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Ένα μελετημένο και σωστά εγκατεστημένο σύστημα 
διαχείρισης κτιριακού αυτοματισμού BMS (Building 
Management System) όταν αξιοποιείται σωστά, επιτυγ-
χάνει μεγάλη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, 

δίνει υψηλή προστιθέμενη αξία στο κτίριο και μπορεί 
να προσφέρει πρόσθετη απόδοση στην αρχική επένδυ-
ση. Ταυτόχρονα, η απόσβεση της επένδυσης αυτών των 
συστημάτων είναι ιδιαίτερα σύντομη, ενώ αναβαθμίζει τις 

υπηρεσίες και τις συνθήκες που απολαμβάνουν οι χρήστες 
του κτιρίου. Υπολογίζεται πως η απόσβεση της επένδυσης 
σε ένα σύστημα BMS κυμαίνεται από 2 έως 4 χρόνια, ενώ η 

ωφέλιμη ζωή του ξεπερνά τα 10 χρόνια.
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Ένα σύγχρονο σύστημα κτιριακού 
αυτοματισμού σημαίνει επίσης:

• Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
 σε σχέση με ένα παλαιό σύστημα.

• Εύκολη διαχείριση ανταλλακτικών
 σε βάθος χρόνου.

• Εύκολη και με μικρότερο κόστος 
 επέκταση και αναβάθμιση
 του συστήματος αν χρειασθεί.

• Μειωμένο κόστος και αμεσότητα 
 υποστήριξης καθώς αυτή γίνεται 
 φθηνότερη και πιο γρήγορη 
 χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες 
 (συνδέσεις VPΝ, Web).

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης
 και αλληλεπίδρασης τρίτων 
 συστημάτων όπως
 της Πυρασφάλειας
 και της Ασφάλειας του κτιρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πλήρη αξιολόγηση του συστήματός σας
και καταγραφή των αναγκών σας χωρίς κανένα κόστος.
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Ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης κτιρίων, προσφέρει μια 
πληθώρα πλεονεκτημάτων και σημαντικές προοπτικές μείωσης 
του κόστους, με ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων ασφάλειας.

Η διαχείριση του συστήματος γίνεται με ένα φιλικό προς τον 
χρήστη και ιδιαίτερα λειτουργικό interface για κάθε είδους συ-
σκευή (computer, tablet, smartphone). Ο χρήστης μπορεί να 
δει σε αληθινό χρόνο την κατάσταση του συστήματος, την κα-
τανάλωση ενέργειας, να την ελέγξει και να την βελτιστοποι-
ήσει! Η πληροφόρηση που προσφέρει το σύστημα, δίνει την 
δυνατότητα ανάλυσης ιστορικών στοιχείων και συνεχή βελτι-
στοποίηση.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ηλεκτρισμό, θέρμαν-
ση και ψύξη, υπολογίζεται από 10%-30% ετησίως.

Στην AS Automation System Hellas έχουμε μεγάλη εμπειρία 
στα συστήματα κτιριακών αυτοματισμών έχοντας εγκαταστή-
σει τεχνολογικά προηγμένα συστήματα σε Ξενοδοχεία, Κλινι-
κές & Νοσοκομεία, Αεροδρόμια και άλλα μεγάλα Ιδιωτικά και 
Δημόσια κτίρια. Επιπλέον έχουμε εκσυγχρονίσει πλήρως υφι-
στάμενες εγκαταστάσεις που βασίζονται σε παλαιότερες και  
μειωμένης ενεργειακής απόδοσης τεχνολογίες. 

Αξιολογούμε την κατάσταση της υπάρχουσας εγκατάστασης 
καθώς και τις ανάγκες του κτιρίου. Αξιοποιώντας ότι δεν χρει-
άζεται αλλαγή, εγκαθιστούμε ένα σύγχρονο σύστημα με μεγάλη 
ωφέλιμη ζωή που προσθέτει χρηστικότητα και μειώνει το κό-
στος λειτουργίας και συντήρησης. Σε όλη τη διάρκεια του εκ-
συγχρονισμού, δεν διακόπτεται η κανονική λειτουργία της εγκα-
τάστασης.


