
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

ΦΩΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

Το φως επηρεάζει το πώς νιώθουμε σε ένα χώρο, επηρεάζει τον 
τρόπο που δουλεύουμε και που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο 

γύρω μας. 

Η GE Lighting έχει το εύρος των προϊόντων και τις λύσεις που σας 
βοηθούν να εκμεταλλευτείτε πλήρως την προηγμένη τεχνολογία 
του φωτισμού LED έτσι ώστε να δημιουργήσετε το σωστό 
φωτισμό για την κάθε σας εφαρμογή. H Elmasco προσφέρει μια 
πλήρη γκάμα λαμπτήρων LED της GE για άμεση αντικατάσταση 
των ξεπερασμένων παραδοσιακών λαμπτήρων, όπως τα προϊόντα 
πυρακτώσεως και αλογόνου. 

Με την μετάβαση στη τεχνολογία LED της GE οι πελάτες της 
Elmasco μπορούν να αποκτήσουν άμεση και μακροχρόνια μείωση 
του ενεργειακού κόστους, έως και 80%, καθώς και ανάλογη μείωση 
των εκπομπών άνθρακα. Η αντικατάσταση του φωτισμού σας με 
τεχνολογία LED σας οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. 
Ενώ οι λαμπτήρες LED εξακολουθούν να έχουν υψηλότερη αρχική 
τιμή αγοράς από τους παραδοσιακούς, η συνολική απόδοσή τους 
προσφέρει γρήγορη απόσβεση και σημαντική αποταμίευση. Αυτό 
σημαίνει ότι για μια εγκατάσταση με 100 λαμπτήρες, η αλλαγή σε 
λαμπτήρες LED της GE μπορεί να πληρώσει τον εαυτό της μέσα 
σε μόλις ένα χρόνο. Από αυτό το σημείο και μετά η εξοικονόμηση 
ενέργειας και μόνο είναι πολύ σημαντική, με επιπλέον οικονομία 
στην αντικατάσταση των λαμπτήρων και την συντήρηση καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής τους.

ΕΠΩΝΥΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Πληροφορίες και πίνακας από GE LED Solutions Catalogue 2017/18

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

2018

Νέα και εξελίξεις από τον κόσμο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού.

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 

Σας παρουσιάζουμε το νέο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας 
μας όπου θα βρείτε νέα από την βιομηχανία και τον τομέα του 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του φωτισμού. Στόχος μας είναι, σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, να σας ενημερώνουμε για σημαντικές 
εξελίξεις του κλάδου, νέα προϊόντα και τεχνικά στοιχεία. 
Ελπίζουμε να σας αρέσει το πρώτο μας τεύχος. Μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Η χαμηλότερη κατανάλωση των λαμπτήρων LED σε σύγκριση με 
άλλους λαμπτήρες παλαιότερης τεχνολογίας με τα ίδια Lumens 
(φωτεινότητα φωτός) είναι πλέον φανερή. 

Επιλέγοντας, λοιπόν, την Elmasco, αγοράζετε  τους λαμπτήρες 
σας με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι έχουν κατασκευαστεί με 
πλήρεις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με την τρίχρονη εγγύηση 
μιας επώνυμης παγκόσμιας εταιρείας, της GE Lighting.
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ΥΛΙΚ Ά ΕΣΩΤΕΡΙΚ ΩΝ ΕΓΚ ΆΤΆ ΣΤΆ ΣΕΩΝ,  
ΒΙΟΜΗΧ ΆΝΙΚ Ά ΠΡΟΪΟΝΤΆ

Ολοκληρωμένες λύσεις & 
προϊόντα Χαμηλής Τάσης

—
01 Άυτόματοι διακόπτες ανοιχτού 
τύπου, Emax2  
—
02 Άυτόματοι διακόπτες κλειστού 
τύπου, Tmax XT

—
03 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες 
αέρος, AF

—
04 Ηλεκτρικοί Κινητήρες υψηλής 
απόδοσης 

—
05 Ρυθμιστές στροφών ACS για 
έλεγχο και ενεργειακή αναβάθμιση 
των κινητήρων

Υλικά εσωτερικών 
εγκαταστάσεων ράγας  
για τον επαγγελματία 
εγκαταστάτη και 
Βιομηχανικά προϊόντα 
χαμηλής τάσης για 
εφαρμογές ισχύος και 
αυτοματισμού

—
06 Ομαλοί εκκινητές PSxx 
(softstarters)

—
07 Ποιότητα δικτύου/αντιστάθμιση 
συντελεστή ισχύος, cosφ

—
08 Ηλεκτρονικά προϊόντα 
αυτοματισμού

—
09 Προϊόντα ελέγχου &  
αυτοματισμού Φ22 «Pilot devices»

SEHK wall poster+ΑΒΒ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 540x1140 (Μ) FINAL.indd   1 03/07/2017   16:24Ανακαλύφθηκαν το 1923 από τον 

Hugo Stotz και από τότε έχουν 

εξελιχθεί αρκετά για να συμπεριλάβουν 

χαρακτηριστικά, όπως διαφορετικές 

χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας, 

που να μπορούν να προσφέρουν 

προστασία σε διαφορετικούς τύπους 

ηλεκτρικών φορτίων και εφαρμογών.

Στο εργοστάσιο Stotz-Kontact της aBB 

παράγονται σήμερα οι περισσότερες σειρές 

μικροαυτόματων του ομίλου, συνεχίζοντας 

μια παράδοση που κρατάει σχεδόν 100 

χρόνια στην παραγωγή του διασημότερου 

υλικού προστασίας στις ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις. 

Πώς, όμως, λειτουργούν οι μικροαυτόματοι 

διακόπτες και πόσο καλά τους γνωρίζουμε; 

Γιατί υπάρχουν τόσες διαφορετικές 

εκδόσεις μικροαυτομάτων; Αυτά είναι 

μερικά από τα ερωτήματα στα οποία θα 

προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις το 

συγκεκριμένο τεχνικό άρθρο. 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες παρότι 

εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται 

σαν ένα απλό και σχετικά συνηθισμένο 

εξάρτημα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 

στην πραγματικότητα πρόκειται για 

ένα μικρό θαύμα της μηχανικής αφού 

αποτελείται από περισσότερα από 60 

εξαρτήματα, τέλεια συνδυασμένα μεταξύ 

τους, για να προσφέρουν ένα πολύ έξυπνο 

μηχανισμό προστασίας, πολύ γρήγορο 

στην ενεργοποίηση, κατάλληλο για 

διαφορετικά είδη σφαλμάτων και με ένα 

εξαιρετικά αξιόπιστο τρόπο λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα οι μικροαυτόματοι 

διακόπτες χρησιμοποιούνται για:

 » Προστασία από υπερφορτίσεις (θερμικό 

στοιχείο)

 » Προστασία από βραχυκυκλώματα 

(μαγνητικό στοιχείο)

 » Προστασία από ηλεκτροπληξία (electric 

shock) μέσω αυτόματης διακοπής της 

τροφοδοσίας σε κυκλώματα με σύστημα 

γείωσης όπου δεν υπάρχει διαχωρισμός 

μεταξύ των αγωγών ουδετέρου και γείωσης

Η ενεργοποίηση των μικροαυτομάτων και 

η διακοπή της τροφοδοσίας στο κύκλωμα 

που παρουσιάζει το σφάλμα, γίνεται από  

δύο διαφορετικά στοιχεία προστασίας που 

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ: ΤΟΥΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΛΛΑ 
ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ;

Synergy™: A GOOD FIT 

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες είναι μονάδες προστασίας που χρησιμοποιούνται καθημερινά 

σε όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  παγκοσμίως, αφού είναι το πιο διαδεδομένο μέσο 

προστασίας των καλωδίων ισχύος από υπερφορτίσεις και βραχυκυκλώματα.

Designed by Legrand, the global specialist in electrical and 

building infrastructures, Synergy™ is well liked for its 

quality, its features and its functions. Today, a decade on from 

the range’s inception, Legrand renews its quality promise 

and presents Synergy™ with enhanced features and elevated 

functions.

Synergy™ boasts four series that are carefully crafted and 

intricately modelled to suit any space, application and budget. 

Synergy™ provides a truly comprehensive range that can 

complement any interior space and design. No matter whether 

your purpose is business, leisure or a combination of both, 

Synergy™ is your right fit – in every sense.

In addition, Synergy™ is more than just an aesthetically pleasing 

and functionally convenient range. The carefully engineered 

mechanism also makes this British standard monobloc range 

a breeze to install and handle. Quality and safety for the 

professional and the user have always been the strong points of 

the Synergy™ family.

The Synergy™ range goes beyond attending to users’ basic needs. 

Keeping in pace with modern lifestyles, Synergy™ offers new 

functions so that your safety and energy efficiency goals are met. 

although times may have changed and needs may have become 

more complex, there is no doubt that Synergy™ continues to be a 

good fit. 

Source: Brochure - Synergy™ A Good Fit

Στην πραγματικότητα 
πρόκειται για ένα μικρό 
θαύμα της μηχανικής 
αφού αποτελείται από 
περισσότερα από 60 
εξαρτήματα, τέλεια 
συνδυασμένα μεταξύ 
τους.

“
διαθέτουν οι μικροαυτόματοι στο 

εσωτερικό τους: το μαγνητικό στοιχείο 

προστασίας που ενεργοποιείται στιγμιαία 

σε συνθήκες βραχυκυκλώματος και 

εξαρτάται μόνο από την τιμή του 

ρεύματος βραχυκυκλώματος που 

το διαρρέει και το θερμικό στοιχείο 

προστασίας που χρησιμοποιείται 

για προστασία από υπερφορτίσεις 

και εξαρτάται από την ανύψωση της 

θερμοκρασίας, δηλαδή από το ρεύμα και 

το χρόνο ταυτόχρονα. 

Η πιο επικίνδυνη συνθήκη για τα καλώδια 

ισχύος είναι η εμφάνιση ρευμάτων 

βραχυκυκλώματος, συνθήκη κατά την 

οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

αναπτύσσεται μια πάρα πολύ υψηλή τιμή 

ρεύματος που καταπονεί σημαντικά τόσο 

το σώμα του καλωδίου όσο και όλο τον 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Σε αυτές τις 

απαιτητικές συνθήκες, ο μικροαυτόματος 

διακόπτης που θα έχει επιλεγεί θα πρέπει 

να προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απόδοση 

καθώς θα καλεστεί να διακόψει μια 

πάρα πολύ υψηλή τιμή ενέργειας που θα 

διαρρέει το σώμα του.

H aBB διαθέτει πέντε διαφορετικούς 

τύπους μικροαυτομάτων με διαφορετικές 

χαρακτηριστικές καμπύλες οι οποίες 

προσφέρουν διαφορετικές συνθήκες 

ενεργοποίησης ανάλογα με τη γραμμή 

που πρόκειται να προστατέψουν. Οι 

χαρακτηριστικές αυτές είναι:

 » B, C και D για την προστασία καλωδίων 

από υπερεντάσεις σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC/EN 60898-1

 » K για την προστασία καλωδίων από 

υπερεντάσεις όταν τροφοδοτούνται 

ηλεκτρικοί κινητήρες και άλλα επαγωγικά 

φορτία με υψηλά ρεύματα εκκίνησης 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60947-2

 » Z για την προστασία καλωδίων από 

υπερεντάσεις σε εφαρμογές όπου 

τροφοδοτούνται ευαίσθητα ηλεκτρονικά 

κυκλώματα, κυκλώματα με υψηλή 

σύνθετη αντίσταση, μετατροπείς τάσης, 

κ.α. σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 

60947-2

Πηγή: new.abb.com/low-voltage/el

3 Gang switch
GLOSSY GOLD

1 Gang switched socket with blue LED
GLOSSY GOLD

1 Gang dimmer
GLOSSY GOLD

Double pole switch with blue LED
GLOSSY GOLD

1 Gang switch
WHITE

TV-R-SAT socket «F» type
WHITE

1 Gang switched socket with red LED
METALCLAD

1 Gang switch
METALCLAD

1 Gang switch
BRUSHED STAINLESS STEEL

2 Gang dimmer
BRUSHED STAINLESS STEEL

2 Gang RCD socket
POLISHED STAINLESS STEEL

2 Gang switch
POLISHED STAINLESS STEEL

Double pole switch
POLISHED STAINLESS STEEL

USB socket
BRUSHED STAINLESS STEEL

Hotel call indicator for corridor
GLOSSY GOLD

1 Gang switched socket with blue LED
GLOSSY GOLD

RJ45 socket, Cat.6
POLISHED STAINLESS STEEL

Synergy™
A Good Fit
for Any Space
Authentic SleekDesign White Metalclad
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ELMASCO STORE: 
COMING SOON
Μεταφερόμαστε προσεχώς σε νέο κατάστημα στην 

Πάφο. Ο νέος μας εκθεσιακός χώρος, ο οποίος θα 

φιλοξενεί μια ακόμη πιο πλούσια γκάμα φωτιστικών και 

ηλεκτρολογικού υλικού, έχει σχεδιαστεί με την ύψιστη 

προσοχή στη λεπτομέρεια έτσι ώστε να εξυπηρετεί όλες 

τις ανάγκες των πελατών μας. Οι ανακαινίσεις συνεχίζονται 

πυρετωδώς στο νέο μας σημείο πώλησης, το οποίο βρίσκεται 

σε κοντινή απόσταση από τον υφιστάμενό μας χώρο. 

Ευελπιστούμε να σας εξυπηρετήσουμε σύντομα από κοντά 

στο ευρύχωρο και αναβαθμισμένο μας κατάστημα.

http://new.abb.com/low-voltage/el/news/article-gettting-to-know-mcbs


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
T: 22751405
F: 22755483

elmasco@elmasco.com
www.elmasco.com

Καταστήματα 

Λευκωσία, Μέδοντος 9, 22751405
Στρόβολος, Τσερίου 91, 22322210
Λατσιά, Γ. Κρανιδιώτη 183, 22486679
Κ. Πολεμίδια, Πάφου 94, 25713743

Γερμασόγεια, Σπύρου Κυπριανού 55, 25755315
Λάρνακα, Αρχ. Μακαρίου 59, 24657543
Πάφος, Ελλάδος 42, 26933644 
Παραλίμνι, Γρίβα Διγενή 188, 23742250

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σ.Ε.Η.Κ.
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ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, 
ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΑ 
ΔΙΚΤΥΑ-ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ (ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΑΦΟΣ)

Η κατάρτιση παρέχει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να  

σχεδιάζουν, να επιλέγουν σωστές τεχνικές λύσεις εγκατάστασης 

και να διεξάγουν μετρήσεις και πιστοποιήσεις τόσο σε ενσύρματα 

όσο και σε ασύρματα δίκτυα.

Προσφερόμενα προγράμματα από το Σ.Ε.Η.Κ., τα οποία 
επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ και το Σύνδεσμο:

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 07/11/2018 - 16/11/2018 (Λεμεσός) 
                                                          05/12/2018-14/12/2018 (Πάφος)
Διάρκεια Κατάρτισης: 42 ώρες
Τα μαθήματα επιχορηγούνται από την ΑνΑΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών 
Ηλεκτρολόγων Κύπρου: www.electricalcy.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ & 
POWER QUALITY

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Modecsoft 
electricalOM ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη νέα μας 

συνεργασία με την πολυεθνική εταιρεία devolo. Η devolo 

ειδικεύεται στους προσαρμογείς powerline, προσφέροντας έξυπνες 

λύσεις για το σπίτι και τον επαγγελματικό τομέα.

H Elmasco θα διαθέτει πλέον στην κυπριακή αγορά όλη την σειρά 

των συσκευών powerlines, που επιτρέπουν την παροχή δικτύωσης 

και Internet μέσω των ηλεκτρικών καλωδιώσεων. Ανάμεσα στα 

προϊόντα powerline τα οποία θα διανέμονται στην κυπριακή 

αγορά είναι και η «ναυαρχίδα» της devolo, το dLaN® 1200+ WiFi 

ac. Ο εν λόγω προσαρμογέας συνδυάζει τις ταχύτερες τεχνολογίες 

μετάδοσης για το οικιακό δίκτυο, μέσω ασύρματης σύνδεσης στα 

1,2 Gbit/s. Το κορυφαίο αυτό μοντέλο είναι ιδανικό για όλες τις 

συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στο Internet, με VDSL. 

mailto:elmasco%40elmasco.com?subject=Enquiry%20via%20Newsletter
http://www.elmasco.com
http://www.electricalcy.com

