


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία Leband Electronics ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1975 στην 
Αθήνα από τον Ιωάννη Λεμπιδάκη. Τον Ιανουάριο του 2006, όταν οι 
Κωνσταντίνος Λεμπιδάκης και Αντώνης Παρτσινέβελος προστέθηκαν στο 
δυναμικό της εταιρείας σαν συνέταιροι, η εταιρεία μετονομάστηκε σε 
Lemco. Στα 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας της, έχει καταλάβει ηγετική 
θέση στον τομέα των ηλεκτρονικών-ψηφιακών προϊόντων, γεγονός που 
οφείλεται στο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, καθώς και στη δυνατότητα 
σχεδίασης, κατασκευής και διάθεσης καινοτόμων προϊόντων που η ίδια έχει 
αναπτύξει και εξελίξει στα εργαστήριά της. Το συγκριτικό της αυτό 
πλεονέκτημα καθιστά τη Lemco απόλυτα εξειδικευμένη στον κλάδο της, 
προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα να δίνει λύσεις σε κάθε τεχνικό 
πρόβλημα που προκύπτει, διαθέτοντας άμεση και αξιόπιστη τεχνική 
υποστήριξη.

Η εταιρεία εδρεύει στις Αχαρνές, όπου στο ιδιόκτητο κτίριό της 
κατασκευάζονται και εξελίσσονται τα προϊόντα της. Το διευρυμένο 
πελατολόγιό της περιλαμβάνει τηλεοπτικούς σταθμούς, ξενοδοχεία, 
τεχνικούς εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητα κτίρια, τεχνικούς εγκαταστάσεων 
συστημάτων security κ.α.

Στόχος μας στη Lemco είναι το όνομά μας να συνδέεται με προϊόντα 
άριστης ποιότητας, το άμεσο και αξιόπιστο service και την εξασφάλιση ενός 
υψηλά καταρτισμένου τεχνικού προσωπικού.

Τομείς δραστηριοποίησης:

• Η Lemco δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, κατασκευής και 
παραγωγής μονάδων εκπομπής, αναμετάδοσης και διαμοιρασμού 
τηλεοπτικού σήματος. Στα προϊόντα αιχμής της περιλαμβάνονται:
Πομποί και αναμεταδότες τηλεόρασης

• Ενισχυτές εκπομπής

• Κεντρικοί ενισχυτές

• Καλωδιακοί ενισχυτές

• Διαμορφωτές και αποδιαμορφωτές τηλεόρασης διπλοπλευρικής και 
ημιμονόπλευρης (vestigial) διαμόρφωσης

• Μεταλλάκτες τηλεόρασης

• Ειδικά φίλτρα και μίκτες

• Ειδικές συσκευές διαμοιρασμού τηλεοπτικού σήματος

• Δέκτες τηλεόρασης

• Headend



ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – DTV

• IPTV - MiddleWare:

- Αύξηση εσόδων

- Μείωση εξόδων 

- Προσφέρει αμέτρητες Υπηρεσίες

• DTV ΜΕΣΩ RF:

- Οικονομική λύση

- Δεν προσφέρει extra υπηρεσίες



ΑΝΑΓΚΗ:

• ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΔΙΑΝΟΜΗ TV ?

• RF Ή IPTV ?

• ΕΓΓΥΗΣΗ ?

• ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ?

ΛΥΣΗ:

• ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ LEMCO !

• 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ !

• 24 – 72 ΩΡΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ !



COMPACT LINE

• Δυνατότητα για RF και IP ταυτόχρονα από το 
ίδιο μηχάνημα. Αυτό δίνει την δυνατότητα για 
σταδιακή μετάβαση σε IPTV χωρίς την αλλαγή 
του εξοπλισμού.

• Πολλαπλές είσοδοι 

• Πολλαπλές έξοδοι 

• Προσωρινή αντικατάσταση μηχανήματος μέσα 
24-72 ώρες σε περίπτωση βλάβης 

• 5 χρόνια εγγύηση

• 100% Ελληνικά προϊόντα

• M7 Group partner για τα headend



IPTV - MIDDLEWARE 

• VOD (Video on Demand)

• PAY TV

• Εργαλείο Marketing

• Information Channel

• Mobile applications

• Social Media Engagement

• Ψηφιακή πύλη αμφίδρομης πληροφόρησης

• Ψυχαγωγία και αλληλεπίδραση

• Σύνδεση με PMS

• Smart Hotel

• Ηλεκτρονικές κλειδαριές (NFC-Bluetooth)



ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

• 100% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

& SERVICE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

• ISO ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

• 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

• 24 – 72 ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• COMPACT ΥΛΙΚΑ 

• ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ HIGH END ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 



ΠΕΛΑΤΕΣ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

www.lemco.gr


