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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΕΝΙΑ ΑΕ είναι μια Ελληνική Εταιρεία, η οποία
δημιουργήθηκε από στελέχη με πολυετή εμπειρία
στον χώρο της Ενέργειας και με κοινό όραμα να
προσφέρουν αξιόπιστες, οικονομικές και ασφαλείς
λύσεις σε Ενεργειακά Δίκτυα και Βιομηχανικές
εφαρμογές.

ENIA is a Greek company founded by
people with long experience in the
energy market and with common vision
to provide reliable, safe, and financially
justified solutions for energy networks
and industrial applications.
The fields of activity of the company are :

Οι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι :
! Υπόγεια και Εναέρια δίκτυα Μεταφοράς και
!
!
!
!

Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας.
Υποσταθμούς και κέντρα διανομής Μέσης
Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης.
Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Θερμικούς, Αιολικά Πάρκα)
Εγκαταστάσεις Ιδιοπαραγωγών
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Φιλοδοξώντας να γίνει πρότυπη εταιρεία στον χώρο
της η ΕΝΙΑ παρέχει στους πελάτες της υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες και καινοτομικά προϊόντα
τεχνολογίας αιχμής.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού η ΕΝΙΑ
επικεντρώνεται και επενδύει στην :
! στελέχωση της με εξειδικευμένο και συνεχώς

εκπαιδευόμενο στις νέες τεχνολογίες προσωπικό
! συνεργασία της με διεθνώς αναγνωρισμένους
οίκους
! αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες
της.
! ικανότητα προσαρμογής στη συνεχώς
εξελισσόμενη ενεργειακή αγορά

! Transmission and distribution
underground and overhead energy
networks.
! Medium, high and ultra-high voltage
substations and distribution centers.
! Thermal and aeolian power
generation plants.
! IPPs
! Industrial plants.
With the ambition to become a leading
company in the energy market, ENIA
provides its customers with high-quality
services and state-of-the-art, innovative
products.
In order to accomplish its goals, ENIA
focuses and invests in :
! Establishment of strategic partnerships with proven and reputable
manufacturers of leading
technologies.
! Sustained, high-quality service
supply to its customers.
! Highly skilled and continuously
trained personnel.
! Maintaining flexibility in order to
adjust to a rapidly changing business
environment.
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Συνδέσεις και Τερματισμοί καλωδίων
Cable Joints and Terminations

Τερματισμός εξωτερικού
χώρου καλωδίου XLPE 24kV

Θερμοσυστελλόμενη απαρτία
ευθείας σύνδεσης καλωδίου XLPE
12-36kV, με μηχανικό συνδετήρα

Γωνιακό ακροκιβώτιο 250-630Α
καλωδίου XLPE 12-24-36kV
(Screened Elbow)

Αλεξικέραυνα - Μονωτήρες
Surge Arresters - Insulators

Μονωτήρες συνθετικού
περιβλήματος

Υβριδικός μονωτήρας
25kV

Αλεξικέραυνα Διανομής
μεταλλικού οξειδίου,
συνθετικού περιβλήματος

Αλεξικέραυνα Υποσταθμών
400kV, πορσελάνης, σιλικόνης
και αντισεισμικής κατασκευής

Εξαρτήματα εναερίων δικτύων
Overhead Line Fittings

Ειδικά εξαρτήματα ανάρτησης,
στήριξης και σύνδεσης
καλωδίων ABC

Προδιαμορφωμένα εξαρτήματα στήριξης επιτόνων,
πρόσδεσης αγωγών σε μονωτήρες,, αποσβέστες
ταλαντώσεων, διαχωριστές φάσεων.

Σφηνοειδείς συνδετήρες
αγωγών μέσης και υψηλής
τάσης AMPACT

Προϊόντα αναβάθμισης μόνωσης
Insulation Enhanchement Products

Μονωτικό κάλυμα προστασίας
εναερίων αγωγών Μέσης
Τάσης

Δίσκοι αύξησης μήκους
ερπυσμού μονωτήρων, για
αποφυγή υπερπηδήσεων

Μονωτικοί σωλήνες, ταινίες και χιτώνια για κάλυψη
μεταλλικών επιφανειών εξοπλισμού έως 36kV

Προσέγγιση

Approach

Η enia είναι μια εμπορική και τεχνική
επιχείρηση που προσεγγίζει τους πελάτες
της με γνώμονα την ανάλυση και επίλυση
των προβλημάτων τους. Βλέπει το όφελος
όχι μόνο στην εμπορική πώληση ενός
προϊόντος αλλά στην βελτιστοποίηση της
απόδοσης των επενδυτικών επιλογών των
πελατών της.

Enia is not simply a
commercial enterprise but
rather a supplier of integrated
solutions, which aim at the
optimization of the investment
plans of its customers.
In this respect we work
together with our customers so
as to profoundly understand
their needs and to offer them
the alternatives that will boost
the cost-to gains ratio of their
investments.
For ENIA, quality is not
negotiable and therefore we
seek cooperations with the
leader manufacturers
worldwide, the products of
which bear all the necessary
certificates of quality and
reliability

Με εδραιωμένη την φιλοσοφία αυτή,
δουλεύει μαζί τους για την κατανόηση των
αναγκών τους, την ανάλυση εναλλακτικών
λύσεων και την επιλογή αυτών που
διαμορφώνουν τους πιο συμφέροντες
όρους για αυτούς.
Στο σύγχρονο περιβάλλον της
απελευθερωμένης ενεργειακής αγοράς η
ποιότητα, η ασφάλεια, η τεχνική
αξιοπιστία, ο περιορισμός των μη
αποδοτικών επιλογών και η
οικονομικότητα των λύσεων αποτελούν τα
στοιχεία που η enia έχει υιοθετήσει για την
ανάπτυξη της και την εδραίωσή της στην
Ελληνική αγορά
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Μηχανήματα και εργαλεία
Installation equipment and tools

Εργαλεία προετοιμασίας καλωδλιων XLPE, κόφτες και
πρέσσες μηχανικές και ηλεκτροϋδραυλικές

Βαρούλκα, τροχαλίες, ράουλα για τοποθέτηση υπογείων
καλωδίων και εναερίων αγωγών

Ακροδέκτες & Συνδετήρες
Lugs & Ferrules

Συνδετήρες & Ακροδέκτες Al, Cu, διμεταλλικοί και μηχανικοί

Σύστημα συνδετήρων υποσταθμών υψηλής τάσης
έως 500kV

Σιδηροδρομικές Εφαρμογές

Αιολικά Πάρκα

Railways

Windmill Parks

Μονωτήρες,αλεξικέραυνα, ειδικοί συνδετήρες, συστημα catenary

Υλικά για ολόκληρη την υποδομή αιολικών πάρκων

Βιομηχανικές εφαρμογές
Iindustrial Applications

Συνδέσεις χαμηλής τάσης
με τεχνολογία GEL

Ανεξίτηλα προϊόντα μαρκαρίσματος καλωδίων και επιφανειών
στρατιωτικών προδιαγραφών

Φουσκωτό σύστημα
στεγανοποίησης σωλξνώσεων

Εξοπλισμός Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών
Non Destructive Testing Apparatus

Σαρρωτές υπερήχων για έλεγχο τοιχωμάτων
και δαπέδων δεξαμενών

Κάμερες θερμογραφικής απεικόνισης

Συστήματα ψηφιακής ραδιογράφησης
σωληνώσεων

Συσκευές Υπερήχων & Δινορρευμάτων

Παχύμετρα υπερήχων

Κεφαλές υπερήχων &
δινορρευμάτων

Συστήματα Αποκονίωσης και ελέγχου εκπομπών σωματιδίων
Dust and air-pollution control systems

Ηλεκτροσταστικά Φίλτρα (ESP) και Bag Houses

Σακόφιλτρα διαφόρων ποιοτήτων, μεμβράνες, ακουστικές κόρνες,
εξαρτήματα φίλτρων, συσκευές ελέγχου εκπομπών σωματιδίων

Βελτίωση λειτουργίας και απόδοσης Αεροστροβίλων
Power augmentation systems for Gas-Turbines

Τεχνητή νέφωση (fogging) για την ψύξη του εισερχόμενου αέρα αεροστροβίλων.

