ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας - σε συνεργασία με τους κατασκευαστές
οίκους του εξωτερικού που εκπροσωπούμε - είναι:
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πάσης
φύσεως
Υδραυλικών
έργων,
Φραγμάτων,
Αρδευτικών
Έργων,
Αποχετευτικών Έργων, Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, Βιολογικών
Καθαρισμών,
Διυλιστηρίων
Πόσιμου
Ύδατος, Αντλιοστασίων, Έργων
Συμπαραγωγής κλπ.
Εφαρμόζοντας την βέλτιστη τεχνικοοικονομική μελέτη για κάθε περίπτωση, σε
συνεργασία με τους κατασκευαστές οίκους που αντιπροσωπεύουμε, προμηθεύουμε:
Δικλείδες πεταλούδας (στρεφομένου δίσκου), βαλβίδες σύρτου(συρτοβαλβίδες),
μαχαιρωτές δικλείδες, βαλβίδες κοίλης φλέβας(κοίλης δέσμης), μειωτές πίεσης,
βαλβίδες υπερβάλλουσας πίεσης, βαλβίδες υπερχείλισης, δικλείδες ρύθμισης
παροχής,
βαλβίδες
ρύθμισης
στάθμης,
βαλβίδες
εισαγωγής/εξαγωγής
αέρα(εξαεριστικά), εξαρμωτικά, σφαιρικές
βαλβίδες (δικλείδες
μπίλιας),
βάνες
αντεπιστροφής, διαφραγματικές δικλείδες, δείκτες ροής, πυροσβεστικούς κρουνούς,
βαλβίδες αντεπιστροφής με αντίβαρο, θυροφράγματα, συρταροθυρίδες, δοκίδες
έμφραξης, ρουφράκτες, βαλβίδες εκκένωσης, βαλβίδες καταστροφής ενέργειας,
ΒαλβίδεςCone outlet, Βαλβίδες τύπου Larner Johnson κ.α

Βιομηχανικός Εξοπλισμός (Όργανα Eλέγχου και Μετρήσεων):
● Εγκαταστάσεις Ατμού - Νερού (Ατμοπαραγωγή, έλεγχος – ρύθμιση και μετρήσεις
σε δίκτυα ατμού - νερού).
● Εγκαταστάσεις
Χημικής
και
Πετροχημικής
βιομηχανίας,
(εγκαταστάσεις
αποθείωσης, διύλισης κλπ)
● Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη ρυθμιστικών βαλβίδων (μειωτών πίεσης,
θερμοστατικών,
πνευματικών,
ηλεκτρικών,
ηλεκτροϋδραυλικών
κλπ)
αισθητηρίων πίεσης
και
θερμοκρασίας
- ελεγκτών
(controllers)
αυτολειτουργούμενων και υποβοηθούμενων βαλβίδων, ασφαλιστικών δικλείδων,
ατμοπαγίδων, μετρητών παροχής, μετρητών θερμοκρασίας, μετατροπείς σήματος
πίεσης & θερμοκρασίας, μετρητές επιφάνειας στάθμης, μετρητές παροχής μέσω
υπερήχων,
υφασμάτινα,
μεταλλικά,
ελαστικά
διαστολικά
και
ψυκτικής ισχύος,
αντικραδασμικά. Θερμιδόμετρα,
ολοκληρωτές
θερμικής και
παροχόμετρα υπερήχων, εφαρμογέςτηλεμέτρησης
(π.χ μέτρηση
με
ραδιοσήματα), εφαρμογές BMS,
τερματικά χειρός, μεταδότες θερμοκρασίας,
θερμιδόμετρα αυτονομίας, ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής κ.α
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Τηλεθέρμανση:
Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή Θερμικών Υποσταθμών Καταναλωτών Δικτύων
Τηλεθέρμανσης. Η μελέτη και η κατασκευή εκτελείται από ειδική ομάδα
εργασίας που περιλαμβάνει έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Η υψηλή
ποιότητα κατασκευής επικυρώνεται σε συνεργασία με ανεξάρτητους εξωτερικούς
φορείς πιστοποίησης.

ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας
Η θερμική ισχύς τροφοδοτεί & την Τηλεθέρμανση ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου).

Η εταιρεία μας είναι ο μεγαλύτερος και πρωτοπόρος κατασκευαστής Θερμικών
Υποσταθμών Τηλεθέρμανσης στην Ελλάδα. Από το 1994 έχει διεκπεραιώσει με
απόλυτη επιτυχία την κατασκευή, και υποστηρίζει τεχνικά, πάνω από 4.100
Θερμικούς Υποσταθμούς για τα Δίκτυα Τηλεθέρμανσης Κοζάνης, 1.000 Θερμικούς
Υποσταθμούς για το Δίκτυο Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου, ενώ παρέχει και ένα
για
τους
Θερμικούς
Υποσταθμούς
σημαντικό
μέρος
του
εξοπλισμού
Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας. Στα τέλη του 2005 η εταιρεία μετά από σχετικό
διαγωνισμό ανέλαβε την κατασκευή των Θερμικών Υποσταθμών Τηλεθέρμανσης
Μεγαλόπολης. Περισσότερα στη σχετική σελίδα του ιστοχώρου μας.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται ένας από τους χιλιάδες Θερμικούς Υποσταθμούς Καταναλωτών
που έχουν παραδοθεί και εγκατασταθεί στο δίκτυο ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ για θέρμανση κτιρίων.
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Υδροστρόβιλοι:
Προμήθεια
υδροστροβίλων
δράσεως
και
αντιδράσεως.
Προμήθεια
του
ολοκληρωμένου εξοπλισμού για τον οικίσκο υδροστροβίλου. Start-up, SCADA, &
τεχνική υποστήριξη. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή & εκκίνηση σε συνεργασία με
τον Γερμανικό οίκο WKV AG.

Οικίσκος 2 υδροστροβίλων τύπουFrancis κατακσευής WKV AG.
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