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Exide præsenterer banebrydende solcelleanlæg i Portugal 

Vejle – (20. maj 2019) – Exide Technologies (www.exide.com), der er global leverandør af 

energilagringsløsninger til transport- og industrimarkederne, præsenterer to nye solcelleanlæg 

med en samlet kapacitet på 3,8 MWp i Portugal. Anlæggene vil blive placeret ved Exides fabrik i 

Castanheira do Ribatejo og virksomhedens genvindingsanlæg i Azambuja. Fabrikken får 

desuden et energilagringssystem baseret på GNB’s højtydende batteriteknologi, som sørger for, 

at den producerede energi kan forbruges efter behov. Det bliver et af Europas største anlæg til 

produktion af energi til eget forbrug og vil tjene som et udstillingsvindue, der viser potentialet for 

implementering af sådanne anlæg i stor skala. 

Aftalen underskrives officielt af Stübing fra Exide og Vera Pinto Pereira fra EDP 

http://www.exide.com/
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Kontrakten blev for nylig underskrevet på fabrikken i Castanheira do Ribatejo, og herefter blev 

projektet officielt skudt i gang. Stefan Stübing, administrerende direktør for EMEA, 

repræsenterede Exide, mens EDP var repræsenteret af Vera Pinto Pereira, medlem af 

direktionen og direktør i EDP. 

Dette projekt åbner nye og spændende muligheder for energikrævende industrier og baner 

vejen for reduceret udledning af CO2 samt CO2-fri produktion. Lanceringen af det 

batteribaserede energilagringssystem BESS (Battery Energy Storage System) gør det muligt at 

udnytte vedvarende energi bedre og sikrer strømforsyning om natten og i perioder med mindre 

solindstråling. Projektet er en af Exides mange investeringer på fabrikken i Castanheira, hvor 

virksomheden for nylig også har investeret adskillige millioner i en ny AGM Network Power-

produktionslinje.   

De nye anlæg vil bestå af ca. 10.000 solcellepaneler, og den producerede energi ville være 

tilstrækkelig til at forsyne over 2.000 boliger med strøm. Anlægget omfatter også ca. 70 

invertere og en GNB Sonnenschein A600-batteribank til lagring af energi med en kapacitet på 

500 kWh. 

GNB Sonnenschein A600 er kendt for sin exceptionelle ydelse i Network Power-applikationer og 

har igennem årtier bevist sin kvalitet i mange komplekse installationer over hele verden. Den 

vedligeholdelsesfrie gelteknologi giver mange sikkerhedsfordele. Batteriets rørpladedesign og 

unikke beskyttelse mod dybdeafladning sikrer maksimal energieffektivitet og cyklisk levetid. 

Horisontal montering forenkler både installation og vedligeholdelse. Batteriet er 100% 

genanvendeligt, hvilket minimerer dets miljøpåvirkning.  

Projektet håndteres og leveres af den globale energileverandør EDP i tæt samarbejde med 

Exide, der står for energilagringsdelen.  

 – Vores fabrik i Castanheira bliver en af de mest avancerede af sin art i verden. Vi har for nylig 

foretaget betydelige investeringer i at øge fabrikkens produktionskapacitet, og i dag præsenterer 

vi næste generations industrielle energisystem, lyder det fra Stefan Stübing, Exides 

administrerende direktør for EMEA. I de kommende år vil vi se flere og flere virksomheder, der 

producerer strøm til eget forbrug med  i BESS, især inden for energikrævende sektorer som 

produktion. Vi er stolte over at være på forkant med denne udvikling, der betyder, at 

virksomheder kan reducere deres miljøpåvirkning og samtidig gøre driften mere økonomisk. 

– EDP arbejder målrettet på at forsyne sine kunder med bæredygtige og effektive løsninger. 

Dette projekt er EDP’s største solenergiprojekt i Portugal og et vigtigt skridt mod verdens 

fremtidige energilagringsteknologi, siger EDP’s direktør Vera Pinto Pereira. 
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Varemærker 

Exide, GNB og Sonnenschein er registrerede varemærker tilhørende Exide Technologies. 

Andre varemærker tilhører de respektive ejere. 

 

 

Om EDP Comercial 

EDP Comercial er en førende virksomhed på det portugisiske solenergimarked og har leveret 

over 15.000 solcelleanlæg til private boliger og virksomheder over hele landet med en samlet 

kapacitet på 36,7 MWp. EDP er den foretrukne energileverandør for over 4 millioner 

privatkunder og virksomheder i Portugal. 

 

 

Om Exide Technologies 

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

transport- og industrimarkederne. Exides 130 års erfaring med teknisk innovation kombineret 

med aktiviteter i mere end 80 lande giver virksomheden mulighed for at levere overbevisende 

løsninger, der opfylder verdens nuværende og fremtidige energibehov. Exide producerer og 

genvinder et bredt sortiment af produkter og forsyner segmenterne Transportation, Network 

Power og Motive Power med batteri- og energilagringssystemer og specialapplikationer til vidt 

forskellige brancher. Her kan nævnes landbrug, bilindustrien, elværker, gaffeltrucks og 

rengøringsmaskiner, transport- og speditionsfirmaer, den maritime sektor, materialehåndtering, 

forsvaret, minedrift, motorsport, jernbanedrift, sikkerhedsbranchen, telekommunikations-

systemer, forsyningsvirksomheder og UPS-anlæg mv. Exides motto lyder: Powering the World 

Forward. Virksomhedens historie og størrelse kombineret med en stærk entreprenørånd gør 

Exide til det rette valg for de kunder, der ønsker andet og mere end en traditionel 

batterileverandør. 

http://www.exide.com/

