
Αυτόνοµα Ηλιακά Σύστηµατα Φωτισµού 
εξωτερικών χώρων

Τα αυτόνοµα ηλιακά συστήµατα φωτισµού ΑΕΝΑΟΣ είναι σχεδιασµένα για να 
παρέχουν µία συνεχή και αξιόπιστη πηγή φωτισµού εκεί όπου δεν υπάρχει 
δίκτυο της ∆.Ε.Η. ή σε σηµεία όπου οι εργασίες καλωδίωσης είναι πάρα πολύ 
δύσκολες ή δαπανηρές. Eίναι ειδικά µελετηµένα και σχεδιασµένα για 
εξωτερικούς χώρους.

Το σύστηµα διαθέτει υψηλές περιβαλλοντολογικές αξίες καθώς παράγει τη 
δική του καθαρή ενέργεια από τον ήλιο (µέσω του φωτοβολταϊκού πλαισίου).

Κατασκευάζεται σε τύπους διαφορετικής ισχύος ώστε να καλύπτει µικρές ή µεγάλες 
ανάγκες εξωτερικού φωτισµού  (δηλαδή υπάρχει σύστηµα για να καλύψει φωτισµό 
µεγάλων επιφανειών όπως είναι ένας δρόµος ή µικρότερων όπως είναι ένα πάρκο)

Μπορεί να εφαρµοστεί και σε ήδη υπάρχουσες κολώνες µε τα ήδη υπάρχοντα 
φωτιστικά σώµατα.  Κατ’αυτόν τον τρόπο δεν υποχρεώνει τον πελάτη να αλλάξει τις 
ήδη υπάρχουσες κολώνες και τα φωτιστικά σώµατα, διατηρώντας έτσι την αισθητική 
του φωτιστικού που έχει επιλεχθεί για κάθε χώρο.  

Ακόµα και τις βροχερές ηµέρες (πλήρη συννεφιά), το σύστηµα ΑΕΝΑΟΣ θα 
λειτουργήσει µέχρι και 4 ηµέρες.

Κατασκευάζεται στην Ελλάδα µε προδιαγραφές της Ε.Ε. (TUV, CE, IP 66) καθώς και 
πλήρως πιστοποιηµένα και ανακυκλώσιµα υλικά.

          Το ηλιακό σύστηµα ΑΕΝΑΟΣ είναι 
εξοπλισµένο µε την πιο προηγµένη 
ηλιακή τεχνολογία και παρέχει 
µακροχρόνια, αξιόπιστη και αυτόνοµη 
λειτουργία χωρίς συντήρηση.”
“

Εφαρµογές
∆ρόµοι / Πάρκα / Πλατείες / Πάρκινγκ / Πεζοδρόµια / Στάσεις λεωφορείων / 
Ιστορικοί-αρχαιολογικοί χώροι / Τουριστικοί- χώροι & χώροι αναψυχής 
(παραλίες, µέρη φυσικής οµορφιάς) / Μονοπάτια / Προβλήτες, κ.ά. 

www.aenaos-systems.gr 

Η πρωτοπορία του ηλιακού 
συστήµατος φωτισµού 
ΑΕΝΑΟΣ είναι ότι:



Αθήνα

 Λ. Ηρακλείου 44, Άνω Πατήσια 
ΤΚ: 11141

Τηλ: 210 2756802,
 

Ηράκλειο

Έδρα: Λ. Ικάρου 79Α, ΤΚ: 71307

Τηλ: 2810 300270 Fax: 2810 300273
2810 287647-8 & 2810 222940-1 

www.aenaos-systems.gr 

Κύπρος: 

Λευκωσία 1065, Λεωφ. Αρχ. 
Μακαρίου 2 – 4

Τηλ: +357 22 662766, Fax:  
+35722663179  

Βουλγαρία

Φιλιππούπολη, πλατεία 
"Stefan Stambolov" No 3 

Τηλ: :    +359 32627880/81, 
fax:  359 32627882

Η κλίση του φωτοβολταϊκού πλαισίου µπορεί να προσαρµοστεί και έχει την δυνατότητα περιστροφής 360° 

για να καλύψει όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος.  Η µπαταρία και ο ρυθµιστής φόρτισης 

βρίσκονται µέσα σε ένα γαλβανισµένο, στεγανό κιβώτιο που µπορεί να τοποθετηθεί στην κορυφή ή στη 

βάση της κολώνας.  Ο αυτοµατισµός έναυσης/σβέσης προγραµµατίζετε στο επιθυµητό πρόγραµµα 

φωτισµού (ώρες φωτισµού, πότε θα ανάβουν/σβήνουν τα φώτα)

∆εν χρειάζονται εργασίες εκσκαφής

∆εν χρειάζονται καλωδιώσεις

Μειώνει τις επιπτώσεις σε άλλα δηµόσια έργα (αποχετευτικά, ύδρευσης)

Εύκολη εφαρµογή 

Μειώνει τα κόστη και τη διάρκεια του έργου

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Το σύστηµα δεν απαιτεί συντήρηση

Πλεονεκτήµατα 
και οφέλη

Περιγραφή συστήµατος


