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Exide presenterer banebrytende solcelleanlegg i Portugal 

Oslo – (20. mai 2019) – Exide Technologies (www.exide.com), global leverandør av 

energilagringsløsninger for kjøretøy- og industrimarkedene, presenterer to nye solenergianlegg i 

Portugal, med en samlet produksjon på 3,8 MWp. Anleggene er plassert ved Exides 

produksjonsfabrikk i Castanheira do Ribatejo og resirkuleringsanlegg i Azambuja. Fabrikken får 

dessuten et energilagringssystem basert på høytytende GNB-batteriteknologi, som sørger for at 

energien som genereres, forbrukes etter behov. Dette blir et av Europas største 

energiproduksjonsanlegg for eget forbruk og vil tjene som et utstillingsvindu som viser 

potensialet for storskala-deployering av denne typen systemer. 

Offisiell kontraktssignering med Stefan Stübing fra Exide og Vera Pinto Pereira fra EDP  

http://www.exide.com/
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Nylig var det offisiell kontraktssignering ved anlegget i Castanheira do Ribatejo, etterfulgt av 

offisiell prosjektstart. Stefan Stübing, President Exide EMEA, var der på vegne av Exide, mens 

EDP var representert av Vera Pinto Pereira, styremedlem og direktør i EDP. 

Dette flaggskip-prosjektet peker ut en spennende vei framover for kraftintensiv industri, med 

reduserte karbonutslipp og en utvikling som går mot CO2-fri produksjon av produkter. 

Lanseringen av BESS (Battery Energy Storage System) gjør det mulig å utnytte fornybar energi 

bedre, og systemet sikrer strømforsyning om natten og i perioder med redusert sollys. 

Prosjektet er en av mange investeringer Exide har gjort ved sitt Castanheira-anlegg, hvor 

selskapet også nylig har investert flere millioner i en ny AGM Network Power-produksjonslinje.   

De nye anleggene vil ha omkring 10 000 solcellepaneler og produsere nok energi til å dekke 

energibehovet til over 2000 privatboliger. Anleggene vil også omfatte omkring 70 vekselrettere 

og en GNB Sonnenschein A600 batteribank for energilagring, med en kapasitet på 500 kWh. 

GNB Sonnenschein A600 er kjent for eksepsjonell ytelse i Network Power-applikasjoner, og 

man kan vise til tiår med dokumentert kvalitet i mange komplekse installasjoner over hele 

verden. Den vedlikeholdsfrie gelteknologien gir mange sikkerhetsfordeler. Batteriet har rørplate-

design og svært godt vern mot dype utladninger. Det gir maksimert energieffektivitet og syklisk 

levetid. Horisontal innfesting forenkler både installasjon og vedlikehold, og batteriet er 

fullstendig resirkulerbart, noe som minimerer batteriets miljøpåvirkning.  

Prosjektet administreres og leveres av den globale energileverandøren EDP i tett samarbeid 

med Exide, som leverer energilagringskomponenten.  

– Castanheira-anlegget vårt er i ferd med å bli verdens mest avanserte i sitt slag. Vi har nylig 

investert betydelig for å øke anleggets Network Power-kapasitet, og i dag presenterer vi vårt 

framtidssikrede Industrial Power-system, sier Stefan Stübing, Exides administrerende direktør 

for EMEA. I årene som kommer vil stadig flere selskaper, spesielt innen energikrevende 

sektorer som produksjon, basere seg på egenprodusert strøm, støttet av et BESS (Battery 

Energy Storage System). Vi er stolte over å ligge i forkant av denne utviklingen og bidra til at 

selskaper kan redusere sitt økologiske fotavtrykk og oppnå driftsbesparelser. 

– EDP jobber målrettet for å levere bærekraftige og effektive løsninger til kundene sine. Dette er 

EDPs største solenergiprosjekt i Portugal, og det representerer et viktig skritt på veien mot en 

verden hvor lagringsteknologi er naturlig, sier EDPs direktør Vera Pinto Pereira. 
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Varemerke 

Exide, GNB og Sonnenschein er registrerte varemerker for Exide Technologies. Andre 

varemerker tilhører sine respektive eiere. 

 

 

Om EDP Comercial 

EDP Comercial er et ledende selskap på det portugisiske solenergimarkedet og har levert over 

15 000 solcellesystemer til private hjem og bedrifter over hele landet, med en samlet kapasitet 

på 36,7 MWp. EDP Comercial er foretrukken energileverandør for over fire millioner 

privatkunder og bedriftskunder i Portugal. 

 

Om Exide Technologies 

 

Exide Technologies (www.exide.com) er en global leverandør av energilagringsløsninger til 

transport- og industrimarkedene. Exide har 130 års fartstid som teknologiinnovatør og har 

forretningsvirksomhet i over 80 land. Det gjør selskapet i stand til å levere kvalitetsprodukter 

som løser verdens energibehov, i dag og i fremtiden. Exide produserer og gjenvinner en lang 

rekke produkter og forsyner markedssegmentene Transportation, Industrial Power og Motive 

Power med batteri- og energilagringssystemer og spesialapplikasjoner til for eksempel 

landbruket, bilindustrien, elektriske stablere, gaffeltrucker og rengjøringsmaskiner, den maritime 

sektoren, materialhåndtering, militæret, gruvedrift, motorsport, jernbanedrift, sikkerhet, 

telekommunikasjonssystemer, energi- og vannverk og systemer for avbruddsfri strømforsyning 

(UPS). Exides motto er: Powering the World Forward. Virksomhetens historikk og størrelse 

kombinert med en sterk entreprenørånd gjør selskapet til det rette valget for kunder som ønsker 

seg noe annet og mer enn en tradisjonell batteriprodusent. 


