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ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ    
 

 
 
H τεχνική εταιρεία ATLAS αποτελεί µια δυναµική επιλογή συνεργασίας στο χώρο των 
εξειδικευµένων ηλεκτροµηχανολογικών έργων, προσφέροντας ολοκληρωµένες 
λύσεις.  
Ειδικότερα, η ATLAS δραστηριοποιείται στις ακόλουθες µηχανολογικές εφαρµογές: 
έργα περιβάλλοντος, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κίνησης και φωτισµού, 
εξειδικευµένο µηχανολογικό εξοπλισµό, ενεργειακές βελτιστοποιήσεις, συµπαραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος και θερµότητας.  
Στο πεδίο δε των ηλεκτρολογικών έργων καλύπτει το φάσµα των ενεργειακών 
εφαρµογών (πεδία χαµηλής, µέσης και υψηλής τάσης, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
θέση σε λειτουργία), αλλά και των εφαρµογών χαµηλών ρευµάτων (αυτοµατισµοί µε 
PLC, SCADA, όργανα, BMS, ITS, συστήµατα ασφαλείας, τηλεµετρία, τηλεπικοινωνίες, 
τηλεσυντήρηση  κ.α.)  
Η ATLAS, στελεχωµένη από εξειδικευµένους κι έµπειρους ηλεκτρολόγους και 
µηχανολόγους µηχανικούς αποτελεί ένα συµπαγές µα και ευέλικτο σχήµα, ικανό να 
αναλάβει τόσο τη µελέτη και το σχεδιασµό, όσο και την κατασκευή, την εκκίνηση, τη 
λειτουργία και τέλος τη συντήρηση απλών και πολύπλοκων Η/Μ έργων.  
Στόχος και φιλοσοφία της ATLAS αποτελεί η υλοποίηση καινοτόµων τεχνολογικών   
λύσεων µε το βέλτιστο οικονοµοτεχνικό αποτέλεσµα για κάθε εφαρµογή και η 
συνεχής τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες – συνεργάτες µας. 
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ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  
 
 
 

� Συστήµατα αυτοµατισµού - Automation     
 
Μελέτη, προµήθεια, προγραµµατισµός και θέση σε λειτουργία  
  

1. Programmable Logic Controllers (PLC)  
 2. Distributed Control Systems (DCS) 
 3. Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 
 

� Συστήµατα µέτρησης, ελέγχου - Instrumentation 
 
Προµήθεια, εγκατάσταση, ρύθµιση, εκπαίδευση, service, συµβόλαια υποστήριξης. 
Εµπειρία σε έργα µε εκρηκτικό περιβάλλον. 
 

� Συστήµατα διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων - Building 
Management Systems (BMS) 

 
Σχεδιασµός, προγραµµατισµός, οπτικοποίηση εγκατάστασης (SCADA), θέση σε 
λειτουργία, συντήρηση – επεκτάσεις κτιριακών αυτοµατισµών. Parking automation, 
Instabus (E.I.B.), Public Announcement, C.C.T.V., Access control, Clock 
Synchronization, Security.   
 

� Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 
Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση, καλωδίωση, οµαλοί  εκκινητές, 
ρυθµιστές στροφών, θέση σε λειτουργία ηλεκτρικών πινάκων κίνησης - 
αυτοµατισµού και συντήρηση τους. 
 

� Ενεργειακά έργα - Energy 
 
Μελέτη, συλλογή δεδοµένων, ανάλυση µετρήσεων, σχεδίαση, κατασκευή, 
εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επεµβάσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας και ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης. 
 

� Τηλεπικοινωνίες - Telecomm 
 
∆ίκτυα βιοµηχανικών υπολογιστών – ελεγκτών, εναέριες συνδέσεις, τηλεχειρισµοί, 
τηλεµετρία, τηλε-εποπτία, τηλεφωνία ADSL – ISDN. 
 

� Συστήµατα διαχείρισης κυκλοφορίας - Intelligent Transportation 
Systems (ITS) 

 
Κέντρα ελέγχου µεταφορών & κυκλοφορίας (Transportation Management Systems), 
µετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου, εγκαταστάσεις µεταβλητών µηνυµάτων (VMS), 
πινακίδων µεταβλητών ορίων ταχύτητας (VSLS), πινακίδων ελέγχου λωρίδων (LCS), 
τοπικών µετεωρολογικών σταθµών (WIS), ανιχνευτών υπερυψών οχηµάτων (OHVD), 
πινακίδων αποτροπής εισόδου (BOS) κ.α.    
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ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  
 
 
 
� Σε συνεργασία µε την τεχνική εταιρία ‘ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ  Α.Ε.’ µελετήσαµε, 

σχεδιάσαµε, κατασκευάσαµε , εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε λειτουργία  τις:  
 

1.  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Ρεθύµνου 
 

2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Βόλου 
    
    3.  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Πάτρας 
 

4.  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης 
 

5.  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Βέροιας 
 

6.  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Αγρινίου 
 

7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Χανίων 
 

8. Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας λυµάτων Ψυτάλλειας 
 

9.  Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ναυτικής βάσης ΝΑΤΟ Σούδας 
 

10.  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Ιωαννίνων 
 

11. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Οινοποιίας Τσάνταλη 
 
� Σε συνεργασία µε την τεχνική εταιρία ‘J&P AΒΑΞ.’ µελετήσαµε, σχεδιάσαµε, 

κατασκευάσαµε , εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε λειτουργία  την δεύτερη φάση 
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων του αεροδροµίου «Ελευθ. Βενιζέλος» 

  
� Μελετήσαµε και σχεδιάσαµε τους αυτοµατισµούς και την ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση της  επεξεργασίας λυµάτων του διυλιστηρίου της Motor Oil. 
 
� Μελετήσαµε, σχεδιάσαµε, προγραµµατίσαµε και θέσαµε σε λειτουργία συστήµατα 

διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων  καταστηµάτων LIDL 
 
� Σε συνεργασία µε την τεχνική εταιρία ‘ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ  Α.Ε.’ µελετήσαµε, 

σχεδιάσαµε, κατασκευάσαµε, εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε λειτουργία  τα 
συστήµατα διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων:   

 
1. Κέντρο διάδοσης επιστηµών και τεχνολογικό µουσείο Θεσσαλονίκης    

 
2. Ιδιωτική κλινική Γένεσις 

 
3. Καυτανζόγλειο Εθνικό στάδιο 
 
4. Αθλητικό στάδιο Άρη (Χαριλάου) 
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� Σε συνεργασία µε την τεχνική εταιρία ‘ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ  Α.Ε.’ µελετήσαµε, 
σχεδιάσαµε, κατασκευάσαµε, εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε λειτουργία  τα  
συστήµατα διαχείρισης κυκλοφορίας : 

1. ∆ηµοτικός σταθµός στάθµευσης Βέροιας 
2. Σήραγγες «Εγνατία Οδός Α.Ε.» Ασπροβάλτας  

� Σε συνεργασία µε την τεχνική εταιρία ‘ΑΚΤΩΡ Α.Ε.’ µελετήσαµε, σχεδιάσαµε, 
κατασκευάσαµε, εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε λειτουργία  το συγκρότηµα 
παραγωγής σκυροδέµατος στα µεταλλεία της «Ελληνικός Χρυσός» 

� Σε συνεργασία µε την τεχνική εταιρία «Μιχαήλ Τσόντος Α.Ε.» µελετήσαµε, 
σχεδιάσαµε, κατασκευάσαµε, εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε λειτουργία 
αντλιοστάσια λυµάτων στην τουριστική περιοχή Χανίων και επεκτείναµε τις 
εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων Κολυµπαρίου Κρήτης. 

� Για λογαριασµό της εταιρίας παραγωγής µονωτικών υλικών “FIBRAN A.E.” 
µελετήσαµε, σχεδιάσαµε, κατασκευάσαµε, εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε 
λειτουργία τους ηλεκτρολογικούς πίνακες υποστήριξης και τους αυτοµατισµούς 
στην νέα µονάδα παραγωγής ορυκτοβάµβακα στην Τερπνή Σερρών. 

� Για λογαριασµό της εταιρίας παραγωγής λιπασµάτων “LIFE T” µελετήσαµε και  
θέσαµε σε λειτουργία τους νέους αυτοµατισµούς της γραµµής παραγωγής µε 
θεαµατικά αποτελέσµατα. 

� Για λογαριασµό της εταιρίας παραγωγής εύκαµπτων συσκευασιών “Alpha Beta 
Roto” εκσυγχρονίσαµε την εκτυπωτική µηχανή πολυχρωµίας, µε άµεσο επόµενο 
βήµα την αναβάθµιση σε σύγχρονο αυτοµατισµό (Step 7). 

� Μελετήσαµε και εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε λειτουργία τον αυτοµατισµό 
επίβλεψης (SCADA) των πεδίων έκτακτης ανάγκης και χειρισµών υποσταθµού στο 
Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης. 

� Για λογαριασµό της τεχνικής εταιρίας «Εργοδοµή Α.Ε.» µελετήσαµε, σχεδιάσαµε, 
κατασκευάσαµε, εγκαταστήσαµε και  θέσαµε σε λειτουργία τον αυτοµατισµό 
επίβλεψης (SCADA) του Χ.Υ.Τ.Α. Αµαρίου Ρεθύµνου. 

� Για λογαριασµό της κοινοπραξίας των τεχνικών εταιριών «Bilfinger Berger 
Ηλέκτωρ, Μεσόγειος Α.Τ.Ε.» µελετήσαµε, σχεδιάσαµε και εγκαθιστούµε τον 
αυτοµατισµό λειτουργίας και SCADA του Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων Θεσσαλονίκης. 

� To δικό σας έργο…  
� … 

 


