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Συναγερμοί
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Πυρανίχνευση

Θυροτηλεόραση

Access Control



Από την ίδρυσή της το 2007, η εταιρία Electrosystems Ε.Π.Ε 
(ELS | Security & Automation Solutions) ειδικεύεται στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 
διανομή ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας και λύσεων υψηλής τεχνολογίας στα 
συστήματα συναγερμού, βίντεο-παρακολούθησης, ελέγχου πρόσβασης, αυτοματισμού 
και πυρανίχνευσης.

Ο σκοπός της ELS είναι να διαθέτει πάντα τα ασφαλέστερα και ταυτόχρονα τα πιο 
προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές για τους επαγγελματίες των 
συστημάτων ασφαλείας.

Electrosystems

MAKRAI

BLISTON

Οι συνεργάτες που εμπιστεύεσαι
για κάθε σου έργο
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Λύσεις για

εγκαταστάτες
επαγγελµατίες

Η ιστορία μας

Στην κορυφή της 
προτίμησης του 

επαγγελματία εγκαταστάτη

2022

Μεταφορά σε 
ιδιόκτητο κτήριο στον 

Αγ. Δημήτριο

2020

Μεγάλες συνεργασίες 
όπως με Ajax & Dahua

2016

Η ίδρυση της εταιρίας 
Electrosystems 
στην Γλυφάδα

2007

Η έως τώρα πορεία της εταιρίας Electrosystems (ELS), για 
παραπάνω από δεκαπέντε χρόνια στον χώρο της χονδρικής διάθεσης 
συστημάτων ασφαλείας, αναδεικνύει μία εταιρία με ισχυρές βάσεις, 
δυναμισμό και στελέχη με ισχυρή θέληση και δύναμη για συνέχιση 
του έργου της. Το δυναμικό της εταιρίας έχει την εμπειρία, την 
τεχνική γνώση και τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορεί να παρέχει 
ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις. Όλα αυτά, χάρη στην 
τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει, όντας χρόνια στον κλάδο.

Στην ELS, γνωρίζουμε ότι το υψηλό επίπεδο του προσωπικού 
αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ευημερία μιας εταιρίας. 
Η ELS έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει στην συνεχή 
εκπαίδευση, ενημέρωση και βελτίωση του προσωπικού της ώστε 
αυτό να εξακολουθεί να δίνει γρήγορες, αξιόπιστες και τις πλέον 
συμφέρουσες λύσεις. Πιστεύουμε ότι εκτός από το υψηλό επίπεδο 
και την κατάρτισή του, το προσωπικό της ELS αισθάνεται και 
λειτουργεί σαν μία ομάδα, με οδηγό και σκοπό τους στόχους της 
εταιρίας.
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Άνετο πάρκιγκ

300 μέτρα από τη στάση μετρό Αγ. Δημήτριος

Μεγάλος χώρος έκθεσης

Ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα σεμιναρίων

Γραφεία πώλησης - συναντήσεων

Η ELS λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. 
Στην είσοδο της εταιρίας υπάρχει η έκθεση των προϊόντων όπου εκεί οι συνεργάτες μας μπορούν 
να δουν τα προϊόντα αλλά και την χρήση τους μέσα από διαδραστικά πάνελ.  Η φιλοσοφία της ELS 
είναι να παρέχει στον συνεργάτη υψηλής τεχνολογίας προϊόντα αλλά και λύσεις για την σωστή 
αξιοποίησή τους.

Οι εγκαταστάσεις μας

Λ. Βουλιαγμένης 262, Αγ. Δημήτριος

Εξωτερική όψη έκθεσης

Χώρος σεμιναρίων - παρουσιάσεων

Είσοδος - έκθεση

Διαδραστικά πάνελ

Γραφεία πωλήσεων

Αποθήκη - εμπορεύματα
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Roll up

Επιδαπέδια σταντ

Eπιτοίχια πάνελ

Διαφημιστικό 
φυλλάδιο Ajax Α4

Βαλίτσες επίδειξης 
συναγερμού Ajax

Στον τομέα της προώθησης, η ELS κάνει την 
διαφορά παρέχοντας στους συνεργάτες της 
υπηρεσίες υποστήριξης πώλησης μέσω:

• εγχειριδίων χρήσης
• επιτοίχια πάνελ ή επιδαπέδια σταντ
• video παρουσίασης προϊόντων
• τιμοκαταλόγους

Θεωρούμε καθήκον μας να παρέχουμε 
μεταφρασμένα εγχειρίδια χρήσης και έντυπο 
υλικό που θα επιτρέπει την καλύτερη δυνατή 
προώθηση των υλικών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ELS έχει 
δημιουργήσει ένα νέο τμήμα που αποτελείται από 
στελέχη ικανά να εφαρμόσουν και να προτείνουν 
νέες και εξατομικευμένες λύσεις. 

Η υποστήριξη, τόσο κατά την διάρκεια όσο και 
μετά την εγκατάσταση, καθώς και η συνεχής 
συμβουλευτική δράση της ομάδας, βοηθάει στην 
καλύτερη προώθηση των προϊόντων αλλά και 
των υπηρεσιών της εταιρίας στους επαγγελματίες 
που θέλουν να ξεχωρίζουν.

Σας προσκαλούμε να έρθετε να ενημερωθείτε 
αλλά και να γνωρίσετε από κοντά την νέα εποχή 
των συστημάτων ασφαλείας.

Υποστήριξη πωλήσεων
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www.electrosystems.gr

Διαλέξτε 
τον σωστό 
συνεργάτη

Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης της ELS, απαρτίζεται 
από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή 
εμπειρία, και είναι άμεσα διαθέσιμη να επιλύσει 

οποιοδήποτε πρόβλημα ή τεχνική απορία που μπορεί να 
προκύψει κατά την διάρκεια της εγκατάστασης.
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Άμεση τεχνική υποστήριξη με 
σεβασμό στον συνεργάτη

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας, παρέχουν 
τεχνική υποστήριξη με γρήγορο, ευγενικό και 
επαγγελματικό τρόπο σε όλα τα ζητήματα που 
αφορούν τα προϊόντα της εταιρίας πριν και 
μετά την πώληση. Παρέχουν οδηγίες μέσω 
τηλεφώνου για τον χειρισμό ή προγραμματισμό 
του συστήματος, ενώ όπου χρειάζεται, ο 
προγραμματισμός γίνεται απομακρυσμένα μέσω 
ειδικής εφαρμογής.

Υποστήριξη μέσω Hands-on 
σεμιναρίων

Στα πλαίσια της αναβαθμισμένης υπηρεσίας 
τεχνικής υποστήριξης της ELS ένα νέο και 
σπουδαίο κομμάτι που βελτιώσαμε είναι η hands-
on εκπαίδευση όπου ο εγκαταστάτης μαθαίνει το 
εκάστοτε σύστημα σε πραγματικές συνθήκες. 

Αντίθετα με τα παραδοσιακά σεμινάρια όπου 
οι εκπαιδευόμενοι απλώς παρακολουθούν και 
βλέπουν φωτογραφίες και video, τώρα μπορούν 
πλέον να συμμετέχουν ενεργά με αποτέλεσμα 
να μαθαίνουν απευθείας το προϊόν και την 
εγκατάστασή του σε πραγματικό χρόνο.

Μελέτη – σχεδίαση

Το τμήμα μελέτης και σχεδίασης, μέσα 
από πολυετή τεχνογνωσία στο χώρο της 
υποστήριξης, δίνει λύσεις με απόλυτη 
εχεμύθεια στους συνεργάτες, σε απλές αλλά 
και σύνθετες εγκαταστάσεις. Ο σχεδιασμός που 
σας προτείνουμε έχει άκρως συμβουλευτικό 
χαρακτήρα και αποσκοπεί στην σωστότερη 
υλοποίηση του έργου σας. 

Ατομικά online σεμινάρια 

Ακολουθώντας την τάση της εποχής που 
θέλει την online επικοινωνία μέσω internet να 
εξαπλώνεται όλο και περισσότερο προσφέρουμε 
σε όλους τους επαγγελματίες εγκαταστάτες 
συστημάτων ασφαλείας τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τα προϊόντα μας από την άνεση και 
την ηρεμία του γραφείου τους! 

Όσο μακριά κι αν βρίσκεστε ή όσο επιβαρυμένο 
κι αν είναι το καθημερινό σας πρόγραμμα, 
ενημερωθείτε και μάθετε τα πάντα για τα 
συστήματα ασφαλείας της εταιρίας μας!

Τεχνική υποστήριξη

Στην ELS, γνωρίζουμε ότι το υψηλό επίπεδο του προσωπικού είναι μείζωνος σημασίας, ειδικά στις 
εταιρίες τεχνολογίας. Η ELS έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση, ενημέρωση 
και βελτίωση του προσωπικού της ώστε αυτό να συνεχίζει να δίνει γρήγορες, αξιόπιστες και τις πλέον 
συμφέρουσες λύσεις. 
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Τα ασύρματα συστήματα 
συναγερμού Ajax, είναι έξυπνα, 
αξιόπιστα και απίστευτα 
γρήγορα. Αντιδρούν μόνο 
σε πραγματικές συνθήκες 
κινδύνου αποφεύγοντας τους 
ψευδοσυναγερμούς. 

Οι συσκευές BleBox είναι 
προϊόντα αυτοματισμού υψηλής 
ποιότητας με τα οποία μπορείτε 
να μετατρέψετε το σπίτι σας σε 
έξυπνο σπίτι. Ανοίξτε & κλείστε 
τα ρολά των παραθύρων, την 
γκαραζόπορτα, ελέγξτε τα φώτα 
του σπιτιού σας κ.ά.

Το νέο ασύρματο σύστημα 
συναγερμού αποτελεί ιδανική 
επιλογή για οικιακούς, 
εμπορικούς χώρους ή 
για αναβάθμιση παλιών 
εγκαταστάσεων

Με κομψό και λειτουργικό 
design, οι συναγερμοί IDS 
ξεχωρίζουν για την ευκολία 
τοποθέτησης και την απλότητα 
στην χρήση.

Η εταιρία Electrosystems ως 
αντιπρόσωπος της 
Dahua Technology παρέχει 
όλες τις λύσεις, ξεκινώντας 
από μικρές απαιτήσεις και 
φτάνοντας σε εγκαταστάσεις 
υψηλών προδιαγραφών.

Ολοκληρωμένη λύση 
αντικλεπτικού συστήματος 
ομίχλης – καπνού, που 
λειτουργεί σε συνεργασία 
με το ασύρματο σύστημα 
συναγερμού της Ajax.

Επίσημοι αντιπρόσωποι 
και εισαγωγείς Ajax

Απλότητα & αυτοματισμός 
από το κινητό σου

Ασύρματοι συναγερμού 
Arrowhead

Aποκλειστική εισαγωγή 
συστημάτων IDS

Κλειστά κυκλώματα 
τηλεόρασης Dahua

Συσκευές καπνού σε 
συνεργασία με τον Ajax

Ο σκοπός της ELS είναι να διαθέτει πάντα τα 
ασφαλέστερα και ταυτόχρονα τα πιο προηγμένα 
τεχνολογικά προϊόντα σε επαγγελματίες του χώρου 
των συστημάτων ασφαλείας, των αυτοματισμών και 
του κλάδου των ηλεκτρολόγων.

Οι εταιρίες που εκπροσωπεί είναι επιλεγμένες, μετά 
από συστηματική μελέτη και έλεγχο, από χώρες που 
έχουν παράδοση στα συστήματα ασφαλείας (Ισραήλ, 
Ιταλία, Πολωνία, Ιαπωνία, Νότιο Αφρική, Ουκρανία, 
Λιθουανία, Ταιβάν και Κίνα). 

Προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα για 
τους επαγγελματίες συνεργάτες μας

by ASSA ABLOY
Sweden
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Η απόλυτη λύση επιτήρησης 
των συστημάτων ασφαλείας 
μιας εγκατάστασης. 
Διαχειριστείτε άμεσα και 
αποτελεσματικά κάμερες, 
συστήματα ελέγχου πρόσβασης, 
πίνακες συναγερμού, πίνακες 
πυρανίχνευσης κ.ά.

Η εταιρία CST διαθέτει 
μακροχρόνια εμπειρία στην 
κατασκευή και πώληση 
ανιχνευτών κίνησης εξωτερικού 
χώρου, διπλής και τριπλής  
τεχνολογίας.

Η παγκοσμίου φήμης εταιρία 
OPTEX με εμπειρία 40 ετών 
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των επαγγελματιών των 
συστημάτων ασφαλείας με την 
ακρίβεια και αξιοπιστία των 
υλικών της.

Με την πολυετή πείρα της στον 
τομέα της θυροτηλεόρασης, 
η Dahua προσφέρει λύσεις 
συστημάτων υψηλής ευκρίνειας 
με άμεσες ειδοποιήσεις σε 
smartphone, κάνοντας την 
ιδανική για μικρές αλλά και 
πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις.

Η Ισραηλινή εταιρία GSN 
προσφέρει υψηλή τεχνολογία, 
αναγκαία για να κατασκευάσει 
προϊόντα ανίχνευσης κίνησης, 
προσφέροντας τις πιο 
αξιόπιστες λύσεις για την 
προστασία των εσωτερικών 
χώρων.

Τα συστήματα θυροτηλεόρασης 
CGate μπορούν να 
τοποθετηθούν εύκολα σε 
κάθε εγκατάσταση χάρη στην 
τεχνολογία 2 καλωδίων 
που υποστηρίζουν. Διαλέξτε 
ανάμεσα από τα διαφορετικά 
μοντέλα που καλύπτουν όλες 
τις ανάγκες.

Κορυφαία συστήματα 
πυρανίχνευσης με συμβατικές  
και διευθυνσιοδοτούμενες 
σειρές προϊόντων.

Οι IP κάμερες Mobotix 
ξεχωρίζουν για τις μοναδικές 
δυνατότητές τους και είναι 
ιδανικές για λύσεις ενοποίησης 
συστημάτων.

Συστήματα VMS 
CATHEXIS

Aνιχνευτές εξωτερικού χώρου 
CST Ιταλικής κατασκευής

Εσωτερικοί & εξωτερικοί 
ανιχνευτές Optex

Θυροτηλεόραση
Dahua

Aνιχνευτές εσωτερικού χώρου 
GSN της σειράς Patrol

Θυροτηλεόραση CGate. 
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, 
εισαγωγείς και σχεδιαστές

Συστήματα συμβατικής 
Πυρανίχνευσης Max Fire

Έξυπνες κάμερες IP 
ΜΟΒΟΤΙΧ
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Οι δράσεις μας στο χώρο

Κλαδικές εκθέσεις / συνέδρια

Η ELS συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις - συνέδρια του κλάδου με τα πιο 
εντυπωσιακά και διαδραστικά περίπτερα! Θέλουμε για τους συνεργάτες μας 
το καλύτερο. Πάντα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό γνωστοποιώντας στους 
συνεργάτες μας ότι είμαστε δίπλα τους σε οτιδήποτε τους συμβεί!

Συμμετοχές:
• Κλαδική έκθεση Ηλεκτροtec (2012)
• Κλαδική έκθεση Electronica (2013)
• Κλαδική έκθεση SecurExpo (2014)
• Συνέδριο εγκαταστατών Metropolitan Hotel (2015)
• Κλαδική έκθεση Electronica (2016)
• Κλαδικό συνέδριο Salonica Electronix (2017)
• Συνέδριο εγκαταστατών Divani Caravel (2017)
• Κλαδικό συνέδριο Athens Electronix (2018)
• Κλαδική έκθεση ElecTec (2018)
• Κλαδική έκθεση SecurExpo (2018)
• Κλαδική έκθεση Indelex (2018)
• Κλαδικό συνέδριο Salonica Electronix (2018)
• Κλαδική έκθεση ElecTec (2020)
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Σεμινάρια

Τα σεμινάρια προσφέρουν στους συνεργάτες μας την γνώση για την 
εκμάθηση των προϊόντων και των λύσεων που μπορούν να προσφέρουν. 
Η ELS το γνωρίζει αυτό και ανά τακτά διαστήματα δημιουργεί μοναδικά 
σεμινάρια δίνοντας την απαραίτητη γνώση στους συνεργάτες της.

...και συνεχίζουμε γιατί η γνώση στην ELS δεν τελειώνει ποτέ!

• Τεχνικό και εμπορικό σεμινάριο Ajax (2018)
• Σεμινάριο Ajax: Εισαγωγή στις νέες λειτουργίες (2018)
• Σεμινάριο Ajax: Νέες λειτουργίες - Σενάρια (2019)
• Online σεμινάριο Ajax: Βασικές λειτουργίες (2019)
• Online σεμινάριο Ajax: Νέα προϊόντα - Σύνδεση καμερών (2019)
• Online σεμινάριο Ajax: Λειτουργίες - Ajax Pro (2019)
• Online τεχνικό σεμινάριο: Δίκτυα & Συστήματα ασφαλείας (2020)
• Online σεμινάριο Dahua: Προχωρημένες Λύσεις Dahua (2020)
• Online σεμινάριο Ajax: Εφαρμογή Ajax Pro (2020)
• Online σεμινάριο Dahua: Ακόμα φοβάσαι τις ip κάμερες; (2020)
• Online σεμινάριο IDS (2020)
• Online σεμινάριο θυροτηλεόρασης CGATE (2020)
• Online σεμινάριο Dahua: Τεχνητή νοημοσύνη Dahua (2020)
• Online σεμινάριο Dahua: Tεχνολογίες Starlight, Full-Color και SMD (2020)
• Online σεμινάριο Ajax: 5 χρόνια συνεργασίας - 5 σεμινάρια (2020)
• Δωρεάν σεμινάρια Ajax στο χώρο σου! (2020)
• Online σεμινάριο Εισαγωγή στον Ajax (2020)
• Online σεμινάριο Ajax OS Malevich 2.10 (2020)
• Online σεμινάριο: Γνωρίστε την τεχνολογία SMD+ της Dahua! (2021)
• Online τεχνικό σεμινάριο Ajax (2021)
• Online σεμινάριο Ajax με όλα τα νέα προϊόντα! (2021)
• Online σεμινάριο γνωριμίας με την Cathexis (2021)
• Online σεμινάριο blebox (2021)
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Λύσεις για

εγκαταστάτες
επαγγελµατίες

Λύσεις για

εγκαταστάτες
επαγγελµατίες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.electrosystems.gr και γίνετε συνεργάτης B2B.

Αποκτήστε πρόσβαση σε μοναδικά πακέτα προσφορών, 
ενημερωθείτε άμεσα για τα νέα μας προϊόντα και 
δημιουργήστε τις παραγγελίες σας.

Δημιουργήστε μέσω της ιστοσελίδας 
www.electrosystems.gr τη δική σας προσφορά, 
στέλνοντάς την στον πελάτη σας γρήγορα και απλά.

Γίνετε μέλος στην οικογένεια της ELS

ELECTROSYSTEMS ΕΠΕ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 262, 
Αγ. Δημήτριος

210 9640258 (Τηλέφωνο)

sales@electrosystems.gr
www.electrosystems.gr


