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Experience in lighting



GLOBAL NETWORK/Εξωστρέφεια

•Συνεργάτες µηχανικοί
_πανεπιστηµιακοί
_lighting designers

•Νέες τεχνολογικές τάσεις
_χρήση LED
_ενεργειακά κτίρια

•Συνεχής ενηµέρωση τεχνολογίας 
_διεθνείς εκθέσεις
*Light + Building – Frankfurt
*Middle East Electricity – Dubai

•Δηµιουργία νέων τάσεων
_γραφειακοί χώροι
_metro 
_ξενοδοχεία
_µουσεία



«Οι νέες τάσεις φωτισµού στα σύγχρονα ενεργειακά κτίρια.»

Ο φωτισµός από τις αρχές της δεκαετίας του 60 έως του 80
-χρήση λαµπτήρων φθορισµού, πυρακτώσεως κ.α.

Αλλαγή νοοτροπίας στον φωτισµό
-εξοικονόµηση, νέες τεχνολογίες, LED, κ.α.

Ενεργειακά κτίρια µε σύστηµα διαχείρισης και στον φωτισµό

LIGHTING EVOLUTION



Φωτεινή ροή Φ: 
Μονάδα µέτρησης lumen(lm) 
Είναι η ακτινοβολούµενη ισχύς που εκπέµπεται από µια 
φωτεινή πηγή που αξιολογείται µε τη φασµατική 
ευαισθησία του µατιού και την ισοδύναµη φωτοµετρική 
ακτινοβολία 
Φωτεινή ένταση Ι:
Μονάδα µέτρησης  candela (cd) 
Σε γενικές γραµµές, µια πηγή φωτός  εκπέµπει φωτεινή 
ροή Φ σε διαφορετικές κατευθύνσεις και µε διαφορετικές 
εντάσεις. Φωτεινή ένταση είναι η φωτεινή ροή που 
εκπέµπεται σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση (σταθερή 
γωνία Ω)  
Φωτεινότητα Ε: 
Μονάδα µέτρησης lux (lx)
Είναι ο λόγος  µεταξύ της φωτεινής ροής και της 
περιοχή που φωτίζεται. Φωτεινότητα ίση µε 1 lux
προκύπτει όταν µια φωτεινή ροή του 1lm είναι 
οµοιόµορφα κατανεµηµένη  σε µια περιοχή 1 m2.
Λαµπρότητα L:
Μονάδα µέτρησης candela ανά τετραγωνικό µέτρο
(cd/m2)
Είναι ένα µέτρο της αποτύπωσης της φωτεινότητας 
Φωτεινή απόδοση η:
Μονάδα µέτρησης lumen ανά watt (lm/W)
Αναλογία µεταξύ της φωτεινής ροής του λαµπτήρα  και 
της φωτεινής ροής που εκπέµπεται από το φωτιστικό.
(αναλογία φωτός εξόδου)

Σηµαντικοί όροι φωτισµού - Τεχνολογία  LED



_CRI: Χρωµατική απόδοση-
σύνδεση µεταξύ του χρώµατος 
ενός αντικειµένου και το πώς 
εµφανίζεται κάτω από µια 
συγκεκριµένη φωτεινή πηγή 
αναφοράς

_Κelvin: Θερµοκρασία χρώµατος
Θερµό λευκό 3300Κ 
Ψυχρό λευκό 3300Κ-5300Κ
Φως ηµέρας 5300Κ

_ ARL: Μέση διάρκεια ζωής -
µέσος όρος της ζωής των 
επιµέρους  λαµπτήρων  που 
λειτουργούν υπό κανονικές 
συνθήκες 

_MAC Adam Ellipse: 
Οµοιοµορφία  χρώµατος 
φωτεινών πηγών στο ίδιο 
φωτιστικό σώµα

_Χρόνος συντήρησης:
Ένα απλό πρακτικό µέτρο της 
οικονοµικής ζωής ενός 
λαµπτήρα. Είναι ο αριθµός των 
ωρών λειτουργίας ,µετά από τις 
όποιες η φωτεινή ροη του 
συστήµατος είναι περίπου στο 
80% της αρχικής τιµής
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Τεχνολογία LED και συστήµατα διαχείρισης

LED modules

LED linear boards

Zhaga Tape LED

DALI system



ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

•Εξοικονόµηση ενεργείας

•Εύκολη προσαρµογή

•Αύξηση των ανέσεων

•Ασύρµατη τεχνολογία

•Ανάλυση δεδοµένων 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
•Προσαρµοσµένο υλικό που 
ταιριάζει σε οποιοδήποτε τύπο 
εγκατάστασης

•Εύκολο λογισµικό στην 
κατανόηση και στην χρήση

•Αποµακρυσµένη πρόσβαση 
για έλεγχο του συστήµατος  
από οποιοδήποτε σηµείο.

•Ειδικές λειτουργίες για ειδικά 
έργα



Lighting Planning



application with DIAlux software
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AMAN CANAL
GRECOTEL
ALDEMAR
LOUIS
PARK HOTEL 
ΤΙΤΑΝΙΑ
ST. GEORGE LYCABETTUS
HILTON
INTERCONTINENTAL

GAIA CLINIC 
HOSPITAL  YGEIA
HOSPITAL MITERA
ATHENS HEALTH 
CENTER

ISLAMIC ART
MODERN ART
CHATZIKYRIAKOS GKIKAS
ARCHELOGIACAL MUSEUM OF 
PATRAS
ATHENIAN CAPITOL /CAR MUSEUMS

GOOGLE
MICROSOFT
IBM
VODAFONE 
TELECOMMUNICATIO
NS FRANCE,CFL 

GAP
MARKS & SPENCER
LEVI’S
PUMA
NIKE
ADIDAS
STURBUCKS

• OFFICES        • RETAIL SHOPS • MUSEUMS 

• HOTELS • BANKS • HEALTH CENTERS
NATIONAL BANK
ALPHA BANK
ATE BANK
MARFIN
PROTON
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TAILOR MADE LIGHTING

Haramain high speed railway station Saudi Arabia 



ONE SALONICA OUTLET MALL - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Gold Award / Retail Interior Awards 2017



Gold Award / Retail Interior Awards 2017



Gold Award / Retail Interior Awards 2017



ONE SALONICA OUTLET MALL - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Gold Award / Retail Interior Awards 2017

•Καινοτόµες λύσεις

•Φωτορεαλιστικοί υπολογισµοί / δοκιµές

•Υπολογισµός έντασης φωτισµού – DiaLux

•Επιθυµητό αισθητικό αποτέλεσµα

•φωτισµός σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους 

•Εξοικονόµηση ενέργειας

•υψηλής ποιότητας νέα συστήµατα φωτισµού

•Καινοτόµα υλικά
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Σας ευχαριστώ πολύ!


