
                                                                                                                             
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Τα προηγμένα Υβριδικά Συστήματα παροχής ισχύος της IDE 

υποστηρίζουν άσκηση του Βρετανικού Στρατού 

 

Κορωπί, 5 Δεκεμβρίου 2022: H Υβριδική γεννήτρια HEPS® της IDE συμμετείχε με επιτυχία 

στην τελική φάση της άσκησης AWE22 Sustain & Protect του Βρετανικού Στρατού. Η IDE 

συνεργάστηκε με τη Marshall Land Systemsμε στόχο να παράσχουν στις εξασκούμενες 

μονάδες τα οργανικά μέσα παραγωγής, αποθήκευσης, διαχείρισης και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, που θα τους επέτρεπαν να μεγιστοποιήσουν το ρυθμό επιχειρήσεων, την ισχύ, 

την αυτονομία και προστασία, μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η προηγμένη 

υβριδική τεχνολογία. 

Επιπλέον, η υβριδική γεννήτρια HEPS® παρείχε πλήρη διαλειτουργικότητα με συμμετέχοντα 

Ρομποτικά και Αυτόνομα Συστήματα και επέτρεψε τη δυνατότητα εκτεταμένης «διαχείρισης 

υπογραφών» (signature management) στο θερμικό και ακουστικό φάσμα. 

Η άσκηση AWE22 Sustain & Protect έδωσε στο Βρετανικό Στρατό τη δυνατότητα να 

εφαρμόσει νέες τεχνολογίες για να υποστηρίξει και να προστατεύσει μια δύναμη επιπέδου 

Ταξιαρχίας, σε απαιτητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού, βασιζόμενη σε πλειάδα 

ηλεκτρονικών συστημάτων και αισθητήρων που απαιτούν σταθερή και ανθεκτική παροχή 

ηλεκτρικής ισχύος. 

Η σειρά προϊόντων Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας HEPS® της IDE αποτελεί 

μια ολοκληρωμένη οικογένεια προηγμένων λύσεων παραγωγής και αποθήκευσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρμοζόμενες στις ανάγκες του χρήστη για πλειάδα στρατιωτικών 

εφαρμογών, που συμβάλουν στην αύξηση της μαχητικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, την 

ενίσχυση της επιβιωσιμότητας προσωπικού και εξοπλισμού, τη σημαντική μείωση του 

κόστους χρήσης και των απαιτήσεων εφοδιασμού - υποστήριξης. 

 

#  #  # 

Σχετικά με την IDE 

Η INTRACOM DEFENSE (IDE), 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  


