




• Ιδρύθηκε το 2004

• Προμηθεύει και Εγκαθιστά Εξειδικευμένα Συστήματα Ασφαλείας

• Παρέχει καινοτόμα προϊόντα  υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας 
προς τον πελάτη

• Η εμπειρία και ο επαγγελματισμός, μας καθιέρωσαν ως μια από τις 
κορυφαίες εταιρείες στην αγορά

• Όλα τα προϊόντα μας έχουν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας

• Παρέχουμε εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν 
ολοκληρωμένες λύσεις ασφαλείας.  

Λίγα λόγια για την εταιρεία μας:



i HOME 

http://www.athanasiouprojects.com/


• Από 2 πύργους ύψους 70μ και 82μ, προσφέροντας εκπληκτική θέα προς 
την θάλασσα

• Διαθέτει πολυτελή διαμερίσματα τα οποία ξεχωρίζουν για τον σχεδιασμό 
τους. 

• Επίσης διαθέτει συστήματα τελευταίας τεχνολογίας 

• ΚΝΧ σε όλους τους χώρους 

• Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης (cctv)

• Σύστημα Πυρανίχνευσης 

• Συστήματα Συναγερμού

• Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (access control) 

• Εφεδρικός φωτισμός 

Το i HOME αποτελείται:



Συστήματα που Επιλέχθηκαν για το Έργο 

Α) ACCESS CONTROL 

• Μέσω του Συστήματος Ελεγχόμενης Εισόδου ο χειριστής είναι σε θέση να 
γνωρίζει των αριθμών των ατόμων που βρίσκονται στο κτίριο καθώς και σε 
πιο σημείο του κτιρίου. 

B) ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

• Οι συσκευές που απαρτίζουν το Σύστημα Πυρανίχνευσης ανιχνεύουν τα 
προϊόντα της καύσης από τα πρώτα τους στάδια και παρέχουν έγκαιρη 
ειδοποίηση στους ανθρώπους ώστε να εκκενώσουν το κτίριο και 
παράλληλα θέτει σε λειτουργία τον μηχανισμό κατασβέσεως. 



Γ) ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

• Είναι χρήσιμος  γιατί όπως υποδεικνύει η ονομασία τους 
χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση διακοπής της 
ηλεκτρικής παροχής σε μια εγκατάσταση (π.χ. διακοπή ρεύματος λόγω 
βλάβης, φωτιάς, σεισμού κλπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν τους 
ανθρώπους κατά την εκκένωση ενός κτιρίου ή στην άνετη διαβίωσή του σε 
καταστάσεις πλήρους σκότους. Ο ρόλος τους είναι να παρέχουν τον 
αναγκαίο και επαρκή φωτισμό στο χώρο και να φωτίζουν τα σήματα που 
υποδεικνύουν τις οδούς διαφυγής του κτιρίου, έτσι ώστε να γίνει με 
ασφάλεια η εκκένωση του (περίπτωση έκτακτης ανάγκης) ή η άνετη 
διαμονή μέσα σε αυτόν όταν διακοπεί η παροχή ηλεκτρισμού. 

Δ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

• Το Σύστημα Αντικλεπτικού Συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που 
σκοπό έχει να προστατέψει έναν συγκεκριμένο χώρο από παραβίαση.



Ε) ΚΝΧ

• Το έξυπνο δίκτυο για τον αυτοματισμό του κτιρίου διασυνδέει τους 
ανιχνευτές κίνησης, τους ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων και τους 
ελεγκτές ρολών με το σύστημα του συναγερμού, το κουμπί πανικού και το 
κεντρικό σύστημα. Αυτό διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλειά 
μέρα και νύχτα.

Σε περίπτωση ανίχνευσης καπνού, ο διασυνδεδεμένος ανιχνευτής καπνού 
σημαίνει συναγερμό καπνού. Επίσης, διαρροές νερού και αερίου 
ανιχνεύονται και αναφέρονται στον χειριστή αρκετά νωρίς έτσι ώστε να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη ζημιά.
•



Τι επιτυγχάνεται με την Ενοποίηση των Συστημάτων 

• Εξοικονόμηση χρόνου σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης

• Το σύστημα ΚΝΧ προσαρμόζει τον αυτοματισμό του κτιρίου στις ανάγκες οι 
οποίες αλλάζουν συνεχώς. 

• Αυξάνει την διαχρονική αξία του ακινήτου και μακροπρόθεσμα μειώνονται 
τα έξοδα για αναβάθμιση.

• Το δίκτυο του αυτοματισμού του κτιρίου μπορεί να επεκταθεί και να 
ξαναχτιστεί οποιαδήποτε στιγμή. Για μικρά ή μεγάλα έργα, ανακαινίσεις ή 
καινούρια κτίρια.

• Το KNX έχει πάντα τα καλύτερα προσαρμοσμένα προϊόντα και διασφαλίζει 
την πιο αποδοτική λύση.

















• Πιστοποιημένη Εταιρεία σε KNX 

• Δυνατοτητα αμεσης παροχης υπηρεσιων σε 78 χωρες

• Συνεργατες με μεγαλη εμπειρία σε μεγαλα εργα σε ελλαδα . 

• Εγκατάσταση , συντήρηση, παρακολούθηση των συστημάτων.

• Εγκατάσταση και διαχείριση  κέντρου λήψεως σημάτων 

• Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμός συστημάτων ηλεκτρονικής και 
φυσικής ασφάλειας .

• Πεντε χρονια εγγυηση σε ολα τα προιοντα .

Γιατί να διαλέξετε την Erotocritou Security Systems :



Μερικά από τα έργα μας:
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Μερικά από τα έργα μας:



ΕΕΕΕ


