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Ikos Olivia Resort. 
Μαγική μεταμόρφωση 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Η Γερακινή στην Χαλκιδική υπήρξε από την δεκαετία του ’70 ένας 

αγαπημένος τουριστικός προορισμός για την Β. Ελλάδα. Τα παλαιά 

συγκροτήματα κατοικιών και το θρυλικό ξενοδοχείο, μεταμορφώθηκαν το 

2015 σε ένα ξενοδοχειακό θαύμα 5 αστέρων με την ευθύνη της εταιρίας 

ΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

Διατηρώντας τα παλαιά κελύφη των κτισμάτων, η “Nimand Architects” 

σχεδίασε ένα Resort με 295 διαμερίσματα, σουίτες και δωμάτια, 4 

πισίνες, spa, υπαίθριο θέατρο καθώς και εσωτερικό κυκλοφοριακό δίκτυο.  

Η ενσωμάτωση στοιχείων βιοκλιματικού σχεδιασμού και σύγχρονων 

τεχνολογιών φυσικού φωτισμού και αερισμού ήταν μέσα στους βασικούς 

σχεδιασμούς της Αρχιτεκτονικής μελέτης.  

Η AS Automation System Hellas ανέλαβε την ανάπτυξη και την θέση σε 

λειτουργία του κεντρικού συστήματος αυτοματισμού BMS του Ikos Olivia 

Resort.Το  κεντρικό σύστημα 

Αυτοματισμού ελέγχει μεταξύ 

των άλλων τον εξαερισμό, τον 

κλιματισμό, το αποκεντρωμένο 

σύστημα ζεστού νερού  για τα 

bungalows και τις 

θερμαινόμενες πισίνες, τον 

εξωτερικό φωτισμό, την 

πυρανίχνευση και 

πυρασφάλεια, καθώς και την 

επεξεργασία του νερού. 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Ανάπτυξη και θέση σε 

λειτουργία του κεντρικού 

συστήματος κτιριακού 

αυτοματισμού BMS του Ikos 

Olivia Resort  

ΛΥΣΗ 

 BMS: Siemens Desigo 

System 

 Desigo Insight V5.1 

management software 

 Desigo PX Automation 

stations 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ολοκλήρωση του έργου σε 3 

μόλις μήνες από την ανάθεση 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Οι λύσεις μας σχεδιάσθηκαν γύρω από το Siemens Desigo System, ένα από τα πιο πλήρη και αποδοτικά 

συστήματα BMS στον κόσμο!  Τα σημαντικά του πλεονεκτήματα αφορούν κυρίως στο πρωτόκολλο επικοινωνίας 

που επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφορετικών συστημάτων  και συσκευών.  Η επεκτασιμότητά του το κάνει μια 

άριστη επένδυση για πολλά χρόνια! 

Τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος ήταν: 

 Desigo Insight V5.1 management software 

 25 Desigo PX Automation stations σε BACnet/IP 

  7 Desigo PX Automation Stations σε BACnet/Lon 

 3800  σημεία ελέγχου  

 5500 BACnet (Objects) 

 

Η AS Automation System Hellas ολοκλήρωσε τη εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος κτιριακού 

αυτοματισμού BMS του Ikos Olivia Resort μέσα σε μόλις 3 μήνες από την ανάθεση του έργου!  Το Ikos Olivia 

resort άνοιξε τις πύλες του έγκαιρα για το καλοκαίρι του 2015 με εντυπωσιακή πληρότητα, κορυφαίες 

εγκαταστάσεις και άψογο service.  

 

“Η AS Automation System Hellas ολοκλήρωσε τη εγκατάσταση του κεντρικού 

συστήματος κτιριακού αυτοματισμού BMS του Ikos Olivia Resort μέσα σε μόλις 

3 μήνες από την ανάθεση του έργου!  ” 

 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η επένδυση στο Ikos Olivia resort ξεπέρασε τα 50.000.000 ευρώ και 

δημιούργησε 350 θέσεις εργασίας. Η περιοχή της Γερακινής κάνει την 

υπέρβαση, προσφέροντας ένα τουριστικό προϊόν με πολύ υψηλή 

προστιθέμενη αξία που μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει ακόμη 

περισσότερες θέσεις εργασίας. 

 


