
 

Meteogune inauguratu dute, berriztagarrietan I+G+Ba lantzeko 

lehen planta fotovoltaiko esperimentala 

 

- Meteogune For Energy enpresak Arabako Parke Teknologikoan jarritako proiektu 

bat da Meteogune 

- Irekiera-ekitaldia Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturako 

sailburuarekin, Ramiro González Arabako Ahaldun Nagusiarekin eta Gorka Urtaran 

Gasteizko alkatearekin egin da. 

 

Meteo for Energy arabar start-upak, munduko hainbat tokitan 

energia berriztagarrien planten kudeaketa eta errentagarritasuna 

hobetzeko eguraldi eta energia-ekoizpenaren iragarpena egiten 

duenak, Arabako Parke Teknologikoan jarri du bere lehen planta 

fotovoltaiko esperimentala, zerbitzuak zabaltzeko asmoz. 

“Meteogune” plantak teknologia fotovoltaikoa bultzatu eta 

digitalizatu nahi du I+G+b garatuta. Sistema horren bidez, 

ikerketa- eta garapen-jarduerak egingo dira hainbat arlotan, hala 

nola sentsore arloan, datuen analisian edo energia-sektorearen 

barruko adimen artifizialeko aplikazioetan. 

Meteogune gaur ireki da Arabako Parke Teknologikoan, eta 

ekitaldian Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapen eta Azpiegiturako sailburuak, Ramiro González 

Arabako Ahaldun Nagusiak eta Gorka Urtaran Gasteizko alkateak hartu dute parte. 

Meteo For Energy enpresak erabaki estrategiko bat hartu du Miñaon planta fotovoltaiko hori 

ezarrita, energia berriztagarriko planten eragiketa, mantenimendua eta errendimendua hobetu 

eta optimizatuko dituzten produktuak lortzeko. Erabaki estrategiko hori bat dator Arabako Parke 

Teknologikoak energiaren industriari, eta, zehazki, energia berriztagarrien industriari, egiten dion 

trakzio-eginkizunarekin. 

Bestetik, Meteogune Parkea honetan kokatu izanak balioko du bertako E6 eta E7 eraikinek euren 

argindar-kontsumoaren heren bat lantegi fotovoltaikoak zuzenean sortutakotik izan dadin. 

Jarraipen bakarreko lantegi horrek planta finkoen baino %25 energia gehiago ekoitzi dezake eta 

Meteo for Energy-ren inguruan kokatuta dago. 

Proiektu estrategiko horrek murgilduta dagoen eraldaketa globala bultzatu nahi du energiaren 

sektorean, irtenbide iraunkorrak, malguak, digitalizatuak, dinamikoak eta pertsonalizatuak bilatuz. 



 

Dena prest dago instalatutako planta fotovoltaiko hori funtsezko zutabe izan dadin sorkuntza 

berriztagarriaren eta energia banatuaren (autokontsumoa) sektore berri horretan I+G indartzeko. 

 

 

 

Lantegiak teknologia fotovoltaikoa sustatzea eta sektoreko enpresen arteko 

elkarlana areagotzea du helburu 

Proiektuak, neurri handi batean, ingurumen-onurak bultzatzea du helburu, teknologia 

fotovoltaikoaren bidezko ekoizpen elektrikoari esker. CO2 ez isurtzeak, sortzen den lekuan bertan 

kontsumitzen denez garraiatzean energia-galerak ezabatzeak, eta autokontsumoa sustatzeak 

klima-aldaketa geldiarazten laguntzen du. 

Horrez gain, sektorean lankidetza-plataforma bat sustatzeko helburuarekin sortu da, irekia 

izango dena eta emaitzak denbora errealean emango dituena, Arabako eta EAEko hainbat 

enpresek euren irtenbideak inplementatzeko eta probatzeko aukera izan dezaten. Proiektuan 

hainbat enpresak parte hartu dute, hala nola, SENER Ingeniería, Bikote Solar, Air Estudio eta 

Bim Survey. Beste enpresa batzuk ere proiektura gehitzea espero da, eta aukera ematen du 

Arabako eta Gasteizko Parke Teknologikoa indartzeko, osagai energetikoak garatzeko 

erakusleiho gisa. 

Meteogunek, era berean, produktu berriak garatzeko aukera emango du Meteo for Energyren 

eskutik, bere askotariko garapen teknologikoak probatzeko erabilera esperimentalari esker, 

ekoizpen energetikoa optimizatzeko softwarea, kasu. Horrekin, esperokoa da inpaktua izatea 

ekonomian eta jardueran, eta hazkundea ekarriko duela enpresaren zerbitzuetan, fakturazioan 

nahiz enplegua sortzeko duen gaitasunean. 

 


