ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υβριδικά Συστημάτα Ηλεκτρικής Ενέργειας HEPS® της IDE
υποστήριξαν με απόλυτη επιτυχία άσκηση του ΝΑΤΟ

Κορωπί, 8 Δεκεμβρίου 2021: H INTRACOM DEFENSE (IDE) συμμετείχε
επιτυχώς με τη νεότερη έκδοση της Υβριδικής Γεννήτριας HEPS® HGT20K
στην άσκηση STEADFAST LEDA 2021 του ΝΑΤΟ (21-30 Νοεμβρίου,
Πολωνία), που στόχευε στην αύξηση της διαλειτουργικότητας και της
επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των συμμαχικών στρατευμάτων.
Η IDE ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που έλαβε από το Συμμαχικό
Στρατηγείο των Δυνάμεων Ταχείας Αντίδρασης (Allied Rapid Reaction Corps
HQ) του ΝΑΤΟ και τον Βρετανικό Στρατό, για να υποστηρίξει τη δοκιμή
προηγμένων υβριδικών λύσεων στο επιχειρησιακό πεδίο. Σκοπός ήταν η
μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ισχύος και ο
καθορισμός βιώσιμων επιλογών, με ταυτόχρονη επίτευξη μείωσης του
ακουστικού και θερμικού ίχνους του τακτικού στρατηγείου.
Η τριφασική Υβριδική Γεννήτρια HGT20K της IDE παρείχε αδιάλειπτη
ηλεκτρική ισχύ σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του τακτικού στρατηγείου,
επιτυγχάνοντας πραγματική αθόρυβη λειτουργία στο 45% επί του
συνολικού χρόνου λειτουργίας και εξοικονόμηση κατανάλωσης
καυσίμου κατά 60% σε σύγκριση με τις συμβατικές γεννήτριες.
Καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης, το προσωπικό της IDE και της Marshall
Land Systems παρείχαν υποστήριξη στο πεδίο, αξιοποιώντας την
τεχνογνωσία τους στα τακτικά υβριδικά συστήματα ισχύος και στην διατήρηση
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.
Η σειρά προϊόντων Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας HEPS® της
IDE αποτελεί μια ολοκληρωμένη οικογένεια προηγμένων λύσεων, που
περιλαμβάνει Υβριδικές Γεννήτριες, Συστήματα Υβριδοποίησης, Συστήματα
Αποθήκευσης Ενέργειας Μεγάλης Χωρητικότητας και Υβριδικά Συστήματα
Βοηθητικής Ισχύος Οχημάτων (VHAPS), καθώς και προσαρμοσμένες λύσεις
στις ανάγκες του χρήστη για πλειάδα στρατιωτικών εφαρμογών (τακτικά
συστήματα πεδίου, οπλικά συστήματα, εγκαταστάσεις - υποδομές,
τεθωρακισμένα οχήματα).
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Σχετικά με την IDE
Η INTRACOM DEFENSE (IDE), θυγατρική της Intracom Holdings, είναι μια
καταξιωμένη ελληνική εταιρεία στον χώρο των Αμυντικών συστημάτων με
αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα. Η IDE χρησιμοποιεί τεχνολογίες
αιχμής στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους
τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, τακτικών συστημάτων
επικοινωνιών και πληροφοριών, ολοκληρωμένων λύσεων επιτήρησης,
υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μη επανδρωμένων
συστημάτων.
Η IDE συγκαταλέγεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του NATO,
συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα και έχει επιτύχει να ηγείται σε ευρωπαϊκά
έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής
Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας. Η εξωστρέφεια, η αξιοπιστία και η
ποιότητα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία τεκμηριώνονται με όλα τα έγκυρα
διεθνή πιστοποιητικά και τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει καθ’ όλη τη
διάρκεια της πορείας της.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.intracomdefense.com
Υπεύθυνος για θέματα Επικοινωνίας
κα Βίκυ Ρουχωτά
Τηλέφωνο: 210-6678698
Email: vrouh@intracomdefense.com

