
Hydrogen Technology Developments 

by NCSR Demokritos and Collaborators

Pilot Hydrogen Refueling Station for Small Vehicles

Το έργο H2TRANS υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05294).
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Major Objective

Development of the 1st Pilot Hydrogen Refueling 

Station in Greece and Demonstration of H2-

Powered Small Vehicles

Το έργο H2TRANS υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05294).

Coordinator: NCSR «Demokritos» 

Contractor

MES ENERGY
• NEEST

• ELFON

• XANTHIS

• SOUTHSTAR

Partners
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The role of small scale hydrogen 

refueling stations

(i) Alternative fuels and e-mobility should play a 
decisive role in the decarbonization of the 
transportation sector

(ii) What goes first? Hydrogen vehicles or the 
respective infrastructure?

(iii) A way to address this dilemma is the gradual 
development of refueling stations (HRS) which 
could meet the demand for hydrogen of smaller 

vehicle fleets, or of vehicles such as scooters, 
bicycles, carts and other specialty vehicles, etc.

Outcome & Benefits

 The station is located in the campus of NSCR 
Demokritos. It currently meets the daily needs for 
two scoters and a golf cart. As the whole 
concept is modular, the station can be 
extended to potentially meet the demands of 
larger FCEV fleets.

 Demonstrates the feasibility of integrating a 
Metal Hydride Compressor in a hydrogen 
refueling station

 Its operation provides the opportunity to gather 
data and consolidate experience and expertise 
on the development and safety of integrated 
autonomous hydrogen systems and networks 
(from production, to storage, compression and 
use of hydrogen in mobility applications).

Το έργο H2TRANS υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05294).
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The hydrogen compression system
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Metal Hydride Compressor
• No moving parts / Low OPEX

• Noiseless

• Suitable for residential areas

Thermal Compression Concept
• Use of metal hydrides

• Potential for significant energy savings via the use 

of solar thermal collectors and/or low grade 

industrial waste heat

Thermal Compression 

System @ 200 bar
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• Development of H2 vehicle prototypes (scooter, golf 

cart) to be refueled at the station. 

• The vehicles, among others, will incorporate:

 Fuel cell to power the electric motor of the vehicle

 Lightweight hydrogen storage tank at 200 bar (carbon-

fiber)

 Recording and visualization system for the operational 

parameters



The Hydrogen Refueling Station
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The Hydrogen Refueling Station (HRS) for small vehicles has 

been installed and operates at the NCSR Demokritos 

campus (containerized solution)
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www.h2trans.gr
www.facebook.com/H2Trans

https://twitter.com/h2trans

https://www.linkedin.com/company/h2trans/

https://inrastes.demokritos.gr/laboratories/environmental-

research-laboratory/

https://inrastes.demokritos.gr/grants-list/h2trans/
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