
  

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

∆.Παπανικολάου 12 ΚΟΡΩΠΙ - Τηλ : 2106020152 - Mob : 6936020152 

Email : info @anadrasi.com - url : www.anadrasi.com 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  



1  

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                  
 
• Εµπόριο  Ηλεκτροµηχα-

νολογικού & Ενεργεια-
κού Εξοπλισµού 

• Κατασκευή  Ηλεκτρο-
µηχανολογικών  &     
Ενεργειακών Εγκατα-
στάσεων 

• Υπηρεσίες  Μηχανολό-
γου Ηλεκτρολόγου Μη-
χανικού 

• Υπηρεσίες Συµβούλου  
Εξοικονόµησης Ενέρ-
γειας(Energy  Service) 

• Υπηρεσίες Τεχνικού 
Συµβούλου & Συµβού-
λου Επιχειρήσεων 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
ΤΗΛ - FAX : 2106020152 
 
KINHTO : 6936020152 
 
Email : info @ anadrasi.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α ν ά δ ρ α σ η 
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Η ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ  είναι τεχνική & εµπορική επιχείρηση µε δυναµική 
παρουσία από το 1985 στους τοµέα των Ηλεκτροµηχανολογικών & 
Ενεργειακών Εφαρµογών, έχοντας να επιδείξει ένα σηµαντικότατο 
αριθµό  ηλεκτροµηχανολογικών & ενεργειακών µελετών και έργων σε 
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελµατικά εργαστήρια,  καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αποθήκες - logistics, εµπορικά καταστή-
µατα, κτήρια γραφείων, super market, τράπεζες, ξενοδοχεία, κτήρια 
εκπαίδευσης  καθώς και κτήρια υγείας και πρόνοιας. Από το 2011 
δραστηριοποιείται και στον εµπορικό τοµέα µε την διάθεση και πλή-
ρη τεχνική υποστήριξη ηλεκτροµηχανολογικού & ενεργειακού εξοπλι-
σµού για επιχειρήσεις και ιδιώτες. 
 
Η ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ αποτελεί επιχείρηση του Παναγιώτη Τόλια  Ηλεκτρο-
λόγου Μηχανικού από το 1983,  κατόχου εργοληπτικού πτυχίου για 
έργα Ηλεκτροµηχανολογικά & Βιοµηχανικά Ενεργειακά εγγεγραµµέ-
νου στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών  (ΜΕΚ) από το 1991 κα-
θώς και Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίων - Λεβήτων & Κλιµατισµού 
από το 2010. 
 
Η ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ έχει έδρα στο Κορωπί Αττικής επί της οδού ∆. Παπανι-
κολάου 12 όπου και στεγάζονται  σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις η     
εµπορική έκθεση καθώς και τα γραφεία της τεχνικής εταιρείας. 
 
 

 

∆.Παπανικόλάου 12  

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

∆.Παπανικολάου 12 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τ.Κ 194.00 

ΙΣΤΟΣΕΛΛΙ∆Α 

www.anadrasi.com 
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∆εξαµενές υγραερίου για Βιοµηχανίες , Βιοτεχνίες, Επαγγελµατικά Εργα-
στήρια, Αρτοποιεία, Ξενοδοχεία, Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, 
Θερµοκήπια, τυροκοµεία, πτηνοτροφεία, χοιροτροφία κ.λ.π πιστοποιηµένες 
από εγκεκριµένους οίκους πιστοποιήσεων (ΕΒΕΤΑΜ, TUV, LLOYD’S, MOODY 
κ.α) µε σήµανση CE, σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία PED 97/23 σχεδια-
σµένες σε πλήρη εναρµόνιση µε αναγνωρισµένους διεθνείς κώδικες και πρό-
τυπα (ΕΝ-DIN, AD-MERKBLATTER,ASME,ANSI), καθώς και µε την ισχύουσα 

Ελληνική νοµοθεσία. 
 
Κάθε δεξαµενή υγραερίου που συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό φάκελο ο οποίος περιέχει: 
 
• ∆ήλωση Συµµόρφωσης (Declaration of Conformity) 
• Πιστοποιητικό ∆εξαµενής (Vessel Certificate) 
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού (Relief Valves Certificate) 
• Hazard Analysis 
• ∆ελτίο Υδραυλικής ∆οκιµής (Hydraulic Test Report) 
• Πιστοποιητικά Συγκολλήσεων 
• Πιστοποιητικά Ηλεκτροσυγκολλητών 
• Πιστοποιητικά Μή Καταστρεπτικών Ελέγχων (Νdt's) 
• Πιστοποιητικά Υλικών (Materials Certificates) 
• Τελικό Σχέδιο (As Built Drawings) 
• Πίνακας Ογκοµέτρησης ∆εξαµενής (Vessel Volume Chart) 
• Αντίγραφο Πινακίδας Πληροφοριών (Nameplate) 
• Οδηγίες Χρήσεως (Instructions) 
  

ΤΥΠΟΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
 
ΜΙΚΡΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  
Κατάλληλες για µικρές Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Επαγγελµατικά Εργαστήρια, Αρτοποιεία, Ξενοδοχεία, Κα-
ταστήµατα   Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος  κ.λ.π) 
 
∆ιατιθέµενες χωρητικότητες  
 
500 lit, 1000 lit, 1750 lit, 2500 lit, 5000 lit 
  
ΜΕΣΑΙΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
Κατάλληλες για  µεγάλες Βιοµηχανίες, Αρτοποιεία, Ξενοδοχεία, Αγροτικό Τοµέα (Θερµοκήπια, κτηνοτρο-
φικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) 
 
∆ιατιθέµενες χωρητικότητες  
 
6400 lit, 7500 lit, 9000 lit 

 
 
 

 

 

 

 

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  
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ΛΕΒΗΤΕΣ & ΜΠΟΪΛΕΡ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Λέβητες & Μπόιλερ Φυσικού Αερίου & Υγραερίου για θέρµανση & παραγωγή ζεστού νερού σε Βιο-
µηχανίες, Βιοτεχνίες, Επαγγελµατικά Εργαστήρια, Αρτοποιεία, Ξενοδοχεία, Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος. 
Αποθήκευσης και Στιγµιαίας Παραγωγής µε πλήρη αντιστάθµιση και θερµορύθµιση από 10% - 
100% και νέας τεχνολογίας συµπύκνωσης µε εκµετάλλευση της θερµοκρασίας των καυσαερί-
ων για  µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας   

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 70% 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 50% 

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

 
Καυστήρες  Φυσικού Αερίου για  βιοµηχανική χρήση & 
θέρµανση σε Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Επαγγελµατικά Εργα-
στήρια, Αρτοποιεία, Ξενοδοχεία, Καταστήµατα Υγειονοµικού 
Ενδιαφέροντος. 
 
Μονοβάθµιοι, ∆ιβάθµιοι, Ηλεκτρονικά αναλογικοί, 
Πνευµατικά αναλογικοί , υψηλής απόδοσης & χαµηλής 
ενερ- γειακής κατανάλωσης  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 50% 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 30% 
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ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Αερολέβητας Βιοµηχανικός 
Με διανοµή αέρα απ’ευθείας ή µέσω καναλιών για  θέρµανση βιοµηχανικών 
χώρων, καταστηµάτων, αποθηκών,  αθλητικών κέντρων κ.λ.π. µε καυστή-
ρα φυσικού αερίου ή υγραερίου. 
Περιλαµβάνει φυγοκεντρικό ανεµιστήρα µε ελεγχόµενη ταχύτητα, ηλε-
κτρονικό σύστηµα ελέγχου και ασφαλείας.  
 
Από 145.000 - 300.000 Κcal/h  

Θερµαντικό σώµα  
ζεστού αέρα για θέρµανση βιοµηχανικών και επαγγελµατικών χώρων, 
υγραερίου ή φυσικού αερίου, εσωτερικής εγκατάστασης.  
 
Από 20.000 - 55.000 Κcal/h 

Αερολέβητες Θερµοκηπίων 
Με διανοµή αέρα απ’ευθείας ή µέσω καναλιών για  θέρµανση θερµοκηπίων 
µε     καυστήρα φυσικού αερίου ή υγραερίου. 
Περιλαµβάνει φυγοκεντρικό ανεµιστήρα. 
 
∆ιατίθεται σε σταθερή έκδοση για µόνιµο χώρο λεβητοστασίου, καθώς και 
τροχήλατος για εύκολη µετακίνηση 
 
Από 35.000 - 125.000 Κcal/h  

Αερολέβητες 
Εξωτερικού χώρου για βιοµηχανικούς χώρους,  επαγγελµατικούς χώρους 
εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, συνεργεία, θερµοκήπια Υγραερίου &     
Φυσικού αερίου.  

 
Από 20.000 - 55.000 Κcal/h 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 55% 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 35% 
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ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 55% 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 35% 

Αυτόνοµα αερόθερµα σώµατα αερίου για γραφεία & καταστήµα-
τα  µε φυσική ή εξαναγκασµένη ροή καυσαερίων.  
∆υνατότητα απενεργοποίησης του ανεµιστήρα για την απολύτως 
αθόρυβη λειτουργία κατά την διάρκεια της νύχτας. 
Λειτουργούν και χωρίς τροφοδοσία ρεύµατος 

ΕΠΙΤΟΙΧΑ (Με χρονοδιακόπτη), ΕΠΙΤΟΙΧΑ (Με ανεµιστήρα χωρίς 
χρονοδιακόπτη), ΕΠΙΤΟΙΧΑ (Με ανεµιστήρα και χρονοδιακόπτη) 

Κανονάκι υγραερίου για βιοµηχανικούς χώρους & συνεργεία 

• Χωρίς θερµοστάτη χώρου. 
• Με απλό θερµοστάτη χώρου 
• Με ηλεκτρονικό θερµοστάτη χώρου 

Θερµαντικά κάτοπτρα ακτινοβολίας φυσικού αερίου & υγραε-
ρίου για βιοµηχανικούς χώρους & συνεργεία 

• Ρύθµιση θερµοκρασίας για όλα τα συστήµατα ακτινοβολίας.  
• On/off ηλεκτρονικός θερµοστάτης και θερµοστοιχείο ακτινο-

βολίας.  
 
Από 13.000 - 43.000 Κcal/h  

Θερµάστρες ακτινοβολίας κρεµαστές οµπρέλες φυσικού αερί-
ου & υγραερίου  για βιοµηχανικούς χώρους, καταστήµατα και συ-
νεργεία. 
• Ηλεκτρονική ανάφλεξη 
• Ανοξείδωτος σκελετός  βιοµηχανικούς χώρους & συνεργεία 
 
Από 6.500 - 13.000 Κcal/h  

Θερµάστρες ακτινοβολίας κρεµαστές οµπρέλες τηλεχειριζό-
µενες φυσικού αερίου & υγραερίου για βιοµηχανικούς χώρους, 
καταστήµατα και συνεργεία. 
• Ηλεκτρονική ανάφλεξη 
• Ανοξείδωτος σκελετός   
 
Από 6.500 - 13.000 Κcal/h  
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ -  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 55% 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 35% 

Οµπρέλες υγραερίου για  υπαίθριους και ηµιυπαίθριους χώρους . 

• Στιβαρή µεταλλικής κατασκευή  
• Μπέκ και καυστήρας από ανοξείδωτο ατσάλι 
• Εύκολη τοποθέτηση φιάλης υγραερίου χωρητικότητας 15 Kg  
• Αλουµινένιας δίσκος  µεγάλης διαµέτρου Φ 800 mm για µέγιστη διάχυση 

της θερµότητας 
• Εγκεκριµένος τύπος από το Γερµανικό σώµα DVGW 
 
ΤΥΠΟΠΟΙΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
• Μειωτής πίεσης αερίου 
• Σωλήνας αερίου 
• Έλεγχος παροχής αερίου 
 
Από 5.300 - 10.300 Κcal/h  

Θερµάστρα φυσικού αερίου και υγραερίου για  υπαίθριους και ηµιυπαίθρι-
ους χώρους . 

• Πρωτοποριακός σχεδιασµός  
• Ηλεκτρονική ανάφλεξη (χειροκίνητη ή τηλεχειριζόµενη. 
• Σκελετός αλουµινίου 
 
Θερµική κάλυψη 15 - 20 m2 
 
Πολύ µικρή κατανάλωση & µέγιστη οικονοµία 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΩΣ 35% 

Θερµάστρα ακτινοβολίας υψηλής απόδοσης   
αερίου  κατάλληλη για θέρµανση σε εξωτερικούς χώρους, 
βιοµηχανικά υπόστεγα, συνεργεία, θερµοκήπια,            
ξηραντήρια κ.λ.π  
 
Κάτοπτρο αλουµινίου.  
Καυστήρας δύο κεραµικών εστιών. 
 
2,3 Κw - 5,3 Κw - 7 Κw  
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ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ—ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Βάνες , σφαιρικοί κρουνοί, 
συλλέκτες φυσικού αερίου 
& υγραερίου 

Ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες, φίλτρα, 
Βαλβίδες αντεπιστροφής φυσικού αερίου 
& υγραερίου 

Ρυθµιστές πίεσης υγραερίου 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακες πυρανίχνευσης Πίνακες κατάσβεσης Πίνακες ανίχνευσης αερίων 

Μπουτόν κατάσβεσης Μπουτόν πυρανίχνευσης Πυρανιχνευτές 

Ανιχνευτές αερίων Πυρανιχνευτές δέσµης Σειρήνες πυρανίχνευσης 

∆ιευθυνσιοδοτούµενα 
Συστήµατα 

Πυρανίχνευσης 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
• Φθορισµού 
• LED 
• Υψηλής ισχύος 
• Εξωτερικού χώρου στεγανά 
• Αντιεκρηκτικού τύπου 
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ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυροσβεστήρες  
Φορητοί, τροχήλατοι, οροφής, σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα, αφρού, Wet Chemical 

Αυτόµατα 
& χειροκίνητα 
συστήµατα 
κατάσβεσης  

τοπικής εφαρµογής 
για φούσκες  

επαγγελµατικής 
κουζίνας  

ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Wet Chemical 

 
Υποχρεωτικά από την 
Πυροσβεστική για όλες 
τις επαγγελµατικές 

κουζίνες  

Σύστηµα ΖΕΥΣ  F-CLASS CE (B)  Σύµφωνο µε NFPA 17A 

Σύστηµα ολικής κατάσβεσης 
µε CO2 κατάλληλο για :  
 
• Ηλεκτρικές και ηλε-

κτρονικές εγκαταστά-
σεις. 

• Αποθήκες εύφλεκτων 
υγρών. 

• Ηλεκτρικούς υποσταθ-
µούς.  

• Φούρνους και κλιβά-
νους.  

Σύστηµα IG 541  
Μίγµα Αζώτου (52%), 

Αργού (40%) και ∆ιοξει-
δίου του Άνθρακα 8%) 
(χρησιµοποιείται στην 
κατάσβεση πυρκαγιών 
σε ευαίσθητους χώρους 

όπως τηλεφωνικά     
κέντρα και χώρους ηλε-
κτρονικών υπολογιστών 
και ευπαθών συσκευών 

και µηχανηµάτων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυροσβεστικές φωλιές µε ανέµη Πυροσβεστικές φωλιές µε 
λάστιχο νερού (απλές) 

Πυροσβεστικοί σταθµοί 
εργαλείων και µέσων 

Εξαρτήµατα για πυρόσβεση µε νερό 
Εκτοξευτήρες, λάστιχα υψηλής πίεσης, κρουνοί, δίκρουνα, 
σπρίγκλερ, ταχυσύνδεσµοι, απλά λάστιχα πυρόσβεσης. 

Πιεστικά Πυροσβεστικά Συγκροτήµατα  Πόρτες Πυρασφαλείας  
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 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αξονικοί ανεµιστήρες βιοµηχανικού τύπου παραθύρου και επίτοιχοι 
Κατάλληλοι για εξαερισµό - αερισµό σε βιοµηχανίες, συνεργεία, αποθήκες, εργαστήρια.  

Αξονικοί ανεµιστήρες 
οροφής εξαερισµού  

Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες 
οροφής εξαερισµού  

Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες 
οροφής απαγωγής καπναερίων 

Αποροφητήρες  οροφής  
καπναερίων 
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Κατάλληλοι για εξαερισµό - αερισµό και απαγωγή καπναερίων µε αεραγωγούς 
σε καταστήµατα, βιοµηχανίες,  βιοτεχνίες, συνεργεία, εργαστήρια, αποθήκες, γκαράζ 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ  

 

 

 

 
 

 

 

Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες εξαερισµού άµεσης και έµµεσης εκκίνησης   
και κιβώτια εξαερισµού aerobox - fan section για κεντρικός εξαερισµό - αερισµό µε κανάλια 

σε καταστήµατα, βιοµηχανίες,  βιοτεχνίες, συνεργεία, εργαστήρια, αποθήκες, γκαράζ 
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Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες έµµεσης εκκίνησης µε οπισθοκλινή πτερύγια   
και κιβώτια aerobox - fan section για απαγωγή καπναερίων  

από φούσκες επαγγελµατικής κουζίνας & µαγειρεία 

Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες για µικρού µεγέθους κυκλικούς αεραγωγούς, επαγγελµατικοί, βιοµηχανικοί & 
αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλοι για µεταφορά αέρα σε µεγάλες αποστάσεις σε εγκαταστάσεις εξαερι-
σµού µικρών χώρων καταστηµάτων, βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, γκαράζ, υπογείων κ.λ.π) 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΦΙΛΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
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Πρόφιλτρα επίπεδα  
PAINT STOP για συγκράτηση 

χρώµατος σε βαφεία 

Φίλτρα λίπους 
 αλουµινένια για 

επαγγελµατικές κουζίνες 

Φίλτρα λίπους 
 ανοξείδωτα για 

επαγγελµατικές κουζίνες 

 
 

Μονάδες απόσµησης ενεργού άνθρακα για  
επαγγελµατικές κουζίνες, πιτσαρίες, µαγειρεία,  
καντίνες, κυλικεία, κρεπερί, παρασκευαστήρια        

τροφίµων  αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία 
βιοµηχανίες τροφίµων, βαφεία, βιοµηχανίες µετάλλου, 

φαρµακοβιοµηχανίες, εργαστήρια κ.λ.π 
 

Φίλτρα φυσιγγίου ενεργού άνθρακα. 
  
• FCC-AC (Φυσίγγια Ενεργού Άνθρακα) αποκλειστικά και µόνο για την  εξά-

λειψη οσµών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HCl,HF,NOx και SO2) σε 
κουζίνες χώρων µαζικής εστίασης, βαφεία, χώρους στάθµευσης αυτοκινή-
των, εργαστήρια, αεροδρόµια, χηµικές βιοµηχανίες, µουσεία, νοσοκοµεία 
κτλ. 

• FCC-BL (Φυσίγγια Μίγµατος Ενεργού Άνθρακα και Ενεργής Αλουµίνας) για 
την εξάλειψη οσµών και βλαβερών αερίων (όπως HC‹S, SOx, NOx, CH2O, 
H2S, NH3, VOCS, ενώσεις χλωρίου) σε χώρος µε ζώα, χώρους στάθµευσης 
αυτοκινήτων, τουαλέτες, χώρους καπνιστών, κουζίνες χώρων µαζικής εστί-
ασης. 

Κάνιστρα χηµικής φίλτρανσης. 
  
100% Άνθρακα για την εξάλειψη οσµών και αντιµετώπιση χηµικών ουσιών 
όπως: H25,HF,NOx,SO2,HCL,NH3,µερκαπτάνες,  VOG£S, σε κουζίνες, χώρους 
στάθµευσης, εργαστήρια, χηµική βιοµηχανία, µουσεία, νοσοκοµεία, κτλ. 
 
100% Αλουµίνα για την εξάλειψη οσµών και αντιµετώπιση χηµικών ουσιών 
όπως: αλδεΰδες, άµυνες, αιθυλένιο, µερκαπτάνες, οργανικά οξέα, οξείδια 
του θείου για αποµάκρυνση αιθυλενίου, σε αποθήκες φούρνων και λαχανι-
κών κτλ. 
 
50% Ενεργός Άνθρακας - 50% Ενεργή Αλουµίνα για την εξάλειψη οσµών 
όπως: HCS,SOx,NOx,CH2O,H25, ενώσεις χλωρίου, σε χώρους µε ζώα, χώρους 
στάθµευσης, τουαλέτες, χώρους καπνιστών κ.λ.π 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ  
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Πρόφιλτρα επίπεδα Πρόφιλτρα πλενόµενα Πρόφιλτρα πλενόµενα νάιλον 

Πρόφιλτρα Z-Line FP-Z Πρόφιλτρα Z-Line µε σύστηµα   
αντικατάστασης FP-ZA 

Σακόφιλτρα 

Απόλυτα φίλτρα Ηλεκτροστατικά φίλτρα Φίλτρα Z-Line ενεργού 
άνθρακα FC-ZP 

Σταθερά σακόφιλτρα 
ενεργού άνθρακα 

Επαγγελµατικοί αξονικοί εξαεριστήρες τζαµιού, τοίχου, εντοιχιζόµενοι, πολλαπλών ταχυτήτων και           
ανάστροφης λειτουργίας για εξαερισµό και αερισµό καταστηµάτων, γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
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Αεροκουρτίνες απλές Αεροκουρτίνες θερµαινόµενες  µε αντίσταση µικρές 

Αεροκουρτίνες θερµαινόµενες  µε αντίσταση  και  
νερό µεγάλες 

Κατάλληλες για καταστήµατα, super market, καφετέριες, εσταιατόρια, εµπορικά κέντρα, βιο-
µηχανίες , αποθήκες,  κέντρα µεταφορών, συνεργεία κ.λ.π 

Μονάδες εξαερισµού - αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας και ενσωµατωµένους ανεµιστήρες απαγωγής 
και προσαγωγής,  εναλλάκτη αέρα - αέρα & φίλτρα. Ιδανικές για καταστήµατα, καφετέριες, εστιατόρια,      

χώρους εστίασης γενικά, γραφεία, βιοµηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους. 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ & ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΕΩΣ 50%  
ΜΕ ∆ΙΑΣΤΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ  

ΤΗΝ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON - OFF & INVERTER 
Κατάλληλοι για θέρµανση - ψύξη καταστηµάτων, γραφείων super market και γενικότερα επαγγελµατι-

κών χώρων  από 12.000 btu /h έως 170000 btu/h .  
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Ψευδοροφής για σύνδεση µε αεραγωγούς Κασέτες Ψευδοροφής  

Κασέτες εµφανείς οροφής 

Ντουλάπες δαπέδου  

INVERTER : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΩΣ 80 % ΣΤΗ ΨΥΞΗ ΕΩΣ 50% 

ΟΝ - ΟFF : ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΩΣ 50 %  



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ MULTI  & VRV INVERTER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Με µία εξωτερική µονάδα και πολλές εσωτερικές, full inverter   
κατάλληλα για θέρµανση - ψύξη καταστηµάτων, γραφείων, super market, ξενοδοχείων και γενικότερα   

επαγγελµατικών χώρων.  
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΩΣ 80 % ΣΤΗ ΨΥΞΗ ΕΩΣ 50% 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  
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Αντλίες θερµότητας  και ψύκτες αέρα - νερού για εγκαταστάσεις κεντρικού κλιµατισµού σε µεγάλα  
κτήρια, καταστήµατα, βιοµηχανίες, γραφεία, εµπορικά κέντρα, αθλητικά κέντρα super market κ.λ.π. 

Fan coils δαπέδου εµφανή ή κρυφά, ψευδοροφής για σύνδεση µε αεραγωγούς & τοίχου εµφανή για      
εγκαταστάσεις  κεντρικού κλιµατισµού µε νερό σε  καταστήµατα, γραφεία, κ.λ.π 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Εσωτερικές κλιµατιστικές µονάδες νερού  (καναλάτες για σύνδεση µε αεραγωγούς,& κασέτες ψευδο-
ροφής για εγκαταστάσεις κεντρικού κλιµατισµού σε µεγάλα  κτήρια, καταστήµατα, βιοµηχανίες, γραφεία,         

εµπορικά κέντρα, αθλητικά κέντρα super market κ.λ.π. 

Εξωτερικές κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες νερού  (θέρµανση - ψύξη - εξαερισµός - αερισµός µε 
επεξεργασία του αέρα και ανάκτηση θερµότητας) για  σύνδεση µε αεραγωγούς σε εγκαταστάσεις κεντρι-
κού  κλιµατισµού σε µεγάλα  κτήρια, καταστήµατα, βιοµηχανίες, γραφεία, εµπορικά κέντρα, αθλητικά 

κέντρα     super market, κέντρα διασκέδασης, γυµναστήρια, ιατρικά κέντρα κ.λ.π. 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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Ψύκτες αέρα - νερού για εγκαταστάσεις βιοµηχανικού κλιµατισµού χαµηλών θερµοκρασιών & ειδικών 
συνθηκών σε βιοµηχανίες  (τρόφιµα, φάρµακα, κ.λ.π) 

Εξωτερικές κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες νερού  µε επεξεργασία του αέρα και ανάκτηση θερµό-
τητας για  σύνδεση µε αεραγωγούς σε εγκαταστάσεις βιοµηχανικού κλιµατισµού σε βιοµηχανίες που α-

παιτούν ειδικές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας (τρόφιµα, φάρµακα, κ.λ.π) 

Εσωτερικοί αεροψυκτήρες νερού ή γλυκόλης αυτόνοµοι η για σύνδεση µε υφασµάτινους αεραγω-
γούς για εγκαταστάσεις βιοµηχανικού κλιµατισµού χαµηλών θερµοκρασιών & ειδικών συνθηκών σε βιο-



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 
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Σύστηµα µέτρησης  
ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Παρέχει λεπτοµερή ανάλυση για 
τη χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
όλα τα δεδοµένα είναι έτοιµα να 
φορτωθούν σε υπολογιστή µέσω 
του καλωδίου USB , κατάλληλο 
για µικρές επιχειρήσεις, κατα-
στήµατα, γραφεία, εργαστήρια, 
βιοτεχνίες 

Σύστηµα µέτρησης  
ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Παρακολουθεί ταυτόχρονα όλες 
τις φάσεις του ηλεκτρικού δικτύ-
ου στο χώρο σας και παρουσιά-
ζει σε πραγµατικό χρόνο την  
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας µέσω του web browser, 
smart phone ή tablet, κατάλλη-
λο για οιανδήποτε τύπο  επιχεί-
ρησης, καταστήµατα, γραφεία, 
εργαστήρια, βιοτεχνίες,         
βιοµηχανίες, super market, ξε-
νοδοχεία. 

Μείωση της άεργου ισχύος σε βιοµηχανίες,     
καταστήµατα, super market, κτήρια γραφείων 
κ.λ.π 
 
• Μειώνουν το τιµολόγιο της ∆ΕΗ εξαλείφοντας τα 

πρόστιµα οπό χαµηλό συντελεστή ισχύος. 
• Μειώνουν τις ηλεκτρικές απώλειες και κατά συ-

νέπεια τη ενέργεια που καταναλώνεται. 
• Μειώνουν την ένταση του ρεύµατος 
• Προστατεύουν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές   

συσκευές 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 50% 

Επιτυγχάνουν σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας σε βιοµηχανίες, καταστήµατα, super 
market και κτήρια γραφείων που διαθέτουν κινητήρες (παραγωγικά µηχανήµατα, ψυ-
γεία, κλιµατιστικά, ανεµιστήρες) καθώς και φωτιστικά φθορισµού , spot και  διάφορους   
προβολείς εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.  



• Εξοικονόµηση ενέργειας από τη ρύθµιση της φωτεινότητας 
• Εξοικονόµηση ενέργειας από τη µείωση της νυχτερινής υπέρτασης  
• Εξοικονόµηση ενέργειας από τη µείωση του κόστους συντήρησης    
 
Προτεινόµενες εγκαταστάσεις: 
 
Εσωτερικός Φωτισµός (πολυκαταστήµατα, βιοµηχανίες.) 
 
Φωτισµός περιβάλλοντος χώρου (πλατείες ,  υπαίθριοι χώροι στάθµευσης περιβάλλοντες χώροι εργοστα-
σίων πλατείες κ.λ.π.) 

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 35% 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ 

∆ηµιουργήθηκε για να καλύψει ξενοδο-
χεία και µικρές τουριστικές µονάδες όπου 
ο κλιµατισµός των δωµατίων εξυπηρετεί-
ται από απλές τοπικές µονάδες κλιµατι-
σµού  
 
• Έλεγχος και τηλεχειρισµός του κλιµατι-

στικού µε προαιρετική κατάργηση του 
τηλεκοντρόλ. 

•  Αυτόµατη ρύθµιση της επιθυµητής θερ-
µοκρασίας του κλιµατιστικού µε βάση 
την εξωτερική θερµοκρασία ή και άλλους 
παράγοντες (παρουσία φιλοξενούµενου  
ανοικτό παράθυρο , κλπ.)  

• Παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο 
της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώ-
νεται  

• Ένδειξη παρουσίας φιλοξενούµενου, προσωπικού καθαριότητας, θερµοκρασίας χώρου, πλήρης κα-
ταγραφή, παρακολούθηση µέσω internet, επισήµανση & εξάλειψη άσκοπων καταναλώσεων. 



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ  

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

(Α.Π.Ε) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΗΛΙΑΚΑ - ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

Ηλιακοί θερµοσίφωνες επιλεκτικοί υψηλής απόδοσης κατάλληλοι  για µικρά καταστήµατα, εργαστήρια,                      
µικρές  ξενοδοχειακές µονάδες, βιοτεχνίες 
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Ηλιοθερµικά συστήµατα  βεβιασµένης κυκλοφορίας για παραγωγή ζεστού νερού, υποβοήθηση θέρµαν-
σης, και θέρµανση πισίνας µε επιλεκτικούς συλλέκτες και συλλέκτες κενού υψηλής απόδοσης , κατάλλη-
λα για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µεσαία και µεγάλα ξενοδοχεία, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες  

∆ΩΡΕΑΝ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

∆ΩΡΕΑΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΧΡΙ 70% ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΩΣ 30% ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ  

∆ΩΡΕΑΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΩΣ 50 % ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θερµοσίφωνες  80 lit, 100 lit, 120 lit µε  ενσωµατωµένη αντλία θερµότητας  monoblock & split κατάλ-
ληλες για µικρά καταστήµατα   συνάθροισης   κοινού, κοµµωτήρια, µικρές ξενοδοχειακές µονάδες , εργα-

στήρια κ.λ.π 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 70%  
& ΕΩΣ 95% ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ  

Μπόιλερ  200 lit, 250 lit, 300 lit µε  ενσωµατωµένη αντλία θερµότητας  monoblock & split και δυνατότη-
τα σύνδεσης µε ηλιακούς συλλέκτες κατάλληλες για µεγάλα καταστήµατα   συνάθροισης κοινού, µεσαίες 

και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες κ.λ.π 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΑΕΡΟΨΥΚΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αερόψυκτες αντλίες θερµότητας για θέρµανση, παραγωγή ζεστού νερού και κλιµατισµό σε επαγγελ-
µατικούς και βιοµηχανικούς χώρους , εργαστήρια κ.λ.π 

 
Μπορούν να προσφέρουν  
 
• Θέρµανση σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν θερµαντικά σώµατα καθώς και ζεστό νερό χρήσης. 
• Θέρµανση, κλιµατισµό σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν fan coils και παράλληλα ζεστό νερό χρή-

σης. 
• Ζεστό νερό χρήσης 
 
ΠΛΗΡΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ  -20 0 C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆ΥΑΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ - ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΕΣΗ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΩΣ 80%  - ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΕΩΣ  30% 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  ΕΩΣ 50% 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ & ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας για θέρ-
µανση, παραγωγή ζεστού νερού και κλιµατισµό 
σε επαγγελµατικούς και βιοµηχανικούς µονά-
δες , εργαστήρια κ.λ.π 
 
Μπορούν να προσφέρουν  
 
• Θέρµανση σε εγκαταστάσεις που διαθέ-

τουν θερµαντικά σώµατα καθώς και ζεστό 
νερό 

• Θέρµανση, κλιµατισµό σε εγκαταστάσεις 
που διαθέτουν fan coils και παράλληλα 
και ζεστό νερό. 

• Ζεστό νερό χρήσης 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΩΣ 90%  - ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΕΩΣ  60% 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  ΕΩΣ 80% 

Φωτοβολταϊκά panel, invert-
ers, βάσεις φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων για αυτόνοµα και 
διασυνδεδεµένα  συστήµατα 

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   
Net Metering 

 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ          
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ         
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ 

33 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Συµπιεστές βιοµηχανικής & επαγγελµατικής ψύξης ηµίκλειστου τύπου, εµβολοφόροι και screw 
κατάλληλοι για εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάµων και βιοµηχανικής ψύξης 

34 

Ψυκτικά συγκροτήµατα βιοµηχανικής & επαγγελµατικής, κατάλληλα για  µεσαίες και µεγάλες        
εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάµων και βιοµηχανικής ψύξης 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυκτικά στοιχεία & αεροψυκτήρες επαγγελµατικών  & βιοµηχανικών ψυκτικών θαλάµων  

35 

Αερόψυκτοι συµπυκνωτές  για εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάµων και εγκαταστάσεις βιοµηχανικής ψύ-



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυκτικές µονάδες  µε συµπιεστές κλειστού τύπου για  µικρούς επαγγελµατικούς ψυκτικούς θαλάµους    

36 

Καταγραφικά όργανα θερµοκρασίας και υγρασίας  για  µικρές εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάµων  
και φορτηγά  ψυγεία. 
• Μέτρηση και καταγραφή θερµοκρασίας και υγρασίας 
• Τηλεειδοποίηση µέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας 
• Υποστηριζόµενες γλώσσες λειτουργίας: Ελληνικά, Αγγλικά 

• Συµβατό µε το πρότυπο ΕΝ12830 που αφορά τη καταγραφή θερµοκρασίας σε κατεψυγµένα και συ-
ντηρούµενα τρόφιµα 

• Καταγραφή συµβάντων υπέρβασης ορίων αναλογικών και ψηφιακών µεγεθών 
• Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λειτουργίας τηλεειδοποίησης ξεχωριστά 

γιακάθε κανάλι 
• Συνοδεύεται από λογισµικό Η/Υ για τη σύνδεση του συστήµατος σε Η/Υ.  
• ∆υνατότητα παρακολούθησης και εκτύπωσης αρχείου καταγραφών και αρχείου συµβάντων. 
 
Εφαρµογές  
Βιοµηχανία τροφίµων (αποθήκευση, µεταφορά), Βιοµηχανία φαρµάκων (αποθήκευση, µεταφορά,  
 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 
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Κουρτίνες για επαγγελµατικούς  και βιοµηχανικούς ψυκτικούς θαλάµους    

Υγειονοµικές γωνιές για επαγγελµατικούς  και βιοµηχανικούς ψυκτικούς θαλάµους    

Πόρτες flip-flap για καταστήµατα, βιοτεχνίες, εργαστήρια και βιοµηχανίες υγειονοµικού ενδιαφέροντος   

Έτοιµοι προκατασκευασµένοι ψυκτικοί θάλαµοι, µονωτικά πάνελ και πόρτες για  ψυκτικούς θα-
λάµους σε καταστήµατα, βιοτεχνίες, εργαστήρια και βιοµηχανίες υγειονοµικού ενδιαφέροντος   



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ &                         

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

38 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
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Ενσύρµατα συστήµατα συναγερµού  νέας γενεάς έξυπνης τεχνολογίας για αξιόπιστη προστασία της      
περιουσίας και της ζωής ειδικά για εσωτερικούς & εξωτερικούς επαγγελµατικούς χώρους.  

Σύνδεση µε οιανδήποτε κέντρο λήψεως σηµάτων, τηλεφωνητής, λήψη σηµάτων, παρακολούθηση  και 
διαχείριση από κινητό τηλέφωνο.   

Ασύρµατα συστήµατα συναγερµού  νέας γενεάς έξυπνης τεχνολογίας για αξιόπιστη προστασία της      
περιουσίας και της ζωής ειδικά για επαγγελµατικούς χώρους που δεν διαθέτουν καλωδιακή υποδοµή.           
Σύνδεση µε οιανδήποτε κέντρο λήψεως σηµάτων, τηλεφωνητής, λήψη σηµάτων, παρακολούθηση και 

διαχείριση από κινητό τηλέφωνο   



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
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Συστήµατα παρακολούθησης ασφαλείας και καταγραφής  συµβάντων σε εξωτερικούς και εσωτερι-
κούς χώρους, νέας γενεάς, έξυπνης τεχνολογίας, µε εξωτερικές και εσωτερικές κάµερες υψηλής ανάλυ-
σης, DVR καταγραφής, modem - router για χειρισµό και παρακολούθηση µέσω mobile internet, ειδικό 
λογισµικό διαχείρισης και καταγραφής, µεταφορά εικόνας τηλεµετρικά κ.λ.π ειδικά για την απόλυτη α-

σφάλεια πάσης φύσεως επαγγελµατικών χώρων     

Συστήµατα ελέγχου πρόσβασης - Access Control για τον αξιόπιστο έλεγχο πρόσβασης σε πάσης φύ-
σεως επαγγελµατικούς χώρους, καρταναγνώστες, ελεγκτές, κάρτες, βιοµετρικά συστήµατα,  ψηφιακές &    

ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, συστήµατα περιπολίας κ.λ.π 



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ &                          

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

41 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΑΝΤΛΙΕΣ & ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ 
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Αντλίες και πιεστικά συγκροτήµατα νερού, οριζόντιες και κατακόρυφες αντλίες, µονοβάθµιες, πολυ-
βάθµιες, αυτοµάτου αναρροφήσεως, κατάλληλες για άντληση νερού και ανύψωση πίεσης  σε εγκαταστά-
σεις  επαγγελµατικών χώρων, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και πρωτογενούς  
αγροτικού τοµέα, συστήµατα inverter για απόλυτα σταθερή πίεση κε µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ IN - LINE 
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Υποβρύχιες αντλίες αποστράγγισης & λυµάτων,  για βρόχινα νερά, για ακάθαρτα και λύµατα σε ε-
γκαταστάσεις  επαγγελµατικών χώρων, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, βιοµηχανιών, βιοτεχνιών. 

Κυκλοφορητές & αντλίες in-line  on - off  & inverter ακριβούς ρύθµισης και µέγιστης εξοικονόµησης  
ενέργειας για ανακυκλοφορία  ζεστού ή κρύου νερού σε εγκαταστάσεις θέρµανσης, κλιµατισµού ηλιακών 

και βιοµηχανικές - επαγγελµατικές εγκαταστάσεις ανακυκλοφορίας  νερού 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΑ ΑΥΛΑΚΙΑ & ΣΙΦΩΝΙΑ 
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Λιποσυλλέκτες  για  κατακράτηση και διαχωρισµό λιπών σε καταστήµατα, εργαστήρια,  
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες υγειονοµικού ενδιαφέροντος και ξενοδοχεία, επιδαπέδιοι, υπόγειοι, ανοξείδωτοι     

και από HDPE  (πολυαιθυλενίου). 

Ανοξείδωτα αυλάκια µε ενσωµατωµένη ρύση και σιφόνι για κουζίνες ξενοδοχείων και εστιατορίων,  
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια τροφίµων καθώς για καταστήµατα επεξεργασίας τροφίµων              

(κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, ιχθυοπωλεία, σφολιατοειδή) 



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

& ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

45 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΚΑΜΠΙΝΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ RACK-UPS-ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ  
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Καµπίνες και εξοπλισµός RACK για  δίκτυα υπολογιστών και τηλεφωνίας σε  πάσης φύσεως επιχειρή-
σεις  

Επιδαπέδιες καµπίνες Rack, σταθερές και µε ροδάκια  

Επίτοιχες καµπίνες Rack  Pach Panel  Σταθεροποιητές  τάσης 

UPS Line Interactive, ηµιτονικά & rack από 0,6KVA έως 100 KVA για χρήση 
 σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις 



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  

ΚΙΝΗΣΗΣ &  

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

47 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ  
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  Κατά παραγγελία ηλεκτρικοί πίνακες κίνησης & αυτοµατισµού ειδικών χρήσεων  
Κεντρικός κλιµατισµός, βιοµηχανική & εµπορική ψύξη, ψυκτικοί θάλαµοι,  

εξοικονόµηση ενέργειας φωτισµού, ειδικοί βιοµηχανικοί αυτοµατισµοι, φωτοβολταϊκά κ.λ.π 
Συµβατικής τεχνολογίας & τεχνολογίας µε plc  

  Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες ειδικών χρήσεων συµβατικοί & plc  
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ  



 ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ  

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

49 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

50 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Φωτιστικά led ψευδοροφής  Προβολείς led εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  
απλοί και στεγανού τύπου   

Φωτιστικά led τύπου καµπάνας 
οροφής  

Μπάρες led θερµού και ψυχρού φωτισµού 

50.000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 80% 

Λαµπτήρες led για αντικατάσταση λαµπτήρων πυράκτωσης και λαµπτήρων φθορισµού 

ΝΕΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Λαµπτήρες φθορισµού νέας τεχνολογίας (µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας) που αντικαθιστούν τις 
κανονικές λάµπες φθορισµού Τ8. 
Εύκολη αντικατάσταση καταργώντας το στάρτερ και χωρίς καµία µετατροπή στην υπάρχουσα εγκατά-
σταση, πολύ χαµηλή θερµοκρασία λειτουργίας, βαθµός απόδοσης 0,95, µε ανακλαστήρα (εσωτερικό) 
για περισσότερο κατευθυνόµενο φωτισµό, 20.000 ώρες λειτουργίας. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 40% 



ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

51 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Φωτιστικά φθορισµού οροφής  για επαγγελµατικούς χώρους & γραφεία 

Φωτιστικά φθορισµού ψευδοροφής  για επαγγελµατικούς χώρους & γραφεία 

Φωτιστικά φθορισµού στεγανά και τύπου καµπάνας µε λαµπτήρες αλογόνων ψευδοροφής  για 
βιοµηχανικούς και επαγγελµατικούς χώρους 

Προβολείς εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (στεγανοί) για  
επαγγελµατικούς και βιοµηχανικούς χώρους 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
ΜΗΧ/ΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Μηχανολογικές & Περιβαλλοντικές  Μελέτες για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας  
• Βιοµηχανιών 
• Βιοτεχνιών 
• Αρτοποιείων 
• Επαγγελµατικών εργαστηρίων 
• Συνεργείων & πλυντηρίων αυτοκινήτων 
• Καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
• Εγκαταστάσεων γεωθερµίας 
• Εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
 
Μελέτες Πυρασφάλειας για έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας σε Επαγγελµατικούς και 
Βιοµηχανικούς χώρους. 
 
Μελέτες εφαρµογής  για την κατασκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων σε Επαγγελ-
µατικούς και Βιοµηχανικούς χώρους. 
• Βιοµηχανική και εµπορική   ψύξη (ψυκτικοί θάλαµοι και συστήµατα παραγωγής ψύξης για την βιο-

µηχανία). 
• Εγκαταστάσεις καυσίµων αερίων για επαγγελµατική και βιοµηχανική χρήση καθώς και για θέρµανση 

και παραγωγή ζεστού νερού  
• Ηµικεντρικός κλιµατισµός για επαγγελµατικούς χώρους. 
• Κεντρικός κλιµατισµός για επαγγελµατικούς χώρους. 
• Βιοµηχανικός κλιµατισµός για βιοµηχανικούς χώρους. 
• Κεντρικά συστήµατα εξαερισµού - αερισµού για επαγγελµατικούς και βιοµηχανικούς χώρους 
• Συστήµατα απαγωγής καπναερίων για επαγγελµατικούς και βιοµηχανικούς χώρους 
• Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, θέρµανση και κλι-

µατισµό (ηλιοθερµικά συστήµατα, γεωθερµία). 
• Συστήµατα ανανεώσιµων πηγών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταϊκα, ανεµογεννή-

τριες). 
• Συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας (Σ.Η.Θ) 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για επαγγελµατικούς και βιοµηχανικούς χώρους (φωτισµός, κίνηση, αυ-

τοµατισµοί, plc, υποσταθµοί µέσης τάσης, δοµηµένη καλωδίωση για συστήµατα τηλεφώνων - data,  
συστήµατα ασφαλείας και παρακολούθησης, δίκτυα µεταφοράς ήχου και  κ.λ.π 

• Φωτισµός επαγγελµατικών και βιοµηχανικών χώρων, φωτισµός περιβάλλοντος χώρου, γηπέδων, 
δρόµων & πλατειών  

• Υδραυλικά έργα υπό πίεση, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις νερού, ατµού, πεπιεσµένου αέρα και βιο-
µηχανικών αερίων. 

• Εγκαταστάσεις θέρµανσης για επαγγελµατικούς και βιοµηχανικούς χώρους. 
 
Ηλεκτροµηχανολογικές  Μελέτες & Μελέτες ΚΕΝΑΚ για έκδοση οικοδοµικών αδειών. 
• Υδραυλικά (ύδρευση - αποχέτευση) 
• ΚΕΝΑΚ (κτιριακό & ηλεκτροµηχανολογικό) 
• Θερµοµόνωση 
• Παθητική πυροπροστασία 
• Ενεργητική πυροπροστασία 
• Θέρµανση 
• Κλιµατισµός 
• Ανυψωτικά (ανελκυστήρες) 
• Ηλεκτρολογικά 
• Υποσταθµοί Μέσης Τάσης 
• Πισίνες 
• Ειδικές µελέτες (γεωθερµία, ψυκτικοί θάλαµοι, εξαερισµός - αερισµός, φωτοτεχνία, φωτοβολταϊκα,  

ατµός, πεπιεσµένος αέρας, βιοµηχανικά και ιατρικά αέρια) 
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Η ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ έχοντας ως βασικά εφόδια την γνώση, την επιστηµονική ε-
ξειδίκευση, την οργάνωση και την εµπειρία από το 1985 ανέπτυξε και προ-
φέρει στους πελάτες της µία νέα καινοτόµο δραστηριότητα που αφορά 
την παροχή ολοκληρωµένων  υπηρεσιών Τεχνικού – Ενεργειακού Συµ-
βούλου - Energy  
 
Σκοπός της νέας µας δραστηριότητας είναι η παροχή ολοκληρωµένων ενερ-
γειακών  προτάσεων και λύσεων προσαρµοσµένων στις απαιτητικές ανάγκες 
επιχειρήσεων που επιθυµούν να πετύχουν την δραστική µείωση των λει-

τουργικών τους εξόδων µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους καθώς και µέσω της 
µείωσης του κόστους που προκύπτει από την κακή συντήρηση, τις βλάβες, την παλαιότητα και την ενδε-
χοµένως κακή κατασκευή τους εξ αρχής.  
 

 Η ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ προφέρει στους πελάτες της την παροχή   ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου  & Συµβούλου Επιχειρήσεων.  
 
Σκοπός αυτής δραστηριότητας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προσαρ-
µοσµένων στις απαιτητικές ανάγκες κάθε επιχείρησης σε θέµατα επιδοτήσε-
ων και χρηµατοδοτήσεων µέσω κοινοτικών προγραµµάτων (ΕΣΠΑ) ή εθνι-
κών προγραµµάτων (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ), αδειοδότησης επιχειρήσεων, ασφά-
λειας και συντήρησης του µηχανολογικού τους εξοπλισµού έτσι ώστε αυτές 
να µπορούν να αναβαθµίσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τα προϊό-
ντα τους, να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες ανταγωνισµού, να απο-
κτήσουν εξωστρέφεια, να βελτιώσουν τις παραγωγικές και εµπορικές τους 
διαδικασίες και να µειώσουν το κόστος συντήρησης του εξοπλισµού τους. 
  
  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
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Απλές εργασίες εγκαταστάσεων εξοπλισµού που δεν απαιτούν ηλεκτροµηχανολογική µελέτη 
 
Η  δραστηριότητα αυτή της ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ αφορά την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων µας µέσω της 
δυνατότητας που παρέχουµε στους πελάτες µας για αξιόπιστη εγκατάσταση τους από τα εξειδικευµένα 
συνεργεία µας. 
  
• Κατασκευή και τοποθέτηση µικρών προκατασκευασµένων ψυκτικών θαλάµων. 
 
• Εγκατάσταση αυτόνοµων ψυκτικών µηχανηµάτων σε  µικρούς εµπορικούς ψυκτικούς θαλάµους. 
 
• Εγκατάσταση συστηµάτων πυρόσβεσης τοπικής εφαρµογής σε φούσκες επαγγελµατικής κουζίνας. 
 
• Εγκατάσταση και σύνδεση συσκευών φυσικού αερίου & υγραερίου και σε εγκαταστάσεις που διαθέ-

τουν  υφιστάµενα δίκτυα σωληνώσεων διανοµής. 
 
• Εγκαταστάσεις συστηµάτων πυρανίχνευσης  (πίνακες πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων, πυρα-

νιχνευτές κ.λ.π). 
 
• Εγκαταστάσεις συστηµάτων ασφαλείας και παρακολούθησης (συναγερµοί, κάµερες, access control) 
 
• Εγκαταστάσεις απλών κλιµατιστικών µηχανηµάτων τύπου split (τοίχου, κασέτες, δαπέδου, ντουλά-

πες). 
 
• Εγκαταστάσεις αξονικών ανεµιστήρων εξαερισµού - αερισµού τζαµιού ή τοίχου. 
 
• Εγκατάσταση φυγοκεντρικών ανεµιστήρων εξαερισµού - αερισµού σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν 

δίκτυα εξαερισµού - αερισµού. 
 
• Εγκατάσταση αεροκουρτίνων.  
 
• Εγκατάσταση ηλιακών θερµοσιφώνων, ταχυθερµοσιφώνων και αντλιών θερµότητας για παραγωγή 

ζεστού νερού χρήσης. 
 
• Εγκατάσταση συστηµάτων µέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
• Εγκατάσταση συστηµάτων διόρθωσης συντελεστού ισχύος. 
 
• Εγκατάσταση συσκευών εξοικονόµησης ενέργειας φωτισµού. 
 
• Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωµάτων µε νέα φωτιστικά σώµατα εξοικονόµησης ενέργειας 

τεχνολογίας led. 
 
• Εγκατάσταση αντλιών και αντλιτικών συγκροτηµάτων και λιποσυλλεκτών. 
 
• Εγκατάσταση εξοπλισµού δικτύων υπολογιστών και τηλεφωνίας (rack, patch panel, ups, σταθερο-

ποιητές τάσης, πρίζες data-τηλεφωνίας) 
 
• Εγκατάσταση και σύνδεση ηλεκτρικών πινάκων κίνησης  και αυτοµατισµού ειδικών χρήσεων.   
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Κατασκευή ηλεκτροµηχανολογικών & ενεργειακών έργων.  
 
Η  κατασκευή ηλεκτροµηχανολογικών και ενεργειακών έργων αποτελεί την παλαιότερη δραστηριότητα  
της ΑΝΑ∆ΡΑΣΗ και από το 1985 έχει να επιδείξει ένα σηµαντικότατο αριθµό έργων που αφορούν όλους 
τους επιµέρους τοµείς των δραστηριοτήτων της, µε δεκάδες ηλεκτροµηχανολογικά  και ενεργειακά έργα 
που διακρίνονται για την κατασκευαστική τους αρτιότητα και ποιότητα, την χαµηλή ενεργειακή τους κα-
τανάλωση και την µακροχρόνια απροβληµάτιστη λειτουργία τους. 
  
• Εγκαταστάσεις βιοµηχανικής ψύξης και κεντρικών συστηµάτων ψυκτικών θαλάµων για εµπορική 

και βιοµηχανική χρήση. 
 
• Εγκαταστάσεις ηµικεντρικού, κεντρικού και βιοµηχανικού κλιµατισµού  
 
• Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου. 
 
• Εγκαταστάσεις συστηµάτων κεντρικού εξαερισµού και αερισµού. 
 
• Εγκαταστάσεις συστηµάτων πυρασφάλειας (πυρανίχνευση, δίκτυα πυρόσβεσης µε  νερό υπό πίεση, 

πυροσβεστικές φωλιές και σπρίγκλερ, µόνιµα κεντρικά δίκτυα κατάσβεσης µε CO2. 
 
• Εγκαταστάσεις συστηµάτων βιοµηχανικών υγρών και αερίων (εγκαταστάσεις ατµού και ατµολεβή-

των, πεπιεσµένου αέρα, ιατρικών αερίων, βιοµηχανικών υγρών) 
 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισµού, κίνησης, αυτοµατισµού και υποσταθµών µέσης τάσης. 
 
• Εγκαταστάσεις θέρµανσης σε επαγγελµατικούς και βιοµηχανικούς χώρους. 
 
• Εγκαταστάσεις επαγγελµατικής πισίνας και κολυµβητηρίων - θέρµανση πισίνας. 
 
• Υδραυλικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
 
• Υδραυλικές εγκαταστάσεις συστηµάτων διαχείρισης βρόχινου νερού και εξοικονόµησης υδάτινων 

πόρων 
    
• Εγκαταστάσεις συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών και εξοικονόµησης ενέργειας (ηλιοθερµία για πα-

ραγωγή ζεστού νερού και υποβοήθηση θέρµανσης, φωτοβολταϊκά, γεωθερµία,  ανεµογεννήτριες, 
συστήµατα συµπαραγωγής θέρµανσης - ηλεκτρισµού (ΣΗΘ). 

 
 
 


