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SANI DUNES 
Private and stylish 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

SANI RESORT.  Μια ιδέα και ένα όραμα που γεννήθηκε το 1962, 

έγινε ξενοδοχείο θρύλος την δεκαετία του ’70 και εξελίχθηκε βήμα-

βήμα σε ένα πολυτελές resort. Μια έκταση 1.000 στρεμμάτων, 

μεγάλης οικολογικής αξίας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, που 

συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο την σημασία του οράματος και της 

σκληρής δουλειάς για τον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα.  

Η τελευταία προσθήκη στο Sani 

Resort είναι το Sani Dunes, 

ένας χώρος χαλάρωσης, 

ιδιαίτερα φιλικός προς τους 

ενήλικες, με 136 δωμάτια 

υψηλής αισθητικής και  όλα όσα χρειάζονται για μια αξέχαστη 

διαμονή.  

“Το Sani Dunes δημιουργήθηκε για να καλύψει τις 

ανάγκες ενός εκλεπτυσμένου κοινού που επιθυμεί να 

χαλαρώσει σε ένα φιλικό προς ενήλικες ξενοδοχείο” 

(www.thehoteltrotter.com) 

Η AS Automation System Hellas, μόλις ολοκλήρωσε της 

εγκατάσταση του συστήματος κτιριακού αυτοματισμού του Sani 

Club, ανέλαβε την ανάπτυξη και την θέση σε λειτουργία του 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Ανάπτυξη και θέση σε 

λειτουργία του κεντρικού 

συστήματος κτιριακού 

αυτοματισμού BMS του Sani 

Dunes  και του Sani Club  

ΛΥΣΗ 

 BMS: Siemens Desigo 

System 

 Desigo CC σταθμός 

διαχείρισης 

 Desigo PX Automation 

stations 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ολοκλήρωση και των 2 έργων 

σε μόλις 2 μήνες από την 

ανάθεση 
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κεντρικού συστήματος αυτοματισμού BMS του Sani Dunes, για λογαριασμό της ΑΚΤΩΡ Α.Ε.  

Το  κεντρικό σύστημα Αυτοματισμού ελέγχει μεταξύ 

των άλλων τον εξαερισμό, τον κλιματισμό, το 

αποκεντρωμένο σύστημα ζεστού νερού για τις 

θερμαινόμενες πισίνες (η μεγαλύτερη ανοιχτή 

θερμαινόμενη πισίνα στην Ευρώπη), τον εξωτερικό 

φωτισμό, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 

ζωτικούς δείκτες λειτουργίας του συστήματος, καθώς 

και τις συνθήκες στην εσωτερική πισίνα και στην 

περιοχή του Spa. 

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 για το Sani Dunes ήταν: 

 Desigo CC σταθμός διαχείρισης 

 13 Desigo PX Automation stations 

σε BACnet/IP 

 700  φυσικά σημεία ελέγχου 

 2000 BACnet  Objects 

Το Desigo CC παρέχει μια εύκολη και 

αποτελεσματική προσέγγιση για τη 

λειτουργία, την παρακολούθηση, την 

εποπτεία, τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση της εγκατάστασης. Μειώνει το κόστος συντήρησης σε 

όλη τη διάρκεια ζωής και βελτιώνει την απόδοση της επένδυσης (ROI). 

 

“Η AS Automation System Hellas ολοκλήρωσε τη εγκατάσταση του κεντρικού 

συστήματος κτιριακού αυτοματισμού BMS του Sani Dunes μέσα σε μόλις ένα 

μήνα από την ανάθεση του έργου” 
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Ο τουρισμός είναι ο κύριος μοχλός της 

ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας πάνω 

από 18 δισ. Ευρώ στο ΑΕΠ. Για κάθε €1,0 

τουριστικών εσόδων, παράγονται επιπλέον    

€1,20 έως €1,65 πρόσθετης οικονομικής 

δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, για κάθε    

€1,0 τουριστικού εισοδήματος, το ΑΕΠ της 

χώρας αυξάνεται κατά €2,20 έως €2,65, 

γεγονός που σημαίνει ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας με μεγάλη διάχυση των ωφελειών στην 

οικονομία (The contribution of Tourism to the Greek economy in 2015 - 2nd edition - January 2017, 

SETE).                                                                                                                                                                    

Το SANI RESORT είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές του κλάδου και είναι ο πιο 

σημαντικός στην Βόρεια Ελλάδα. Η κεφαλαιακή επένδυση για την Sani Dunes ήταν 25 εκατομμύρια 

ευρώ (δημιουργώντας περισσότερες από 220 νέες θέσεις εργασίας) και για την ανακαίνιση του Sani 

Club ήταν 13 εκατομμύρια ευρώ. 

Οι επισκέπτες του Sani Dunes θα απολαύσουν τις άψογες υπηρεσίες του καλά εκπαιδευμένου 

προσωπικού και η διαμονή τους θα είναι ασφαλής και άνετη. Ταυτόχρονα, οι τεχνικοί διευθυντές του 

SANI RESORT θα ελέγχουν και θα διαχειρίζονται τις εγκαταστάσεις τους με ευκολία και ευελιξία, 

έχοντας τη δυνατότητα να βελτιστοποιούν την απόδοση των κτιρίων του για πολλά χρόνια. 


