
της Sicurezza ενισχύθηκε με την προ-
σθήκη της παράλληλης έκθεσης Smart 
Building Expo, που έφερε έναν αέρα 
ανανέωσης, εστιάζοντας στις σύγχρονες 
λύσεις ενοποίησης και αυτοματισμού 
για κτιριακές υποδομές. 
Η Sicurezza -όπως πάντα άλλωστε- δι-
ακρίθηκε με άριστα και στον οργα-
νωτικό τομέα, αφού τα πάντα λειτουρ-
γούσαν άψογα, παρέχοντας σημαντικές 
διευκολύνσεις τόσο στους επισκέπτες 
και τους εκθέτες, όσο και σε εμάς τους 
δημοσιογράφος. 
Σε σχέση με τους τεχνολογικούς τομείς, 
όπως είναι λογικό καλύφθηκαν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό οι λύσεις βίντεο επιτήρη-
σης και συστημάτων συναγερμού, ενώ 
συναντήσαμε αρκετές εταιρίες τόσο α-
πό το τομέα του ηλεκτρονικού ελέγχου 
πρόσβασης, της παθητικής ασφάλειας, 
της πυρανίχνευσης, αλλά και του Cyber 
Security. Επίσης, σημαντική παρουσία 
είχαν οι αρχές του νόμου και των δημό-
σιων σωμάτων ασφάλειας της Ιταλίας. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επι-
σκέπτες και για πολλές από τις 150 
παρουσιάσεις και τα τεχνικά σεμινάρια 
που διοργανώθηκαν παράλληλα κατά 

το τριήμερο διοργάνωσης της έκθεσης, 
καλύπτοντας πολύ μεγάλο μέρος των 
θεμάτων που απασχολούν σήμερα τους 
επαγγελματίες υλοποίησης τεχνολογι-
κών έργων αλλά και των τελικών πελα-
τών. 

Οι παραδοσιακοί Ιταλοί 
του συναγερμού …και οι 
μεγάλοι όμιλοι!
Πολλοί μεγάλοι κατασκευαστικοί οίκοι 
συστημάτων ασφάλειας με διεθνή πα-
ρουσία, έδωσαν και φέτος δυναμικό 
παρών στη Sicurezza, ενώ παρουσιά-
στηκαν στα περίπτερα τους, είτε ως οι 
μητρικές εταιρείες, είτε η πλειοψηφία 
αυτών μέσω των τοπικών Ιταλών αντι-
προσώπων τους. Με δεδομένο πάντως 
ότι η έκθεση έχει διεθνή χαρακτήρα θα 
ήταν σίγουρα καλύτερα οι περισσότε-
ροι εκθέτες να προσθέσουν στις σημάν-
σεις στα περίπτερα τους και την αγγλική 
γλώσσα.
Αναφορικά με τη συμμετοχή των με-
γαλύτερων εταιριών, σημαντική θέση 
όπως ήταν αναμενόμενο είχαν οι πα-
ραδοσιακοί Ιταλοί κατασκευαστές των 
συστημάτων συναγερμού όπως οι: 

AVS Electronics, TecnoAlarm, Inim 
Electronics, Elmo, Cias και AMC που 
εδώ και πολλά χρόνια θα λέγαμε ότι έ-
χουν δημιουργήσει μια μεγάλη σχολή 
στα συστήματα συναγερμού με την ευ-
ρύτερη έννοια. Διαπιστώσαμε λοιπόν 
ότι οι κατασκευαστές αυτοί, συνεχώς 
εξελίσσουν τα προϊόντα τους, ενισχύ-
ουν τις ασύρματες λειτουργίες των 
συστημάτων, υιοθετούν ολοένα και πε-
ρισσότερο την τεχνολογία του cloud και 
των applications για smartphones και 
παράλληλα προσαρμόζονται στην τάση 
που θέλει την ενοποίηση των συστη-
μάτων σε κοινές πλατφόρμες. Επίσης, 
συναντήσαμε τους μεγάλους ομίλους 
Tyco και Honeywell καθώς και κατα-
σκευαστές που ειδικεύονται στις λύ-
σεις βίντεο-επιτήρησης IP τεχνολογίας, 
όπως η Mobotix, η Avigilon, η TVT 
και η Milesight. Τον τομέα ειδικά της 
πυρανίχνευσης εκπροσώπησαν εταιρίες 
όπως η Γερμανική NSC.
Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν 
από ένα τόσο σημαντικό εκθεσιακό γε-
γονός, οι δύο μεγάλοι Κινέζοι κατασκευ-
αστές -Hikvision & Dahua- οι οποίοι 
θα λέγαμε ότι κινήθηκαν στο ίδιο ακρι-

Για ακόμα χρονιά, η ομάδα του Security Manager, βρέθηκε στο Μιλάνο και στο εκθεσιακό 
κέντρο FIERA MILANO, προκειμένου να επισκεφτεί την έκθεση Sicurezza 2017 και να 
καταγράψει τα σημαντικότερα στοιχεία από μια από τις παραδοσιακά μεγαλύτερες 
εκθεσιακές εκδηλώσεις στον τομέα της τεχνολογίας των συστημάτων ασφάλειας στην 
Ευρώπη.

Sicurezza 2017   
Θετικό πρόσημο σε όλους τους τομείς 

Μια πρώτη γενική εντύπωση από την 
19η έκθεση Sicurezza, είναι ότι ήταν 
σίγουρα μεγαλύτερη από την προ-
ηγούμενη διοργάνωση του 2015, 
τόσο από πλευράς του εκθεσιακού χώ-
ρου που καταλάμβαναν τα περίπτερα 
των 465 εκθέτων (+40% από το 2015) 
σε 3 hall του εκθεσιακού κέντρου Fiera 
Milano που χρησιμοποιήθηκαν, όσο 
και από την προσέλευση των επισκε-

πτών, που ήταν σημαντικά αυξημένη 
σε σχέση με τη προηγούμενη διοργά-
νωση, κάτι το οποίο αποτέλεσε γενική 
αίσθηση όσων συμμετείχαν. Αυτό άλ-
λωστε προκύπτει και από τα στοιχεία 
των διοργανωτών, που ανακοίνωσαν 
ότι στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά 
και τις 3 ημέρες ως επισκέπτες 25.569 
επαγγελματίες από 86 συνολικά χώ-
ρες κάτι που σημαίνει ότι υπήρχε αύ-

ξηση της επισκεψιμότητας κατά 
35%. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η Sicurezza 
έχει πετύχει να θεωρείται ως ένα σημείο 
αναφοράς στην αγορά της τεχνολογί-
ας στην ασφάλεια και όχι μόνο, όπως 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της διοργανώτριας εται-
ρείας, Fiera Milano, Fabrizio Curci. Το 
ηγετικό στέλεχος της διοργανώτριας 
εταιρείας τόνισε επίσης ότι η δυναμική 

Δημοσιογραφική Αποστολή στο Μιλάνο 
Βλάσης Αμανατίδης
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Η εταιρεία με 30 χρόνια εμπειρία και 
έδρα την Πάτρα -και με γραφεία στην 
Αθήνα και στην Κύπρο- είχε την ευκαι-
ρία να παρουσιάσει στη διεθνή αγορά, 
σε παγκόσμια πρώτη την “Έξυπνη Σει-
ρήνα Αποτροπής”, που σχεδιάζει και 
κατασκευάζει στην Ελλάδα. Το περί-
πτερο της Divico Security, προσέλκυσε 
πάρα πολλούς επισκέπτες και κέρδισε 
το ενδιαφέρον του κοινού που αναζη-
τούσε περισσότερες πληροφορίες για 
το πρωτοποριακό αυτό προϊόν. Όπως 
μας ενημέρωσαν τα στελέχη της εται-
ρείας, περισσότεροι από 200 επισκέ-
πτες από 20 διαφορετικές χώρες, επι-
σκέφθηκαν το περίπτερό της εταιρείας 
και ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες 
της DiVoice -όπως ονομάζεται η έξυπνη 
σειρήνα αποτροπής- που έχει τη δυνα-
τότητα να αναπαράγει ηχογραφημένα 
μηνύματα σε συμβάντα παραβίασης. 
Η αποτίμηση της πρώτης συμμετοχής 
της Divico security, σε μια τόσο μεγάλη 
διεθνή έκθεση κρίνεται κάτι παραπάνω 
από θετική και επιτυχημένη. 

Dahua 

Σε ένα πολύ διαφορετικό εκθεσιακό 
concept από ότι είχαμε συνηθίσει, βα-
σίστηκε η παρουσία της Dahua, δημι-
ουργώντας στην ουσία στο περίπτερο 
της μια μικρή πόλη, όπου για κάθε το-

βώς πνεύμα, όσον αφορά την παρουσία 
τους στην φετινή Sicurezza. Σαφής στό-
χος και των δύο -όπως αντιληφθήκαμε 
από το στήσιμο των περιπτέρων τους 
αλλά και από τις συνομιλίες που είχαμε 
με στελέχη τους- ήταν να αποποιηθούν 
τον χαρακτηρισμό ως κατασκευαστές 
μόνο συστημάτων CCTV, που είχαν πριν 
κάποια χρόνια, προβάλλοντας εμφατι-
κά την έννοια του παρόχου ολοκληρω-
μένων λύσεων ασφάλειας που μπορεί 
να διαθέσει προϊόντα για όλους τους 
τομές των συστημάτων ασφάλειας (βί-

ντεο, συναγερμοί, έλεγχος πρόσβασης, 
θυροτηλεοράσεις, κ.ά.) και για όλες τις 
εφαρμογές σε οποιαδήποτε κάθετη α-
γορά, κάτι που άλλωστε ανταποκρίνεται 
στη πραγματικότητα, σύμφωνα με αυτά 
που γνωρίζουμε και είδαμε στα περί-
πτερα τους.

Divico Security
Η πρώτη ειδική αναφορά σε εταιρεία-
εκθέτη της Sicurezza, ανήκει δικαιωμα-
τικά στην μοναδική Ελληνική συμμετο-
χή, που ήταν αυτή της Divico Security. 
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μεταξύ των οποίων η FirecClass με τα 
συστήματα πυρανίχνευσης, αλλά και 
η Bentel με τις νέες σειρές ασύρματου 
συναγερμού BW.

Honeywell 

Για ακόμα μια φορά, ο όμιλος της 
Honeywell δικαιολόγησε απόλυτα την 
ηγετική θέση που διαθέτει στη παγκό-
σμια αγορά των λύσεων ασφάλειας, με 
κύριο χαρακτηριστικό την ενοποίηση 
λειτουργιών μέσω διασυνδεδεμένων 
συστημάτων και εφαρμογών. Το κε-
ντρικό μήνυμα της εταιρείας μετουσιώ-
θηκε σε πράξη παρουσιάζοντας λύσεις 
όπως η εφαρμογή Honeywell Vector 
Occupant App και Pulse App που ενι-
σχύει την απόδοση των Smart Building. 

Mobotix

Η Γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε την 
προσήλωσή της, στην ανάδειξη λύσεων 
βίντεο επιτήρησης που είναι βασισμέ-
νες αποκλειστικά σε IP τεχνολογία. Στην 
πλήρη γκάμα των προϊόντων, που είδα-
με στο περίπτερο της εταιρείας, ξεχώ-
ριζαν οι κάμερες θερμικής απεικόνισης 
M16, τα μοντέλα πανοραμικής κάλυψης 
D16 καθώς επίσης και οι νέες θυροτηλε-
οράσεις που έχει σχεδιάσει και διαθέτει 
στην παγκόσμια αγορά. 

ριζε το module GSM/GPRS/IP/IOT που 
έχει αναπτύξει η Ελληνική εταιρεία ELS. 
H συγκεκριμένη μονάδα για την οποία 
έδειξαν έντονο ενδιαφέρον οι επισκέ-
πτες σχεδιάστηκε από την Ελληνική 
εταιρεία με σκοπό να προσφέρει μια 
αξιόπιστη λύση μετάδοσης δεδομένων 
από ένα σύστημα συναγερμού σε ένα 
Κέντρο Λήψης Σημάτων. 

CIAS

Η CIAS αποτελεί έναν ακόμα παραδο-
σιακό Ιταλό κατασκευαστή συστημά-
των ασφάλειας, που ειδικεύεται στην 
περιμετρική προστασία, διαθέτοντας 
μια πληθώρα λύσεων όπως ανιχνευτές 
δέσμης υπέρυθρης τεχνολογίας και μι-
κροκυμάτων. Στην έκθεση κατέγραψε 
μια δυναμική συμμετοχή και τα νέα 
προϊόντα που παρουσίασε όπως οι α-
νιχνευτές μικροκυμάτων των σειρών 
Quasar, Murena και Manta που υποστη-
ρίζουν IP τεχνολογία και PoE κέρδισαν 
το ενδιαφέρον του κοινού. 

Politec
Η ηλεκτρονική περιμετρική προστασία 
είναι ο τομέας που ειδικεύεται η Ιταλική 
Politec, παρουσιάζοντας στην έκθεση 
την μεγάλη οικογένεια προϊόντων που 

διαθέτει με λύσεις ανίχνευσης παραβι-
άσεων που υποστηρίζουν ενσύρματη 
και ασύρματη τεχνολογία, καλύπτοντας 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
με δέσμες υπερύθρων ή μικροκυμάτων. 

Elmo 

Δυναμική συμμετοχή ως γνήσιος εκ-
πρόσωπος των Ιταλών Κατασκευαστών 
κατέγραψε και η εταιρεία ELMO, πα-
ρουσιάζοντας μεταξύ πολλών λύσεων, 
την cloud πλατφόρμα Ε-CONNECT που 
προσφέρει βέλτιστη διαχείριση και ενο-
ποιημένη λειτουργία των συστημάτων 
ασφάλειας της εταιρείας, για εγκαταστά-
τες αλλά και τελικούς πελάτες.

Tyco 

Στο χώρο που φιλοξενούσε τον όμιλο 
TYCO & Johnson Control -όπως έχει 
προκύψει μετά τη συγχώνευση των δυο 
εταιρειών- συναντήσαμε όλα τα brand 
που συνθέτουν την πολύ μεγάλη γκά-
μα λύσεων που μπορεί να προσφέρει, 

Inim Electronics 

Ένα από τα πιο επιβλητικά περίπτερα 
στην είσοδο της Sicurezza, ήταν αυτό 
το της Inim Electronics που παρουσία-
σε όλες τις νέες σειρές των προϊόντων 
της στο τομέα των συστημάτων συνα-
γερμού και πυρανίχνευσης, μεταξύ των 
οποίων την μεγάλη οικογένεια προϊό-
ντων Smartliving, αλλά και τις εφαρμο-
γές cloud που διευκολύνουν σημαντικά 
τη διαχείριση των συστημάτων για ε-
γκαταστάτες και τελικούς χρήστες. 

AMC

Για την AMC, η Sicurezza ήταν μια καλή 
ευκαιρία να παρουσιάσει μεταξύ πολ-
λών προτάσεων και το νέο ασύρματο 
σύστημα συναγερμού XR800 με 64 α-
σύρματες ζώνες, το νέο πληκτρολόγιο 
αφής Unika, αλλά και τις δυνατότητες 
της εφαρμογής για smartphones AMC 
Manager για τη διαχείριση των πινάκων 
συναγερμού. Όλες οι προτάσεις της 
AMC διακρίθηκαν για την καλαίσθητη 
σχεδίαση τους και τις σύγχρονες τεχνο-
λογικές τάσεις που υιοθετούν. 

C.E.CAM
Στο περίπτερο που φιλοξενούσε πολλά 
Brands και προϊόντα συναγερμού, ξεχώ-

μέα και εφαρμογή προσαρμόζονται 
συστήματα ασφάλειας της εταιρείας, 
δημιουργώντας στην ουσία ένα πλέγμα 
ενοποιημένων και ολοκληρωμένων λύ-
σεων προστασίας. Μεταξύ πολλών νέων 
προϊόντων, ξεχωρίσαμε σίγουρα το νέο 
λογισμικό με προηγμένες δυνατότητες 
αναγνώρισης προσώπων, που επιτυγχά-
νει εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται 
σε black list μέσα σε ένα μεγάλο πλήθος 
καθώς και το Drone που κατασκεύασε 
πρόσφατα η εταιρεία. Επίσης, η Dahua 
ανέδειξε προτάσεις για πολλές ξεχωρι-
στές κάθετες αγορές, μια από τις οποίες 
ήταν και ο τραπεζικός τομέας, όπου πα-
ρουσίασε μια ολοκληρωμένη λύση για 
την προστασία και διαχείριση των ATM. 

Hikvision

Για ακόμα μια φορά o χώρος που φιλο-
ξενούσε την Hikvision σε μια σημαντική 
έκθεση ήταν εντυπωσιακά μεγάλος και 
άρτια σχεδιασμένος. Ακολουθώντας το 
πρότυπο των πρόσφατων συμμετοχών 
της και σε άλλες μεγάλες εκθέσεις, η 
εταιρεία είχε δομήσει τα συστήματα 
που παρουσίασε ανά κάθετη αγορά ή 
εφαρμογή που απευθύνονταν, όπως 
τράπεζες, κρίσιμες υποδομές, εμπο-
ρικές αλυσίδες, κ.ά. Επίσης θέλησε να 
τονίσει εμφατικά τον χαρακτήρα του 
παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων α-
σφάλειας, για όλους τους τομείς και όλες 
τις εφαρμογές. Σε δεσπόζουσα θέση, 
ήταν οι κάμερες που ενσωματώνουν 
την τεχνολογία Deep Learning, με δυ-
νατότητα εντοπισμού και καταμέτρησης 
ανθρώπων, αναγνώρισης προσώπων, 
αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων και 
άλλων έξυπνων λειτουργιών. Είδαμε ε-

πίσης το Drone που έχει σχεδιάσει και 
προσφέρει η εταιρεία για επαγγελματι-
κές εφαρμογές. 

AVS Electronics 

Πολλοί επισκέπτες από τη διεθνή αγορά 
και ένα μεγάλο εύρος προϊόντων που 
παρουσιάστηκαν ήταν τα βασικά χαρα-
κτηριστικά που συναντήσαμε κατά την 
επίσκεψη μας στο περίπτερο του Ιταλι-
κού οίκου AVS Electronics. Τα στελέχη 
της εταιρείας που συνομιλήσαμε, μας 
εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για 
την ανταπόκριση του κοινού στις νέες 
προτάσεις της εταιρείας και ειδικότερα 
για το νέο ασύρματο σύστημα συναγερ-
μού αμφίδρομης επικοινωνίας με την 
ονομασία Raptor. 
 
TecnoAlarm

Η παρουσία της εταιρείας TecnoAlarm 
στη φετινή Sicurezza, συνέπεσε με τα 
40 χρόνια από την ίδρυση και λειτουρ-
γία της. Ήταν λοιπόν μια καλή ευκαιρία 
να ενημερώσει τους επισκέπτες της 
έκθεσης για όλες τις καινοτομίες που 
έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και 
παράλληλα να αναδείξει τις σύγχρονες 
προτάσεις της σε ένα εντυπωσιακά με-
γάλο και σύγχρονο περίπτερο.
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Avigilon 

Στο περίπτερο της Avigilon, τα στελέχη 
της εταιρείας μας παρουσίασαν στην 
πράξη τις δυνατότητες της τεχνολογί-
ας Appearance Search, που επιτυγχάνει 
γρήγορη και εύκολη εύρεση γεγονότων 
και εντοπισμό ατόμων και οχημάτων εν-
διαφέροντος, ανάμεσα σε όλο το πλή-
θος των καμερών που μπορεί να υπάρ-
χουν σε μια εγκατάσταση τοπικά ή και 
απομακρυσμένα.

TVT

H TVT παρουσιάστηκε στην Sicurezza με 
γεμάτο το “οπλοστάσιο” της, αφού στο 
περίπτερο της είδαμε την πλήρη γκάμα 
προϊόντων που σχεδιάζει και διαθέτει 
στην παγκόσμια αγορά, μεταξύ των ο-
ποίων η επαγγελματική σειρά καμερών 
Μ Line που προσφέρουν αναγνώριση 
και εντοπισμό πρόσωπων, καθώς και 
κάμερες 4Κ της σειράς E Line που απευ-
θύνονται σε μεσαίες εφαρμογές.

Milesight 

Στο επίκεντρο του περιπτέρου της 
Milesight -μιας ιδιαίτερα ανερχόμενης 
δύναμης στα συστήματα βίντεο επιτή-
ρησης μέσω IP- βρέθηκαν οι κάμερες 
των 5 MP με Η.265, τα μοντέλα καμερών 
με τεχνολογία Starlight, η επαγγελματι-
κή σειρά Superb Pro Series καθώς και η 
σειρά NVR, 4K H.265 + με PoE.

NSC

Ο τομέας της πυρασφάλειας εκπρο-
σωπήθηκε από την Γερμανική εται-
ρεία NSC που είχε την ευκαιρία μετα-
ξύ άλλων προϊόντων να παρουσιάσει 
στους επισκέπτες, τους νέους πίνακες 
διαχείρισης πυρόσβεσης. Οι λύσεις της 
εταιρείας διακρίνονται για την ποιότητα 
τους και τα σημαντικά πιστοποιητικά 
που έχουν λάβει. 

Satel

Τις δυνατότητες του νέου λογισμικού, 
με την ονομασία Intergrum, μας παρου-
σίασαν τα στελέχη της Satel, εστιάζο-
ντας στις λειτουργίες κεντρικής διαχεί-
ρισης μεγάλου αριθμού συστημάτων 
ασφάλειας, που μπορεί να βρίσκονται 
σε πολλά διαφορετικά τοπικά σημεία 
καλύπτοντας έτσι αποτελεσματικά μια 
μεγάλη πρόκληση για πολλές σύγχρο-
νες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Risco

Η συμμετοχή του ομίλου Risco, στην 
έκθεση συνοδεύτηκε από την επίδειξη 
όλης της γκάμας των λύσεων που δια-
θέτει, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα 
συστήματα συναγερμού ProSYS Plus, 
Agility 4, Electronics Line.

ZKTeco

Μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων για 
εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης, διαχεί-
ρισης ωρομέτρησης προσωπικού, αλλά 
και για τον έλεγχο δεμάτων καθώς και α-
τόμων μέσω πυλών διέλευσης με τεχνο-
λογία xray συναντήσαμε στο περίπτερο 
της εταιρείας ZKTeco. Τα προϊόντα της 
εταιρείας μπορούν να καλύψουν κάθε 
μεγέθους κάθετη αγορά, ενώ ξεχωρί-
σαμε τις λύσεις βιομετρικής τεχνολογίας 
καθώς και την πλατφόρμα λογισμικού 
ενοποιημένης διαχείρισης. 

Sintesi

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συμμετοχή 
ήταν αυτή της εταιρείας Sintesi, το πε-
ρίπτερο της οποίας επισκεφτήκαμε για 
να γνωρίσουμε τις λύσεις στο τομέα του 
ελέγχου πρόσβασης και ωρομέτρησης 
προσωπικού που σχεδιάζει και διαθέτει.
 
ELAN
Καλώδια για συστήματα συναγερμού και 
CCTV καθώς και μπαταρίες, παρουσίασε 

στο περίπτερο της η εταιρεία ELAN. Οι 
επαγγελματίες που επισκέφτηκαν το πε-
ρίπτερο της εταιρείας είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούνε και να δούνε μεταξύ 
άλλων, το νέο καλώδιο για τη μεταφορά 
σήματος και τροφοδοσίας Power over 
Coax που επιτυγχάνει μετάδοση HD σε 
απόσταση 500 μέτρων. 
 
Protect

Η πρωτοπόρος Δανέζικη εταιρεία στο 
τομέα των συστημάτων αντικλεπτικής ο-
μίχλης, Protect, κατέγραψε μια δυναμική 
συμμετοχή στην έκθεση έχοντας τη δυ-
νατότητα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
να κάνει επιδείξεις των λειτουργιών και 
των δυνατοτήτων των συστημάτων της. 

UR FOG

O τομέας των συστημάτων παραγωγή 
ομίχλης για σκοπούς ασφάλειας, είχε 
μια ακόμα εξίσου δυναμική συμμετοχή, 
με την παρουσία της Ιταλικής UR FOG, 
τα συστήματα της οποίας διακρίνονται 
για την εξαιρετικά ταχύτατη λειτουργία 
τους. 
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Οι Έλληνες επισκέπτες
Highlights που 
εντυπωσίασαν! 

H ομάδα της ΗΛΚΑ με τον Κώστα Τουφεξή και τον Γιάννη Βλάχο στο 
περίπτερο της Hikvison μαζί με τον Ilia Yashmakov (αριστερά), Area 
Sales Manager Βαλκανίων και Αδριατικής της εταιρείας. 

O Kωνσταντίνος Ραβανης (στη μέση) -Γενικός Διευθυντής της 
Rakson- μαζί με τα στελέχη της AVS Electronics, Fabio Baro και Marco 
Zittino.

O Αντώνης και ο Αλεξανδρος Βουκάλης (στη μέση) από την Keeper 
Group στο περίπτερο της TecnoAlarm μαζί με τα στελέχη της 
Ιταλικής εταιρείας, Alex Bizzotto και Chafik Khaoutem.

O Βασίλης Ντάκουρης, εκπροσωπώντας την 
εταιρεία ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ στο περίπτερο 
της CIAS.

Στο περίπτερο της NSC (από δεξιά) ο 
Άγγελος Καραθάνος από τη CM-Security, o 
Andreas Diekmann - Manager Director της 
NSC, o Χριστόφορος Μιχαηλίδης
Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης του κατασκευαστικού 
ομίλου συστημάτων ασφάλειας CM και ο 
Γιάννης Τσιάμης - Γενικός Διευθυντής της 
Netizen Security.

Ο Σίμος Κωνσταντινίδης από την Space Hellas μαζί με τον Βλάση 
Αμανατίδη -Αρχισυντάκτη του Security Manager- στον χώρο που 
φιλοξενούσε την Hikvision. 

H ομάδα της Sigma Security, με τον 
Αλέξανδρο Φείδα και τον Πέτρο 
Χριστοφοράτο στο περίπτερο της De Tech. 

O Γιάννης Τσιάμης της Netizen Security στο 
περίπτερο της SATEL με τον Export manager 
της εταιρείας Jarostaw Zurawik.

O Γενικός Διευθυντής της ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
SECURITY Βασίλης Λιζέκας μαζί με 
συνεργάτη του. 

O Χρήστος Απόδιακος και Γιάννης Ανδρέου 
από τον όμιλο εταιριών Atlas Security & ELS 
στο περίπτερο που παρουσιάστηκε το module 
GSM/GPRS/IP/IOT που ανέπτυξε η ELS.

Αρκετοί ήταν οι Έλληνες επισκέπτες που συναντήσαμε κατά την περιήγηση μας στην την 
έκθεση και από τον τομέα των εταιριών εισαγωγής και πώλησης συστημάτων ασφάλειας, 
αλλά και από τομέα της υλοποίησης έργων.

Στο τομέα της έκθεσης που 
φιλοξενούσε τα σώματα 
ασφάλειας της Ιταλίας και 
γενικότερα εξοπλισμό για 
επιχειρησιακές εφαρμογές, 
είδαμε μεταξύ άλλων μια 
εντυπωσιακή Ferrari περιπολικό 
που χρησιμοποιεί η τοπική 
αστυνομία του Μιλάνου, 
καθώς επίσης και δυο ιπτάμενα 
οχήματα, ένα Drone και ένα 
ιπτάμενο ελικοφόρο αυτοκίνητο 
που χρησιμοποιούνται 
σε διάφορες επιχειρήσεις 
στρατιωτικού ή αστυνομικού 
ενδιαφέροντος.
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