
Ηλεκτρική Ενέργεια



• Θερμική ενέργεια
 • Κάρβουνο
 • Αέριο
 • Ντίζελ
 • Συνδυασμένη παραγωγή
 • Ρευστοποιημένη καύση
 • Βιοαέριο

• Ανανεώσιμη ενέργεια
 • Αιολική 
 • Ηλιακή
 • Γεωθερμική
 • Βιομάζα
 • Ανάκτηση απολεσθείσης  
  θερμότητας

• Θερμική επεξεργασία   
 αποβλήτων (EfW)
• Υδροηλεκτρική
• Πυρηνική

• Διαχείριση ενεργειακών προμηθειών
• Έλεγχος και βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων
• Διόρθωση συντελεστή ισχύος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ

Η ασφαλής, αξιόπιστη, αποδοτική, καθαρή και 
ευέλικτη λειτουργία των μονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και των συστημάτων 
παροχής είναι στοιχεία ζωτικής σημασίας για 

την επιτυχή και βιώσιμη λειτουργία τους.
Η TWD με σεβασμό προς τα σημεία αυτά,  προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις που θα σας 

βοηθήσουν να πετύχετε τους υψηλούς στόχους που έχετε θέσει για τις μονάδες σας.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



• Οργάνωση ενεργειακού συστήματος και δικτύου
• Ανάπτυξη επιχείρησης του ενεργειακού τομέα 
• Ενεργειακά συστήματα ελέγχου
• Συστήματα ελέγχου εκπομπών απαερίων
• Τεχνική υποστήριξη κυρίου του έργου (Owner’s engineer)
• Βελτιστοποίηση
• Μελέτη σκοπιμότητας
• Μελέτες εκτίμησης κινδύνου / συμμόρφωση κανονισμών /  
 hazard analysis
• Eκτίμηση κεφαλαιακού κόστους 
• Επιλογή τοποθεσίας
• Γενική διάταξη εγκαταστάσεων και απαιτήσεις διάταξης  
 μονάδας 
• Διαχείριση έργου 

• Μελετητικές και ολοκληρωμένες EPCM  
 υπηρεσίες
 • Μελέτες μεθόδων παραγωγής και   
  διεργασιών
 • Μελέτες μηχανολογικών έργων /   
  αγωγών, σωληνώσεων 
 • Μελέτες ηλεκτρολογικές / όργανα και  
  μετρητές / συστήματα ελέγχου
 • Μελέτες πολιτικού μηχανικού /   
  δομοστατικές μελέτες
 •  Διαχείριση κατασκευής
 • Έλεγχος κατασκευασιμότητας
• Ετοιμοπαράδοτα έργα (Turnkey EPC) 
• Αδειοδότηση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Είτε έχετε ως στόχο τη βελτιστοποίηση των 
υπαρχόντων εγκαταστάσεων σας, είτε επιθυμείτε 
την ανάπτυξη ενός μεγαλύτερου νέου έργου, η TWD 
είναι εδώ για να σας βοηθήσει να τα καταφέρετε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



Η TWD είναι μία δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη 
εταιρεία ηγέτης στο χώρο της διαχείρισης, τεχνικών μελετών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς εδώ και 20 χρόνια προσφέρει με 
αξιοπιστία υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης, ανάπτυξης και 
εκτέλεσης έργων, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες μελετών στον 
τομέα της ενέργειας, της βαριάς βιομηχανίας και των έργων υποδομής.

Η ομάδα μας διακρίνεται από την αφοσίωση στον πελάτη, 
προσφέροντας πάντα αποτελεσματικές συμβουλευτικές και τεχνικές 
λύσεις. Διακρινόμαστε για τις εξαιρετικής ποιότητας, καινοτόμες και 
ευέλικτες υπηρεσίες μας.

Αποστολή μας είναι να είμαστε η αξιόπιστη εταιρεία της επιλογής σας, 
που θα προσφέρει τεχνικές λύσεις υψηλού επιπέδου, μέσω front-
end project development, design engineering, optimization και risk 
management.
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