
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΗ :ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΗ :

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ
ΔΑΛΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΑΜΑΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
� ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ.

� Ι.Κ.Ε.� Ι.Κ.Ε.

� Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ (ΣΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΑ). Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΕΣΩ
ΠΛΕΙΣΤHΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ INTERNET

� ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

� ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

�RFID

�GPS�GPS

�ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (Φ/Β)

�ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (Α/Γ)

�ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ RFID

�Γεωργιάδης Απόστολος�Γεωργιάδης Απόστολος



ΟΡΙΣΜΟΣ RFID 
� Το RFID είναι τα αρχικά του όρου << Radio Frequency 

IDentification >> η απόδοσή του στα ελληνικά ορίζεται ως 
<<Ταυτοποίηση Μέσω Ραδιοσημάτων>>. Τα συστήματα 
RFID αποτελούν ένα υποσύνολο των συστημάτων 
αυτόματου προσδιορισμού.



ΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ RFID
� RFID, είναι ένας γενικός όρος για τεχνολογίες που χρησιμοποιούν ραδιοκύματα 

για τον αυτόματο εντοπισμό ατόμων ή αντικειμένων. 

Χρήση:
� μέθοδοι προσδιορισμού της ταυτότητας,

� φυλάσσεται ένας αύξοντας αριθμός που προσδιορίζει ένα πρόσωπο ή 
αντικείμενο.

� μικροτσίπ συνδεδεμένο με μια κεραία.

� Στην εφοδιαστική αλυσίδα

� Για την ταυτοποίηση και αναγνώριση ζώων

� Στον Άνθρωπο

� Σε κρατούμενους

� Στις βιβλιοθήκες

� Στα νοσοκομεία

� Στην αποθήκη



ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ RFID;
� Το RFID επιτρέπει δεδομένα να διαβιβάζονται ετικέτα 

RFID σε αναγνώστη RFID. 

� Τα δεδομένα που διαβιβάζονται μπορούν να παρέχουν 
πληροφορίες αναγνώρισης ή θέσης σχετικά με το πληροφορίες αναγνώρισης ή θέσης σχετικά με το 
προϊόν, ή να διευκρινίζουν πληροφορίες, όπως 
ημερομηνία αγοράς ή των τιμών.



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS

�Λαζαρίδης Θεόφιλος�Λαζαρίδης Θεόφιλος



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GPS
� Το GPS είναι το παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης. 

� Είναι ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά που µεταδίδουν στη Γη αναλυτικές 

πληροφορίες σχετικές µε τη θέση τους στο διάστηµα. 

� Τα σήµατα λαµβάνονται από συσκευές GPS, όπως είναι οι συσκευές δορυφορικής 

πλοήγησης και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ακριβούς θέσης, της 

ταχύτητας µε την οποία κινείται ένα όχηµα και της ακριβούς ώρας της ηµέρας στη 

συγκεκριµένη θέση.συγκεκριµένη θέση.



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ GPS
� Ενας δορυφόρος µεταδίδει ένα ηλεκτροµαγνητικό σήµα 

που αναγγέλλει την παρουσία του σε οποιοδήποτε άτοµο 

στη Γη που διαθέτει ένα δέκτη έτοιµο να λάβει το σήµα.

� Ένας λήπτης GPS λαµβάνει ανά πάσα στιγµή το σήµα. Ο � Ένας λήπτης GPS λαµβάνει ανά πάσα στιγµή το σήµα. Ο 

ενσωµατωµένος ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιµοποιεί 

αυτά τα σήµατα για να υπολογίσει την ακριβή σας 

απόσταση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ GPS
� Η δορυφορική πλοήγηση για οχήµατα, αεροσκάφη και πλοία. Μέσω αυτού προσδιορίζουν τη 

ταχύτητα και τη θέση τους στο χάρτη, στον αέρα ή στη θάλασσα, µε εξαιρετική ακρίβεια. 

� Για εντοπισµό από διάφορες υπηρεσίες σηµείων ατυχηµάτων παρέχοντας στο επικουρικό 

προσωπικό τη δυνατότητα να εντοπίσει γρήγορα το σηµείο.

� Οι επιστήµονες και οι µηχανικοί µπορούν επίσης να χρησιµοποιούν δέκτες GPS στο πλαίσιο 

επιστηµονικών πειραµάτων και για την παρακολούθηση της γεωλογικής δραστηριότητας, 



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

�Bledar Gjegji



Φωτοβολταϊκό φαινόμενο
� Ο ήλιος είναι μια πύρινη σφαίρα με ακτίνα 700.000km, είναι δηλαδή 300 φορές 

βαρύτερος από τη γη. Ακτινοβολεί συνεχώς προς το διάστημα τεράστια ενέργεια 
αποτελούμενη από φως και θερμότητα. Η ισχύς της ενέργειας αυτής φθάνει τα 
εκατοντάδες χιλιάδες δισεκατομμύρια kW, οφείλεται στην πυρηνική διάσπαση του 
υδρογόνου.



Τύποι φωτοβολταϊκών στοιχείων
� Φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου (sc-Si)

� Φωτοβολταϊκά στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου (mc-Si)

� ) Φωτοβολταϊκά στοιχεία ταινίας πυριτίου (Ribbon-Si)



Τρόποι διασύνδεσης.



Απώλεια ενέργειας
� Τώρα που η αγορά ηλιακής ενέργειας έχει ωριμάσει και οι ηλιακοί συλλέκτες 

έχουν εκτεθεί για πολλά χρόνια σε σκληρά στοιχεία, αποκαλύπτονται οι 
δαπανηρές συνέπειες της έκθεσης στο περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή τα 
πάνελ δεν καθαρίζονται και παραμένουν βρώμικα. Όταν υπάρχει ένα βρώμικο 
σημείο στο ηλιακό γυαλί ο ήλιος δεν μπορεί να λάμψει στις ηλιακές κυψέλες. Με 
την πάροδο του χρόνου, ένα ηλιακό πάνελ μπορεί εύκολα να χάσει έως και 20% 
της μέγιστης ισχύος του, διότι δεν καθαρίζεται σωστά και τακτικά.

� Ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πάνελς πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ή � Ο καθαρισμός των φωτοβολταϊκών πάνελς πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ή 
δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο/Απρίλιο, όταν έχουν περάσει οι βροχές, και 
Αύγουστο Σεπτέμβριο, στο τέλος του καλοκαιριού.



Μεγιστοποίηση απόδοσης
� Μεγιστοποίηση της απόδοσης του ηλιακού πάνελ σας, κάνοντας το γυαλί να 

απωθεί το νερό, τη σκόνη, τα φύκια, τη μούχλα και άλλους περιβαλλοντικούς 
ρύπους. Πώς; Με την εφαρμογή του PowerBoosterShield στο φωτοβολταϊκό 
σας. Αυτή η ειδική φόρμουλα με Nano-SurfaceProtec αποτελεί μια καθαρή και 
αόρατη ασπίδα (στην πραγματικότητα «δένει» με την επιφάνεια του γυαλιού και 
το κρατά καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα).

� Τα Nanosurfaceprotec σχεδιάστηκαν για την καταπολέμηση αυτών των 
προβλημάτων, και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των επεξεργασμένων επιφανειών 
μειώνοντας τον απαιτούμενο καθαρισμό.



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Γ

�Δαλάκας Αθανάσιος�Δαλάκας Αθανάσιος



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
� Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας, τα οποία είναι 

συνδεδεμένα με ένα περιστρεφόμενο άξονα. Ο άξονας περνάει μέσα σε ένα 
κιβώτιο μετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α/Γ

� Οριζοντίου άξονα, των οποίων ο δρομέας είναι τύπου έλικα και βρίσκεται 
συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους 

� Κατακόρυφου άξονα, ο οποίος παραμένει σταθερός και είναι κάθετος προς την 
επιφάνεια του εδάφους 



Η ΙΣΧΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:
� Όσο μεγαλύτερα είναι τα πτερύγια, τόσο μεγαλύτερη η ισχύς της. 

Διπλασιάζοντας το μήκος των πτερυγίων, τετραπλασιάζεται η ισχύς σε κάθε 
ταχύτητα ανέμου.

� Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ανέμου, τόσο μεγαλύτερη η ισχύς. Με 
διπλάσια ταχύτητα ανέμου, οκταπλασιάζεται η ισχύς της ίδιας ανεμογεννήτριας



ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
� Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή κατά τη διαδικασία αγοράς ανεμογεννήτριας. 

Είναι πολύ εύκολο να πέσουμε σε παγίδες και να μας πουλήσουν "φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες". Κι αυτό επειδή οι ανεμογεννήτριες πωλούνται με βάση την 
ονομαστική τους ισχύ, π.χ. 1.000W. Σε ποια ταχύτητα ανέμου όμως;

� Γι΄ αυτό καλύτερα να ζητάμε την καμπύλη απόδοσης της ανεμογεννήτριας, με 
την οποία μπορούμε να δούμε την ισχύ σε κάθε ταχύτητα ανέμου και να κάνουμε την οποία μπορούμε να δούμε την ισχύ σε κάθε ταχύτητα ανέμου και να κάνουμε 
συγκρίσεις μεταξύ διάφορων ανεμογεννητριών με βάση τους ανέμους που 
επικρατούν στην τοποθεσία εγκατάστασης. 



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

�Τσάκαλος Γεώργιος



ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ =

ΤΗΛΕ + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ορισμός:

Μεταφορά πληροφοριών σε Μεταφορά πληροφοριών σε 
απόσταση με ηλεκτρική, 

ηλεκτρομαγνητική, ραδιοηλεκτρική 
ή οπτική μέθοδο



Κατηγορίες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
� Παροχή ιντερνέτ σε μεγάλους χώρους 
� Εγκαταστάσεις και συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων
� VoIP (Voice over IP). 
� IP gateway. 
� Videotelephony και οπτική τηλεδιάσκεψη. 

� Κεραίες όλων των ειδών.

Συστήματα συναγερμών� Συστήματα συναγερμών

� Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

� Ασύρματα συστήματα παρακολούθησης

� Συστήματα πυρανίχνευσης 



ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ VoIP

� Το Voice over IP ή VoIP ή τηλεφωνία µέσω διαδικτύου χαρακτηρίζει µια οµάδα 

πρωτοκόλλων-τεχνολογιών η οποία προσφέρει φωνητική συνοµιλία σε πραγµατικό 

χρόνο µε σχετικά καλή ποιότητα πλέον και στην ουσία χωρίς κόστος. 

� Το κόστος υλοποίησης µιας τέτοιας υπηρεσίας είναι δεν είναι υψηλότερο από τις � Το κόστος υλοποίησης µιας τέτοιας υπηρεσίας είναι δεν είναι υψηλότερο από τις 

σηµερινές (circuit switch) λύσεις µεταφοράς φωνής αν θέλουµε να πετύχουµε 

αντίστοιχη ποιότητα ήχου της αναλογικής µε την ψηφιακή τηλεφωνία. Το κυριότερο σε 

αυτού του είδους την σύνδεση είναι πως µιλάς εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ µε άλλους χρήστες 

της υπηρεσίας. 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ
� Οι συναγερµοί είναι βασικά δύο ειδών: Ενσύρµατοι που απαιτούν καλωδίωση για να 

εγκατασταθούν και ασύρµατοι που δεν απαιτούν χρήση καλωδίων.

� Ένα σύστηµα συναγερµού αποτελείται από την κεντρική µονάδα που είναι η καρδιά 

του συστήµατος. Σ' αυτήν συνδέονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως οι αισθητήρες, η 

σειρήνα, οι τηλεφωνικές γραµµές, το πληκτρολόγιο, τα τηλεχειριστήρια. Αποτελεί το 

µέσο που λαµβάνει τα σήµατα ,τα καταγράφει και ενεργοποιεί τις συσκευές ανάλογα 

µε τον προγραµµατισµό που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να υπάρχει εφεδρική 

µπαταρία σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος. Στην κεντρική µονάδα µπορεί να 

υπάρχει οθόνη µε ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο για να ενεργοποιείται ή 

απενεργοποιείται η λειτουργία του συναγερµού.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ VoIP



ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

�Δίνουμε την δυνατότητα σε όσους τεχνικούς 
,και όχι μόνο, το επιθυμούν να 
επικοινωνήσουν μαζί μας για σεμινάρια πάνω επικοινωνήσουν μαζί μας για σεμινάρια πάνω 
σε συγκεκριμένους τομείς όπως αυτούς που 
προαναφέραμε.



E-lectrologos.com
� Είναι διαδικτυακός

χώρος Πλειστηριασμών 

ηλεκτρολογικών εργασιών 

αλλά και όλων των αλλά και όλων των 

υπολοίπων εργασιών για όλη 

την Ελλάδα.



Λειτουργία
� Χώρος πλειστηριασμών τεχνικών εργασιών

� Διαφήμιση εταιρίας και όχι μόνο

� Δίκτυο συνεργατών

Επιπλέον έσοδα στην εταιρία� Επιπλέον έσοδα στην εταιρία



Πιστοποίηση-Προνόμια
� Ταυτότητα

� Πτυχίο ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος

� Ένσημα

Χρέωση πιστοποίησης� Χρέωση πιστοποίησης

� Δυνατότητα gallery

� Αξιολόγησης ιδιώτη και τεχνικού (αλληλεπίδραση)

� Report ύποπτης κίνησης



Επικοινωνία



ΤΕΛΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


