- Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην
Αζελώλ
- Δ. Κπξίηζεο & ΙΑ Δ.Δ.
- Β.Δ.Η.-Μ.Δ.Π.

36 κήλεο
2014

Ρόλος ζηο έργο: Η Tropical ζα αλαπηύμεη θαη ζα θαηαζθεπάζεη έλα λέν είδνο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο
θπςειώλ θαπζίκνπ ηύπνπ SOFC, πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί ην παξαγόκελν βηναέξην από ηνλ
αεξηνπνηεηή

“Πράζινο Νηζί” ηοσ Αι ηράηη
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Ελεξγή ζπκκεηνρή ζην “Πξάζηλν Νεζί” ηνπ Αη Σηξάηε κε ηελ ηνπνζέηεζε απηόλνκσλ κνλάδσλ γελλεηξηώλ
θπςειώλ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ ηζρύνο έσο θαη 20kW αιιά θαη θαζαξώλ νρεκάησλ όπνπ κεηά από δηαβνύιεπζε
ζα απνθαζηζηεί πόζα ειεθηξηθά, πόζα πδξνγόλνπ θαη πόζα πβξηδηθά ζα αγνξαζηνύλ. Σην ελ ιόγσ λεζί
ζπδεηάηε επίζεο ε θαηαζθεπή ηνπ δεύηεξνπ πδξνγνλάδηθνπ ζηελ Ειιάδα θαη από πξνεγνύκελε εκπεηξία πνπ
κπνξνύκε λα ην θαηαζθεπάζνπκε.

Μελλονηικά Ερεσνηηικά Προγράμμαηα 2010 -2015
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Σα επόκελα πέληε ρξόληα έρνπκε πξνγξακκαηίζεη ηα εμήο εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (Διιεληθά
ή Δπξσπατθά) πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθώλ πξντόλησλ ηεο TROPICAL:
Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αληηβαξύηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηπηακέλσλ αληηθεηκέλσλ, όπσο απηνθίλεηα
ρσξίο ηξνρνύο . Η επίηεπμε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή νρεκάησλ ρσξίο ηξνρνύο είλαη ην
επόκελν βήκα γηα ην κέιινλ ησλ νρεκάησλ. Σν ζύζηεκα απηό εθκεηαιιεύεηαη ην καγλεηηθό πεδίν ηεο
γεο κε ζπλδπαζκό ειεθηξνκαγλεηώλ κε εηδηθό controller ηαιαληώζεσλ πνπ επηηπγράλνπλ ηελ
αηώξεζε αληηθεηκέλσλ .
Αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ Μπαηαξηώλ ιηζίνπ θαη θνξηηζηή κπαηαξηώλ ζε 3 ιεπηά.
Δμέιημε απηόλνκσλ ηύισλ θσηηζκνύ γηα πιαηείεο, δξόκνπο, ζηξαηόπεδα, θιπ
Δμέιημε ζπζηεκάησλ Γεσζεξκίαο, Κπκαηηθήο θαη Τδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Αλάπηπμε θάζεηνπ ηύπνπ αλεκνγελλεηξηώλ γηα νηθηαθή ρξήζε θαη αλάπηπμε ζπζηήκαηνο απεπζείαο
κεηαηξνπήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ζέξκαλζε ε θόξηηζε κπαηαξηώλ
Αλάπηπμε GREEN LIFT
Αλάπηπμε GREEN MINIBUS
Αλάπηπμε GREEN UAV

Προϊόνηα Νανοηετνολογίας
Αλάπηπμε νηθνινγηθώλ πξντόλησλ λαλνηερλνινγίαο
Τβξηδηθά λαλνπιηθά θαηάιιεια γηα Αδηαβξνρνπνίεζε, Απηνθαζαξηζκό , ζθξάγηζε πόξσλ,
πξνζηαζία από αθηηλνβνιία UV, αληηβαθηεξηδηαθή, απνζηεηξσηηθή, αληηαιιεξγηθή θαη αληίνζκσηηθήο πξνζηαζία.

Τβριδικά Νανοσλικά
Γεληθόο θαηάινγνο πξντόλησλ λαλνηερλνινγίαο
• TROPICAL Nano Colors : Ναλν-ρξώκαηα νηθνινγηθά κε θαηαπιεθηηθέο ηδηόηεηεο γηα βαθή νηθηώλ θαη θηεξίσλ
• TROPICAL Nano Antibacterial : Ναλνζθαηξίδηα γηα ζαλάησζε βαθηήξηα, κύθεηεο, ηνύο ,αθέξαηα θιπ
• TROPICAL Nano Marble : Ναλνζθαηξίδηα γηα αδηαβξνρνπνίεζε θαη απηνθαζαξηζκό καξκάξσλ
• TROPICAL Nano Stone : Ναλνζθαηξίδηα γηα αδηαβξνρνπνίεζε θαη απηνθαζαξηζκό πέηξαο θαη γξαλίηε
• TROPICAL Nano Metal : Ναλνζθαηξίδηα γηα αδηαβξνρνπνίεζε θαη απηνθαζαξηζκό κέηαιισλ
• TROPICAL Nano Inox : Ναλνζθαηξίδηα γηα αδηαβξνρνπνίεζε θαη απηνθαζαξηζκό αλνμείδσησλ
• TROPICAL Nano Plastic : Ναλνζθαηξίδηα γηα αδηαβξνρνπνίεζε θαη απηνθαζαξηζκό πιαζηηθώλ
• TROPICAL Nano Glass : Ναλνζθαηξίδηα γηα αδηαβξνρνπνίεζε θαη απηνθαζαξηζκό ηδακηώλ
• TROPICAL Nano Wood : Ναλνζθαηξίδηα γηα αδηαβξνρνπνίεζε θαη απηνθαζαξηζκό μύιηλσλ επηθαλεηώλ
• TROPICAL Nano Textile : Ναλνζθαηξίδηα γηα αδηαβξνρνπνίεζε θαη απηνθαζαξηζκό πθαζκάησλ
• TROPICAL Metal Hydrides : Ρεδεξβνπάξ πδξνγόλνπ ζε λαλνπιηθά ( κεηαιιηθά πδξίδηα )
• TROPICAL FUEL CELLS: Γελλήηξηα ειεθηξ. ξεύκαηνο πδξνγόλνπ θαηαζθεπαζκέλε κε ρξήζε λαλνηερλνινγίαο

TROPICAL Α.Δ.Β.Δ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΔΠΗΣΖΜΩΝ
ΚΡΟΚΔΩΝ 17, 104 41, ΑΘΖΝΑ, ΔΛΛΑΓΑ
ΣΖΛ: 210 5785455 * FAX: 210 5785457
www.tropical.gr * info@tropical.gr

