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SECUREXPO
Μεγάλη επισκεψιμότητα, περίπτερα εξαιρετικής αισθητικής και πολύ θετική 
ατμόσφαιρα ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της εκθεσιακής διοργάνωσης 
SECUREXPO - INDELEX - DRONEEXPO, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις  
27, 28 και 29 Μαΐου στην Αθήνα.

H εκθεσιακή διοργάνωση που επιβεβαίωσε 
τη δυναμική του κλάδου
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Είναι αλήθεια ότι οι επισκέπτες της έκθεσης SECUREXPO 
- INDELEX - DRONE EXPO, με το που εισέρχονταν στο Ολυ-
μπιακό Κέντρο ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ όπου έλαβε χώρα η διοργάνωση, 
αντιλαμβάνονταν από τη πρώτη στιγμή τη σημαντική ανα-
βάθμιση της καθιερωμένης έκθεσης του κλάδου. Η αναβάθ-
μιση αυτή, οφείλονταν στην εξαιρετική αισθητική των πε-
ρισσότερων περιπτέρων της έκθεσης, στην πληρότητα και 
ποιότητα των τεχνολογιών και λύσεων που παρουσίασαν οι 
εταιρίες, αλλά και την πολύ καλή οργάνωση σε όλους τους 
τομείς από το φορέα διοργάνωσης. 
Μια απλή περιήγηση στην έκθεση, ήταν αρκετή για να διαπι-
στώσει ο κάθε επισκέπτης ότι οι περισσότερες εταιρίες που 
συμμετείχαν επένδυσαν στη συγκεκριμένη έκθεση και 
παρουσίασαν περίπτερα ιδιαίτερα καλαίσθητα, εφάμιλλα 
με αυτά που συναντάμε σε αντίστοιχες εκθέσεις του 
εξωτερικού.

Άλλωστε στη έκθεση έλαβαν μέρος οι μεγαλύτερες ελλη-
νικές εταιρίες του κλάδου της τεχνολογίας της ασφάλειας 
γενικότερα και ειδικότερα οι κυριότεροι αντιπρόσωποι και 
διανομείς λύσεων, οι κεντρικοί σταθμοί ελέγχου αλλά και ε-
ταιρίες υλοποίησης μεγάλων έργων. 
Η επισκεψιμότητα της έκθεσης ήταν μεγάλη, όμως εξίσου 
σημαντικό στοιχείο ήταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
επισκεπτών. Οι περισσότεροι επισκέπτες προέρχονταν από 
τον επαγγελματικό κλάδο των εγκαταστατών συστημά-
των ασφάλειας και άλλων τεχνολογικών συστημάτων, ε-
νώ παρευρέθηκαν επίσης αρκετά στελέχη εσωτερικών 
τμημάτων ασφάλειας επιχειρήσεων και οργανισμών του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Η προσθήκη της θεματικής DRONE EXPO που έκανε το ντε-
μπούτο της για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 
Ελληνικών και ξένων εταιριών, παρουσιάζοντας τεχνολογίες 
και εφαρμογές UAV ήταν ένα ακόμα ξεχωριστό στοιχείο της 
συνολικής αναβάθμισης της εκδήλωσης. 
Σαν γενικό συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
συνολική αίσθηση ιδιαίτερα της SECUREXPO, ήταν ιδιαίτερα 
θετική, αποτυπώνοντας τη δυναμική του κλάδου των συστη-
μάτων ασφάλειας. Παρακάτω ακολουθεί φωτορέπορταζ και 
κάποια σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από τα περισσό-
τερα περίπτερα της SECUREXPO. 

To περιοδικό Security Manager μαζί με τα υπόλοιπα θε-
ματικά περιοδικά της Smart Press, Δορυφορικά Νέα, IT 
Security Professional, Infocom και Digital life ήταν χο-
ρηγοί επικοινωνίας της έκθεσης. H ομάδα των περιοδικών 
υποδέχονταν τους επισκέπτες στο δικό της περίπτερο.
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G.I Security & Hellas Monitoring 

Όπως πάντα η συμμετοχή της G.I. Security ξεχώριζε 
για την ιδιαίτερη σχεδίαση του περιπτέρου της, 

αλλά φυσικά και για την πληρότητα των υλι-
κών που παρουσίασε, ως αποτέλεσμα των 
πολλών συνεργασιών αντιπροσώπευσης 
που έχει σταθερά εδώ και χρόνια η εται-
ρία με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους 

του εξωτερικού όπως οι UTC, Caddx, Op-
tex, Dixie, κ.ά. Μεταξύ πολλών σύγχρονων 

λύσεων ξεχώριζε το ολοκληρωμένο σύστημα συ-
ναγερμού της Zerowire ZW6404 με 64 ασύρματες ζώνες 
και πολλές επιλογές επικοινωνίας. Από τις νεότερες προ-
τάσεις της εταιρίας Optex, το ενδιαφέρον κέρδισε ο νέος 
και πρωτοποριακός ανιχνευτής εσωτερικού χώρου laser, 
RLS-2020I που προσφέρει κάθετη ή οριζόντια κάλυψη 20 x 
20 μέτρα. Επίσης, τα στελέχη του κέντρου παρακολούθη-
σης συστημάτων ασφάλειας Hellas Digital Monitoring 
Services, ενημέρωσαν του επαγγελματίες εγκαταστάτες 

για τις υπηρεσίες του Κέντρου προς σε αυτούς 
αλλά και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που 

διαθέτει.

Personal Security 
Η έκθεση αποτέλεσε, μια πολύ καλή ευκαιρία για τη Per-
sonal Security για να ενημερώσει στο ιδιαίτερα φιλόξενο 
και όμορφο περίπτερο της, τους επαγγελματίες εγκατα-
στάτες, για τις καινοτόμες υπηρεσίες οπτικής επιβεβαί-
ωσης αλλά και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει 
ο κεντρικός σταθμός της εταιρίας. Η εταιρεία πρόσφατα 
προέβη σε πολύ σημαντικές επενδύσεις τεχνολογικού 
εξοπλισμού και υποδομών που τις επιτρέπουν να παρέχει 
ακόμα περισσότερο αναβαθμισμένες υπηρεσίες. 

Automatic Alarm Systems & Grande 

Οι πολύχρονες συνεργασίες της Automatic Alarm Sys-
tems με καταξιωμένους στην παγκόσμια αγορά των 
συστημάτων ασφαλείας κατασκευαστικούς 
οίκους (Hikvision, Tyco, AVS Electron-
ics, Honeywell, Bentel, GJD, κ.α) της 
επέτρεψαν για ακόμα μία φορά να 
παρουσιάσει σε έκθεση μια πληθώ-
ρα λύσεων για όλες τις απαιτήσεις. 
Στο καλαίσθητο και μεγάλο περίπτε-
ρο της εταιρίας, τα στελέχη της ενη-
μέρωσαν τους επισκέπτες μεταξύ άλλων 
για την πλήρη γκάμα καμερών και NVR της Hikvision 
TurboHD 3.0 και 4K καθώς επίσης και το εντυπωσιακό 
RADAR εξωτερικού χώρου με ενσωματωμένη κάμερα της 
DSC, PG8944. Στον ίδιο χώρο που φιλοξενούσε τον όμιλο, 
οι άνθρωποι του κεντρικού σταθμού της Grande, παρου-
σίασαν στους επαγγελματίες τη λύση βίντεο-επαλήθευσης 

και τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα για on-
line πληροφόρηση 
συνεργατών - συν-
δρομητών. 
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Ζαριφόπουλος 
Η εταιρεία Ζαριφόπουλος με την 
1η συμμετοχή της στην Έκθεση 
SECUREXPO, απέδειξε έμπρακτα τη 
δυναμική και ηγετική της παρουσία 
στον Κλάδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 
Το άρτιο αισθητικά και λειτουργικά περίπτερο της εταιρίας, 
έγινε «κόμβος» επισκέψεων, ενημέρωσης και παρουσίασης 
όλων των υπηρεσιών - προϊόντων που προσφέρει η Εται-
ρία ( Πυρασφάλεια, Αυτοματισμοί, CCTV) αλλά και των υ-
πηρεσιών του κέντρου “Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός” 
καθώς και της Brinks. Η στοχευμένη πρόταση λύσεων δι-
αχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοματισμού 
σε συνδυασμό με τα συστήματα ασφαλείας -όπως η λύση 
Energy Box- είναι ένας τομέας αιχμής και καινοτομίας 
της εταιρίας και αποτέλεσε και την πιο σημαντική διαφο-
ροποίηση της Ζαριφόπουλος στην 
Securexpo. Επίσης, στο περίπτερο 
της εταιρίας είδαμε για πρώτη φο-
ρά την οικογένεια καμερών με το 
αποκλειστικό brand Vizion. 

Paradox Hellas

Στο κέντρο της έκθεσης δέσποζε το 
επιβλητικό περίπτερο της Paradox 
Hellas, με ιδιαίτερα μοντέρνα σχε-
δίαση και πληθώρα λύσεων για κάθε 
εφαρμογή ασφάλειας, αλλά φυσικά και 
σύγχρονες μονάδες πυρανίχνευσης που σχεδιάζει, κα-
τασκευάζει και εξάγει η εταιρία, εδώ και χρόνια. Οι πάρα 
πολλοί επαγγελματίες που επισκέφτηκαν το περίπτερο 
της εταιρίας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν μεταξύ 
άλλων, για τους νέους ψηφιακούς ανιχνευτές κίνησης για 
εσωτερικούς χώρους ENVY που καλύπτουν κάθε απαίτη-
ση. Στο τομέα της επιτήρησης, η Paradox Hellas παρουσί-
ασε νέες σειρές καμερών, Dahua OEM, ενώ είδαμε από 
κοντά τις νέες σειρές φωτιστικών ασφαλείας exidus, edix 
και arco. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Paradox Hellas θα 

εκπροσωπήσει τη χώρα μας 
και στην κορυφαία ευρωπα-
ϊκή έκθεση IFSEC - FIREX του 
Λονδίνου που θα συμμετέχει 
για ακόμα μια φορά. 

Sigma Security 
Πάντα παρών εδώ και πολλά χρόνια στα μεγάλα γεγονότα 
του κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, 
η Sigma Security ανέδειξε σε ένα ομολογουμένως πο-
λύ εντυπωσιακό περίπτερο, τα ξεχωριστής σχεδίασης και 
απόδοσης προϊόντα που σχεδιάζει και κατασκευάζει στο 
τομέα των συστημάτων συναγερμού, καθώς και συστήματα 
επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης EOS που διανέμει στην 
ελληνική αγορά. Την τιμητική του είχε το νέο πληκτρολόγιο 
αφής με φωτιζόμενη οθόνη και ενσωματωμένο αναγνώ-
στη RFID καρτών, ΤΡΙΤΟΝ KP αλλά και οι προγραμματι-
ζόμενες σειρήνες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου me 
flash ανιχνευτές αφρού και δονήσεως IRIS & ERIS. 
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ΗΛΚΑ
Πάρα πολλοί ήταν οι επαγγελματίες 
που αφιέρωσαν αρκετό χρόνο κατά 
την επίσκεψη τους στο εξαιρετικό 
περίπτερο της ΗΛΚΑ, ώστε να δουν 
και να ενημερωθούν για τα προϊόντα 
υψηλής ποιότητας που παρουσίασε η 
εταιρεία ως αποτέλεσμα πολλών και σημα-
ντικών συνεργασιών με οίκους όπως Hikvision, Ksenia, 
Crow, Politec, Paxton, κ.ά. Από τις λύσεις που παρου-
σιάστηκαν ξεχώρισε η νέα σειρά καμερών της Hikvi-
sion TurboHD 3.0 με ακόμα υψηλότερες αναλύσεις και 
επιδόσεις στη μετάδοση του σήματος. Από το τομέα των 
συστημάτων συναγερμού, διακρίναμε το πληκτρολόγιο 
ERGO A BLUETOOTH της Ksenia, ενώ παρουσιάστηκαν 
και τα νέα συστήματα ηλεκτρονικής περιμετρικής προ-
στασίας της Politec. 

Novatron Security Distribution 
Την ιδιαίτερα επιτυχημένη συμμετοχή της No-

vatron Security Distribution στην έκθεση, 
σηματοδότησε η υψηλή ποιότητα των προϊό-
ντων που παρουσίασε από διεθνείς καταξιω-
μένους οίκους συστημάτων ασφαλείας όπως 

οι Dahua, DSC, Foscam, HID, κ.α. Από τις νε-
ότερες προτάσεις που παρουσιάστηκαν, ξεχωρί-

σαμε τη θερμική κάμερα PTZ της Dahua IPC SD5600-T 
που υποστηρίζει αναγνώριση έως και 500 μέτρα 
και ανίχνευση στόχου ως 2000 μέτρα. Επίσης, 
οι επισκέπτες είδανε την πλήρη γκάμα προϊό-
ντων Neo Power Series της DSC που ενσω-
ματώνει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες στο 
τομέα των συστημάτων συναγερμού. 

BOOS

Ένα περίπτερο με πολύ ιδιαίτερη σχεδία-
ση αλλά πολύ μεγάλο πλουραλισμό προϊ-
όντων για το τομέα της ασφάλειας ευρύτερα, 
ήταν αυτό της εταιρίας Boos. Η εταιρία παρέχει 
πιστοποιημένο εξοπλισμό που καλύπτει συνολικά όλες 
τις ανάγκες ασφάλειας και προστασίας σε κάθετες αγορές 
και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια ευρύτατη γκάμα 
λύσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονταν συστήματα 
διαχείρισης κλειδιών, αποτελεσματικά συ-
στήματα παραγωγής αντικλεπτικής ομί-
χλης του κορυφαίου οίκου Protect, σύγχρο-
νες μονάδες καταστροφείς εγγράφων και 
ψηφιακών μέσων, χρηματοκιβώτια και 
κιβώτια φύλαξης όπλων Wertheim καθώς ε-
πίσης και πύλες ελέγχου και ανίχνευση επικινδύνων 
αντικειμένων της Astrophysics. Η εταιρεία παρουσίασε 
ακόμα μια πλήρη σειρά καμερών που καλύπτουν επαγ-
γελματικές απαιτήσεις. 
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Solo Security Systems 
Τα σύγχρονα συστήματα συνα-
γερμού της Amc κυριάρχησαν 
στο περίπτερο της Solo Secu-
rity Systems. Εκεί, τα στελέ-
χη της εταιρίας παρουσίασαν 
στους επαγγελματίες όλη τη 
γκάμα των πινάκων ελέγχου, όπως τις σειρές Χ και Κ, ενώ 
πρόβαλαν τις δυνατότηες ενσωμάτωσης των ασύρμα-
των περιφερειακών στους πίνακες αλλά και την επιλογή 
απεικόνισης της κατάστασης του συναγερμού απο smart-
phone μέσω cloud και ειδικής εφαρμογής. Επίσης, γνωρί-
σαμε τους νέους ανιχνευτές της εταιρίας όπως το μοντέλο 
Soutdoor-T που διακρίνεται για την αποτελεσματικότητα 
στην κάλυψη εξωτερικών χώρων. 

Europa Central Station 
Οι νέες υπηρεσίες εικόνας με καταγραφή την ώρα του 
συμβάντος που προσφέρει το 24ώρο Κέντρο Λήψης Ση-
μάτων και Εικόνας, Europa Central Station βρέθηκε στο 
επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των ανθρώπων της ε-
ταιρείας αλλά και των πολλών επαγγελματιών που επισκέ-
φτηκαν το περίπτερο της. Επίσης έντονο ενδιαφέρον έδει-
ξαν οι επισκέπτες για τη νέα εφαρμογή για smartphones 
για τους πελάτες αλλά και την εφαρμογή διαχείρισης των 
πελατών για τους εγκαταστάτες.

Plantron 
Ποικιλία προτάσεων για πολλές εφαρμογές ασφάλειας συ-
ναντήσαμε στο περίπτερο της Plantron. Οι επαγγελμα-
τίες που επισκέφτηκαν το περίπτερο της εταιρίας έδειξαν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συστήματα συναγερμού του 
Ιταλικού οίκου EL.MO. που η Plantron αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είδαμε επίσης 
λύσεις παρακολούθησης αλλά και εξοπλισμό για ειδικές 
εφαρμογές όπως διαχείρισης στόλου και άλλους αυτομα-
τισμούς GSM & IP.

Netizen

Η Netizen Security αξιοποίησε με 
το καλύτερο δυνατό τρόπο τη 
συμμετοχής της στην έκθεση, παρουσιάζοντας τη γκάμα 
των αξιόπιστων προϊόντων που διαθέτει, με τα οποία κα-
λύπτει όλες τις απαιτήσεις των έργων ασφάλειας. Μεταξύ 
άλλων οι επισκέπτες ενημερώθηκαν από τα στελέχη της 
εταιρίας για τις προτάσεις της Satel στο τομέα των συ-
στημάτων συναγερμού αλλά και για τις καινοτομίες των 
ανιχνευτών της GJD που αναβαθμίζουν τη περιμετρική 
προστασία και όχι μόνο. Επίσης, η εταιρία παρουσίασε τα 
συστήματα video analytics της xtralis αλλά και τα συστή-
ματα αντικλεπτικής ομίχλης της Naebula. 
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Novo Technologies
O σαφής προσανατολισμός σε τεχνολο-
γίες αιχμής για τη διαχείριση video και 
οι προτάσεις υψηλής ποιότητας στο 
τομέα των καμερών ήταν τα σημεία 
αναφοράς του περιπτέρου της Novo 
Technologies. Εκεί, πολλοί επαγγελματί-
ες είχαν την ευκαιρία να δούνε στη πράξη τις 
απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει το νέο κορυ-
φαίο σύστημα διαχείρισης video της Axxonsoft, όπως η 
άμεση αναζήτηση καταγεγραμμένου video με video ana-
lytics και ο διαδραστικός τρισδιάστατος χάρτης. Επίσης, 

άριστες εντυπώσεις αποκόμισαν με την ποιότητα 
εικόνων που αποδίδουν οι κάμερες της Tian-

dy σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού 
χάρη στη τεχνολογία super starlight.

Cubitech
Η συμμετοχή της Cubitech στην SECUREXPO είχε ένα 
βασικό στοιχείο διαφοροποίησης, μιας και στο μοντέρ-
νας σχεδίασης περίπτερο της, η εταιρεία παρουσίασε μια 
ευρεία γκάμα λύσεων ασφάλειας με το δικό της Brand 
το οποίο έχει προωθήσει εμπορικά και στο εξωτερικό, 
συμμετέχοντας παράλληλα σε αρκετές διεθνείς εκθέσεις. 
Οι συνεργάτες της Cubitech και επισκέπτες στο περίπτερό 
της, έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για τις προτάσεις στο το-
μέα της βίντεο επιτήρησης υβριδικής αλλά και αποκλειστι-
κά IP τεχνολογίας, ενώ η εταιρία παρουσίασε συστήματα 
συναγερμού από την καταξιωμένη εταιρία Satel με την 

οποία ξεκίνησε πρόσφατα επί-
σημη συνεργασία. Οι λύσεις της 
Cubitech επεκτάθηκαν και στο το-
μέα των αντικλεπτικών υλικών 
για εμπορικά καταστήματα.

ΑΑ Alarm - Mobotix 

Η AA Alarm συμμετείχε 
στην έκθεση ως Advanced 
Mobotix Partner και είχε 
την ευκαιρία να αναδείξει 
στους επισκέπτες τις ξε-
χωριστές προηγμένες λειτουργίες των συστημάτων Mo-
botix. Μεταξύ πολλών προτάσεων από τον Γερμανικό 
οίκο, ξεχώριζαν οι μοναδικής σχεδίασης κάμερες, με δυο 
ξεχωριστούς ανεξάρτητα ρυθμιζόμενους φακούς, Μ15 
AllroundDual και D15 DualDome καθώς και τα μο-
ντέλα θερμογραφικής απεικόνισης. Το ενδιαφέρον των 
επαγγελματιών κέρδισαν επίσης οι κάμερες ημισφαιρικής 
τεχνολογίας i25 και Q25, αλλά και η νέα θυροτηλεόραση 
T25 που υποστηρίζει πολλές μοναδικές δυνατότητες. 
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Signal Electronics Security
Πιστή στη φιλοσοφία της εδώ και χρόνια, η Signal Elec-
tronics Security, παρουσίασε για ακόμα μια φορά λύσεις 
που διακρίνονται για τη ποιότητα και την αξιοπιστία τους. 
Μεταξύ αυτών, στο περίπτερο της εταιρίας, κυριαρχούσαν 
φυσικά οι θερμικές κάμερες του ηγέτη στο συγκεκριμένο 
τομέα, FLIR, όπου ξεχωρίσαμε τη φορητή θερμική κάμε-
ρα SCOUT TK που παρέχει απόλυτα διαυγή εικόνα μέρα-
νύχτα. Επίσης, είδαμε από κοντά την πλήρη γκάμα λύσεων 
βίντεο επιτήρησης της Provisio-ISR τόσο στη κατηγορία 
των AHD αλλά και στη κατηγορία των IP καμερών. 

D-Link & Westnet
Επαγγελματικές λύσεις IP Surveillance και λύσεις Smart 
Home βρέθηκαν στο επίκεντρο του καλαίσθητου χώρου 
που είχαν διαμορφώσει η D-Link & Westnet στη κοινή 
συμμετοχή τους στην έκθεση. Οι πάρα πολλοί επαγγελ-
ματίες που επισκέφτηκαν το περίπτερο είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν από τα στελέχη των δυο εταιριών για τις 
επαγγελματικές καινοτόμες δικτυακές κάμερες της οικογέ-
νειας Vigilance, που συνδυάζουν πολύ υψηλή απόδοση, 
αξιοπιστία και προσιτή τιμή. Επίσης, παρουσιάστηκε το 
mydlink Home μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που κάνει 
πράξη το έξυπνο σπίτι. 

Rakson
Οι κάμερες της εταιρείας icatch, αλλά και τα συστήματα 
θυροτηλεοράσεων των εταιρειών Golmar και Bittron-
video βρέθηκαν στο επίκεντρο των προϊόντων που πα-
ρουσίασε η RAKSON. 

Microlink
Η ομάδα των στελεχών της Mi-
crolink ενημέρωνε τους επι-
σκέπτες -στο πολύ καλαίσθητο 
και φιλόξενο περίπτερο της ε-
ταιρείας- για τις ολοκληρωμένες 
προτάσεις της, που καλύπτουν 
αποτελεσματικά και τις πλέον 
απαιτητικές εφαρμογές ασφά-
λειας στην ελληνική αγορά. 
Μεταξύ αυτών, είναι φυσικά ο 
εξοπλισμός που προέρχεται από τον Ιταλικό οίκο Pess, ό-
πως το ολοκληρωμένο σύστημα νέας γενιάς συναγερμών 

iBoxer. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών κέρδισε 
επίσης η νέα κάμερα speed dome εξωτε-

ρικού χώρου ML-150PTZ με 36x οπτι-
κό zoom και ανάλυση 1.3MP.
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Odesus & Atermon Systems
Η εταιρία Οδέσους παρουσί-
ασε λύσεις για πολλούς τομείς 
της ασφάλειας όπως συστή-
ματα δικτυακής επιτήρησης 
και video analytics, όμως η 
συμμετοχή της ξεχώρισε από 
τους υπόλοιπους εκθέτες, για 
τα αντικλεπτικά συστήματα της Checkpoint που έχουν 
εγκατασταθεί με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια σε πολλά 
εμπορικά καταστήματα στην Ελλάδα. Επίσης, είδαμε από 

κοντά τα συστήματα ομίχλης ασφάλειας της 
TEKNOFOG τα οποία ξεχωρίζουν από τον 
ανταγωνισμό για την εξωτερική τους σχεδία-
ση. Στο ίδιο χώρο, φιλοξενήθηκε και η εταιρία 
Atermon που παρουσίασε το μοναδικό σύ-
στημα ολοκληρωμένου ελέγχου και διαχείρι-

σης κλειδιών χωρίς καλώδια που έχουν αναπτύξει η ASSA 
ABLOY και η IKON με την τεχνολογία CLIQ. 

C4eye
Η εταιρεία C4eye έχει ανανεώσει και αναβαθμίσει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό το “οπλοστάσιο” της στο τομέα των ψηφι-
ακών συστημάτων επιτήρησης που ειδικεύεται. Η έκθεση 
αποτέλεσε μια πολύ καλή ευκαιρία για να παρουσιάσει 
τις νέες IP κάμερες της Canon με την οποία πρόσφατα 
σύναψε συνεργασία αντιπροσώπευσης. Το ενδιαφέρον 
όμως κέντρισαν και οι πολύ ιδιαίτερες κάμερες απεικό-
νισης 360 μοιρών, της ONCAM που ξεχωρίζουν για την 
υψηλή ποιότητα απεικόνισης και τις έξυπνες λειτουργίες 
που υποστηρίζουν. Επίσης, γνωρίσαμε τις δυνατότητες 
ειδικών εφαρμογών των λύσεων IP Video επιτήρησης της 
MARCH, αλλά και τα ολοκληρωμένα και ισχυρά συστή-
ματα έγγραφης και διαχείρισης για υψηλές απαιτήσεις της 
wavestor 

Electrosystems & Atlas Security

Σε έναν από τους μεγαλύτερους χώρους με μοντέρνα 
σχεδίαση τα στελέχη της Electrosystems και Atlas Secu-
rity υποδέχτηκαν τους επισκέπτες. Εκεί, παρουσίασαν 
τους πίνακες συναγερμού της IDS, μία εταιρεία από τη 
Νότια Αφρική με 30 χρόνια εμπειρία στη κατασκευή συ-
στημάτων συναγερμού. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε 
η νέα σειρά ασυρμάτων περιφερειακών XWAVE και η 
εφαρμογή για ANDROID, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στους τελικούς χρήστες να χειρίζονται τον συναγερμό 
τους μέσω κινητών τηλεφώνων. Οι επισκέπτες είχαν τη 
δυνατότητα να δουν από κοντά και τη νέα σειρά ποιοτι-
κών Beams i-Sec και ολόκληρο το εύρος των προϊόντων 
CCTV με κάμερες και DVR της Camvision. Επίσης, η ATLAS 
Security παρουσίασε τα προγράμματα Global Sim και 
την νέα συνεργασία της με Vodafone, Cosmote & Wind, 
μια καινοτομία που δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα 
επικοινωνίας των συστημάτων συναγερμού με το ΚΛΣ 
(τεχνολογία δικτύου GPRS). 
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Orbit
Τρεις ήταν οι βασικοί πυλώνες του ενδιαφέροντος στο 
περίπτερο της Orbit Systems. Οι άνθρωποι της εταιρίας, 
ενημέρωσαν στο φιλόξενο χώρο τους για το πρόγραμ-
μα Κέντρων Λήψης Σημάτων Centaur-Net Monitoring 
Software, καθώς επίσης και για το Time Patrol που έχει 
αναπτύξει η Orbit Systems με σκοπό να αναβαθμίσει τις 
υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης, παρουσιάστηκε το πρό-
γραμμα INTIME που προσφέρει με αξιοπιστία ωρομέ-
τρηση προσωπικού και φυλάκων περιπολίας με χρήση 
κινητών τηλεφώνων καθώς και άλλες εφαρμογές για τoν 
εντοπισμό γεωγραφικού στίγματος (GPS On-Trace).

Artion
Μια εταιρεία που παραδοσιακά συμμετέχει δυναμικά στις 
εκθέσεις του κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων α-
σφάλειας, είναι σίγουρα η Artion Security που και αυ-
τή τη φορά παρουσίασε πολλές προτάσεις στους τομείς 
των συστημάτων συναγερμού (RFT), επιτήρησης (Elmes 
και TVT), ελέγχου πρόσβασης και θυροτηλεοράσεων 
(V-TEC). 

Vliadonis
Αντιπροσωπεύοντας στην Ελλάδα, την Novus, η εταιρεία 
Viladonis είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο κοινό 
σύγχρονες κάμερες επιτήρησης τεχνολογίας AHD αλλά 
και να αναδείξει τις δυνατότητες της επαγγελματικής λύ-
σης client-server δικτυακής διαχείρισης video.

CM Security

Η πρώτη συμμετοχή της CM Security στην SECUREXPO 
ήταν ιδιαίτερα δυναμική, παρουσιάζοντας στο περίπτερο 
της, λύσεις για κάθε εφαρμογή ασφάλειας όπως τα ασύρ-
ματα συστήματα συναγερμού i500 BI-COM και i300 που 
προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία με βασικό χαρα-
κτηριστικό την πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση μέσω 
smartphone. Επίσης, τα στελέχη της εταιρίας ανέδειξαν 
τις δυνατότητες του συστήματος ελέγχου πρόσβασης 
iSAC-3, μια λειτουργικά επεκτάσιμη λύση, με βασικά πλε-
ονεκτήματα τις έξυπνες λειτουργίες, τη γρήγορη εγκατά-
σταση, την ευκολία χρήσης και την αυτοματοποιημένη 
ρύθμιση των παραμέτρων. 
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SDC
Προϊόντα από σημαντικά διεθνή 
Brands είδαμε στο περίπτερο της 
προερχόμενης από την Κύπρο ε-
ταιρείας SDC (Security Distribution 
Center), όπως συστήματα πυρανί-
χνευσης από την tyco και την Fire-
class και ασύρματα συστήματα α-
σφάλειας της Visionic. 

Shop 4 Security
Υβριδικές και ασύρματες λύσεις και 
μια μεγάλη γκάμα προϊόντων συ-
ναγερμού και πυρανίχνευσης της 
Teletek είδαμε στο περίπτερο της 
Shop 4 Security.

Professional Services
Στο περίπτερο της Professional Ser-
vices μεταξύ πολλών προτάσεων 
στον τομέα του δικτυακού εξοπλι-
σμού συμπεριλαμβάνονταν και οι 
σύγχρονες IP κάμερες της εταιρείας 
Planet.

Wisdom Software
To καταξιωμένο λογισμικό για κέ-
ντρα λήψης σημάτων και εικόνας, 
ΦΡΟΥΡΟΣ ΙΙ παρουσίασε η εταιρεία 
Wisdom Software.

SamboHellas
Έντονο ενδιαφέρον για τις θυροτη-
λεοράσεις νέας τεχνολογίας όπως το 
σύστημα 2Easy έδειξαν οι επισκέπτες 
της Sambo Hellas.

Perimetrica 
Για τα πρωτοποριακά συστήματα 
περιμετρικής προστασίας που ανα-
πτύσσει και διαθέτει η εταιρεία Per-
imtrika ενημερώθηκαν οι επισκέ-
πτες στο περίπτερο της εταιρείας. 

Allwan
H εταιρεία Αllwan στην πρώτη της 
συμμετοχή στην κλαδική έκθεση, 
μεταξύ πολλών λύσεων δικτυακού 
εξοπλισμού, παρουσίασε τις νέες κά-
μερες και τα πρωτοποριακά NVR της 
εταιρίας Milesight. 

Fetronic
Η πολύ αξιόλογη συμμετοχή της 
εταιρείας Fetronic συνοδεύτηκε με 
την παρουσίαση της ανοξείδωτης 
INOX μπουτονιέρας που κατα-
σκευάζει η ίδια η εταιρία εδώ στην 
Ελλάδα και διακρίνεται για την ποι-
ότητα και τον σχεδιασμό της. Επίσης 
η εταιρία παρουσίασε το ασύρματο 
σύστημα συναγερμού Silenya HT της 
εταιρείας Silentron. 

Elas
Κορυφαία θέση στο περίπτερο της 
ELAS είχε το καινοτόμο επαγγελμα-
τικό σύστημα ασφάλειας Vision-X 
που συνδυάζει και λειτουργίες ελέγ-
χου πρόσβασης, ενώ παρουσιάστη-
καν επίσης και τα νέα συστήματα 
ελέγχου πρόσβασης SOYAL. 
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ΜΑΒΙΚΑΛ
Η βιομηχανία καλωδίων ΜΑΒΙΚΑΛ 
πιστοποίησε την πολύχρονη και επι-
τυχημένη παρουσία της, παρουσιά-
ζοντας καλώδια για έργα ασφάλειας 
κάθε τύπου και κάθε κατηγορίας. 

Nobel 
Για τις υπηρεσίες και τις υποδομές 
του κεντρικού σταθμού ασφάλειας 
Nobel ενημερώθηκαν οι επαγγελμα-
τίες στο περίπτερο της εταιρείας. 

CitiSafe & 
2G Security Services 
O CitisSafe είναι ένας σύγχρονος 
οργανισμός που απαρτίζεται από κα-
ταξιωμένους και έμπειρους επαγγελ-
ματίες στον τομέα έξυπνης τεχνολο-
γίας και της ηλεκτρονικής ασφάλειας 
που έδωσε δυναμικό παρών στην 
έκθεση. Στα πλαίσια της συνεργα-
σίας με την 2G Security Services 
που προσφέρει όλο το εύρος των 
υπηρεσιών ασφάλειας (φυλάξεις, 
κέντρο ελέγχου, άμεση επέμβαση, 
προσωποφύλαξη, κ.ά.) -και είχε και 
την ευθύνη ασφάλειας της έκθεσης- 
τα στελέχη των δυο εταιριών είχαν 
πολλές συναντήσεις με αρκετούς 
επισκέπτες που έδειξαν ενδιαφέρον 
για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Vision Mαυριδάκης
Συστήματα συναγερμού της Rex-
tar, κάμερες της εταιρείας Fame 
και συστήματα ελέγχου πρόσβασης 
της Vimloc συνθέτανε το πάζλ των 
προτάσεων της εταιρείας Vision 
Mαυριδάκης.

Devolo
Οικιακός αυτοματισμός ή SmartHome 
και ασφάλεια συγκλίνουν ολοένα και 
περισσότερο. Η devolo ηγέτιδα στην 
αγορά των λύσεων Powerline συμ-
μετείχε στην έκθεση Indelex Expo, 
παρουσιάζοντας το πλήρες χαρτο-
φυλάκιο των λύσεων dLAN Poweline, 
αλλά και τις λύσεις devolo Home 
Control. Η τεχνολογία dLAN στην ο-
ποία βασίζονται οι λύσεις της devolo, 
αποσκοπεί στην απλή, γρήγορη και 
ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω 
του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος.

TopVision
Τα συστήματα ασφάλειας και πυρα-
νίχνευσης maxlogic και mavigard 
είδαμε στο περίπτερο της TopVi-
sion.

D&C Electronics 
Η D&C Electronics παρουσίασε 
στους επισκέπτες το σύστημα επιτή-
ρησης IP Digifort αλλά και την ολο-
κληρωμένη λύση Internet Hotspot 
για ξενοδοχεία. 

Piperaris
Παρών στην έκθεση έδωσε το δια-
δικτυακό κατάστημα συστημάτων 
ασφάλειας shop.piperaris.com 
που διαθέτει πληθώρα επιλογών 
συστημάτων ασφάλειας.

Σχετικά με τη διοργάνωση DroneExpo και τις εταιρείες που έλαβαν μέρος σε 
αυτή, μπορείτε να διαβάσετε σχετικά και να δείτε τα Highlights σε αντίστοιχο 
ρεπορτάζ στη νέα θεματική ενότητα του περιοδικό Tech Drones.
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