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Έξυπνες τεχνολογίες για
smart home, smart city και
home appliances

Η GEYER προσφέρει λύσεις για την
συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και
αυτονόμηση κατοικιών στα πλαίσια του
προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ. Οι
ολοκληρωμένες λύσεις που υποστηρίζονται
απο εξειδικευμένους μηχανικούς της
εταιρίας τόσο στην φάση της Μελέτης όσο
και της Υλοποίησης, περιλαμβάνουν:

Παραγωγή αυτόματων
ασφαλειών για όλο τον
όμιλο GEYER

Παραγωγή πινάκων
διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας και
πριζοδιακοπτών

Στρατηγικές συνεργασίες
με κορυφαίες εταιρίες του
ηλεκτρολογικού υλικού
παγκοσμίως

●
●
●
●

2018

Παραγωγή καλωδίων
παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας

2019

Ηλεκτροκίνηση - Σταθμοί
φόρτισης ηλεκτρικών
αυτοκινήτων

Παραγωγή φωτιστικών
σωμάτων και λαμπτήρων

Αυτόνομη πορεία της
GEYER Hellas ΑΕ
σαν πλήρως Ελληνική
εταιρία

●
●

2019
2020

EPC σε ενεργειακά έργα,
Έξυπνες Τεχνολογίες,
Φωτισμός, Φωτοβολταικά,
Αντλίες θερμότητος,
Ηλεκτροκίνηση

Ανάπτυξη Τεχνολογιών
Φωτισμού με
UV-Ακτινοβολία

Εξυπνη Διαχείρηση Κατοικιών
Φωτισμό Τεχνολογίας LED
› Γραφείων
› Εσωτερικών χώρων
›
Εξωτερικών χώρων
Έλεγχο Πρόσβασης
Net Metering
Σταθμούς Φόρτισης Ηλεκτρικών
Αυτοκινήτων
Αντλίες Θερμότητος

Φωτισμός
Έξυπνο
Σπίτι

Έλεγχος
Πρόσβασης

Αντλίες
θερμότητας

Net
Metering

Ηλεκτροκίνηση

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Λειτουργίες
1. Μέτρηση συνολικής κατανάλωσης
‘Ολου του σπιτιού και στατιστικές αναλύσεις
σύμφωνα με την ώρα, την ημέρα, την εβδομάδα,
τον μήνα και τον χρόνο. Απομακρυσμένη
ενημέρωση κατανάλωσης ισχύος, τάσης,ρεύματος
κλπ.

Έξυπνη Διαχείριση

2. Έλεγχος φωτισμού
Απομακρυσμένος και τοπικός, καθώς και
εποπτεία της κατανάλωσης του κάθε
φωτιστικού, στιγμιαίας και συνολικής. Τα φώτα
μπορούν να ανοίγουν με ανίχνευση κίνησης
ή με βάση την φωτεινότητα ή με διάφορα
σενάρια αυτοματισμού, όπως ανάλογα την
ώρα της ημέρας.

Η GEYER παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις
Διαχείρησης Κατοικιών, καλύπτοντας ευρύ
φάσμα των αναγκών τους.

Τέλος αναλαμβάνει την ενημέρωση του
ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε είδους βλάβη
στην κατοικία.

Ένα σύστημα αυτοματισμού εκτός της
εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να φθάσει
και το 30 % της συνολικής κατανάλωσης,
δημιουργεί υψηλό επίπεδο άνεσης και
ασφάλειας για τους διαμένοντες στην οικία.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω προκλιματισμού
των δωματίων και του συνεχούς ελέγχου
της θερμοκρασίας όλων των χώρων, της
αυτόματης ρύθμισης σε περίπτωση υψηλής
ή χαμηλής θερμοκρασίας και της παύσης
λειτουργείας των κλιματιστικών σε χρόνους
απουσίας των κατοίκων.

Η νέα γενιά κτιρίων σχεδιάζεται απο την
GEYER, με κύριο γνώμονα το χαμηλό
ενεργειακό αποτύπωμα. Τόσο για τις
κατοικίες, όσο και για τους επαγγελματικούς
χώρους και τα δημόσια κτήρια έχει τεθεί
σαν πρώτη προτεραιότητα η καταμέτρηση
και στην συνέχεια ο περιορισμός των
ενεργειακών καταναλώσεων των κτiρίων,
η εύκολη εφαρμογή των εντολών από
τους χρήστες και ο άμεσος εντοπισμός
σφαλμάτων σε περιπτώσεις βλαβών.
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4. Έλεγχος ρολών ή τεντών
Απομακρυσμένος και τοπικός. Τα συστήματα
σκίασης μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν
με βάση την ώρα της ημέρας, την ηλιοφάνεια,
τις μετεωρολογικές προβλέψεις και διάφορα
άλλα σενάρια.
5. Ασύρματος ανιχνευτής καπνού
Ηχητική ειδοποίηση καθώς και απομακρυσμένη
ειδοποίηση με μήνυμα στο κινητό, εάν
ανιχνευτεί απότομη αύξηση της θερμοκρασίας
ή καπνός στον χώρο.
6. Ανιχνευτής διαρροής νερού
Ηχητική ειδοποίηση καθώς και απομακρυσμένη
ειδοποίηση με μήνυμα στο κινητό, σε
περίπτωση που ανιχνευθεί διαρροή νερού.

Το σύστημα ελέγχει επίσης την ποιότητα
του φωτισμού ανά χώρο και ενεργοποιεί
ή απενεργοποιεί αυτόματα τα φωτιστικά
σώματα.
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3. Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρικών
συσκευών
Εποπτεία της κατανάλωσής τους και δυνατότητα
ορισμού ορίου ισχύς στο οποίο να σταματάει η
λειτουργία της συσκευής.

WWW.GEYER.GR

WWW.GEYER.GR

Έξυπνη Διαχείριση

Οι ανιχνευτές διαρροής τοποθετούνται στα
σημεία που μπορεί να υπάρχει διαρροή νερού,
όπως στο μπάνιο και την κουζίνα.
7. Ανιχνευτής κίνησης, θερμοκρασίας και
έντασης φωτός
Αυτόματη ενεργοποίησης του φωτισμού
μέσω ανίχνευσης κίνησης ή με βάση
την φωτεινότητα του χώρου. Επίσης,
χρησιμοποιείται και σαν συναγερμός, με
απομακρυσμένη ειδοποίηση στο κινητό ή και
αποστολή email σε περίπτωση που ανιχνευθεί
κίνηση. Πέρα από την ανίχνευση κίνησης,
παρέχει απομακρυσμένη παρακολούθηση της
θερμοκρασίας και της φωτεινότητας στους
χώρους που θα τοποθετηθούν οι ανιχνευτές.
8. Έξυπνος Θερμοστάτης
Τοπικός και απομακρυσμένος έλεγχος
του συστήματος θέρμανσης του σπιτιού.
Απομακρυσμένη
παρακολούθηση
της
θερμοκρασίας που έχει οριστεί και δυνατότητα
δημιουργίας σεναρίων με βάση τον καιρό, την
ώρα της ημέρας κλπ.
9. Έξυπνος έλεγχος κλιματιστικού
Απομακρυσμένος έλεγχος και αυτοματοποίηση
της λειτουργίας του κλιματιστικού με βάση τις
θερμοκρασίες του χώρου, τις μετεωρολογικές
προβλέψεις, την ώρα της ημέρας κλπ.
10. Έλεγχος γκαράζ, ποτιστικού,
θερμοσίφωνα
Απομακρυσμένος έλεγχος και αυτοματοποίηση
της λειτουργίας της γκαραζόπορτας του
ποτιστικού του θερμοσίφωνα ή οποιοδήποτε
άλλου κυκλώματος με βάση επιλεγμένα
σενάρια.
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Έξυπνη Διαχείριση
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Έξυπνη Διαχείριση

Έξυπνη Διαχείριση

Smart Home Fibaro

ασύρματο

σύστημα

αυτοματισμού

Fibaro της GEYER δίνει την δυνατότητα της

τμηματική εγκατάσταση ακόμα και από τον
ίδιο τον ιδιοκτήτη.

Έξυπνη Διαχείριση

μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας,
της εποπτείας και του απομακρυσμένου

To FIBARO Smart Home από την GEYER,

ελέγχου

που

ένα πλήρες, ολοκληρωμένο, ασύρματο

λειτουργία

σύστημα Έξυπνου Σπιτιού που προορίζεται

όλων

συμβάλουν

των

στην

εφαρμογών

εύρυθμη

για να καλύψει όλες σας τις ανάγκες εύκολα

οποιασδήποτε εγκατάστασης.

και αποτελεσματικά!
Το

σύστημα

αυτοματισμού

Το καλωδιακό σύστημα αυτοματισμού
GEYER-dS είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση
αναβάθμισης ενός συμβατικού σπιτιού σε
smart home.

μπορεί

Με προτέρημα την σύνδεση μέσω της
υπάρχουσας καλωδίωσης, έχει άμεση
εφαρμογή και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις,
χωρίς περαιτέρω μετατροπές.

να

ελέγξει όλων των ειδών τα δωμάτια, τους
κοινόχρηστους χώρους, τους εξωτερικούς
χώρους (έλεγχος ποτίσματος, εξωτερικός

ηλεκτρονικής συσκευής (smartphone –
tabletlaptop).
Το GEYER-dS, είναι το μοναδικό σύστημα
που
δέχεται
ελληνικές φωνητικές
εντολές, μπορεί να αυτοματοποιήσει
όλες τις λειτουργίες του σπιτιού και να
τις διαχειριστεί από οπουδήποτε, καθώς
καθιστά όλες τις συσκευές του "έξυπνες".

Ενσωματώνεται άμεσα με όλες τις οικιακές
και ευρυζωνικές συσκευές και οργανώνει
συσκευές και υπηρεσίες plug & play.

φωτισμός, πισίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις,
κ.α.), τα ζεστά νερά χρήσης, τους ψυκτικούς

Έξυπνη Διαχείριση

Το

Smart Home Geyer-dS

θαλάμους, οινοποιεία κ.α.
Το

Fibaro

είναι

πλήρως

Η διαχείριση του συστήματος γίνεται από
κοντά με οποιαδήποτε σειρά διακοπτικού
υλικού μέσω εντολών σεναρίων και
απομακρυσμένα
μέσω
οποιασδήποτε

επεκτάσιμο

και σε συνδυασμό με τον πολύ απλό
προγραμματισμό
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του

μπορεί

να
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γίνει
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Φωτισμός

Στην GEYER παρέχουμε λύσεις φωτισμού σε
όλων των ειδών τις εσωτερικές εγκαταστάσεις
και ιδιαίτερα σε Γραφεία και χώρους εργασίας.
Για τις εφαρμογές αυτές, τα φωτιστικά της
GEYER καλύπτουν όλες τις υψηλές απαιτήσεις
ποιότητας και αισθητικής. Πρωτίστως αποδίδουν
κατάλληλο δείκτη θάμβωσης (UGR<19) για
αίσθηση ξεκούρασης και διάθεσης.
Επίσης
προσφέρουν
χαμηλό
επίπεδο
τρεμοπαίγματος (flickering<8%) και υψηλό
βαθμό απόδοσης >130 Lumen/Watt για
μεγάλη εξοικονόμησης ενέργειας.
Ολα τα φωτιστικά του είδους είναι Κατηγορίας
ΙΙ (ασφάλεια λειτουργίας).

Γραφεία

Τέλος συνοδεύονται απο τα κατάλληλα
tests Φωτοβιολογικής Ασφάλειας και τα
Πιστοποιητικά EMS, LVD, CE, και ENEC για
υψηλά πρότυπα κατασκευής και ασφάλειας.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο φωτισμός των
χώρων εργασίας πρέπει να επανασχεδιαστεί
βάση φωτομετρικών μελετών σχετικά
με το επίπεδο φωτισμού, το χρώμα, την
ομοιομορφία, τον δείκτη θάμβωσης κλπ.
Το Τμήμα φωτοτεχνικών μελετών της
GEYER, αναλαμβάνει για όλες τις εφαρμογές
φωτισμού σε Γραφεία και χώρους εργασίας
τον φωτοτεχνικό σχεδιασμό του έργου
δωρεάν.

Φωτισμός

Εξωτερικοί Χώροι

Η εταιρία GEYER μελέτησε και δημιούργησε

Ο σχεδιασμός τους, η συνεχής μελέτη και

μια

προϊόντα

αναβάθμισή τους, εξασφαλίζουν κορυφαίες

φωτισμού Εξωτερικών Χώρων, που είναι ικανά

φωτιστικές αποδόσεις, μέγιστη οικονομία και

να καλύψουν ακόμα και τις ποιο απαιτητικές

εξαιρετική ποιότητα φωτισμού.

σειρά

από

εξειδικευμένα

εφαρμογές σε οποιαδήποτε κατοικία.
Τα

προϊόντα

GEYER

παρέχουν

Με τα προϊόντα αυτά σχεδίασε και υλοποίησε

ολοκληρωμένες λύσεις όχι μόνο για τους

πλήθος έργων, όπως γενικοί εξωτερικοί

εξωτερικούς χώρους, αλλά για οποιαδήποτε

φωτισμοί μονοκατοικιών, κρυφοί φωτισμοί,

απαίτηση

ενδοδαπέδιοι

τένις/

φωτισμού μιας αθλητικής εγκατάστασης

μπάσκετ, πισίνες και αθλητικές εγκαταστάσεις

στην κατοικία, υποστηρίζοντας το έργο από

εντός της κατοικίας.

το στάδιο της αρχικής μελέτης έως και τον

φωτισμοί,

γήπεδα

προκύψει

στον

τομέα

του

έλεγχο της ορθής τοποθέτησης και χρήσης
Τα προϊόντα της GEYER χαρακτηρίζονται από

Φωτισμός

Φωτισμός

των προϊόντων.

την κορυφαία ποιότητα κατασκευής τους και
καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής
λειτουργίας.
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Εσωτερικοί Χώροι

Ο φωτισμός των εσωτερικών χώρων των

Τα φωτιστικά της GEYER για τον φωτισμό

κατοικιών,

εσωτερικών

είναι

εξαιρετικής

σημασίας

χώρων,

επιτυγχάνουν

υποδομή για την σύγχρονη, άνετη και

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας άνω

ασφαλή λειτουργία μιας κατοικίας.

του 75% και η εγκατάσταση γίνεται μόνο
μετά απο Μελέτες Φωτισμού.

Φωτισμός

Η εταιρία GEYER εξέλιξε για τον Φωτισμό
των εσωτερικών χώρων κατοικιών μια σειρά

Τα διαφορετικά είδη κατανομής φωτισμού

φωτιστικών σωμάτων για την αντικατάσταση

τα καθιστούν ιδανικά για χρήση σε χώρους

των παραδοσιακών λαμπτήρων με LED

ανάπαυσης, χώρους μαγειρέματος, κλπ.

τελευταίας τεχνολογίας που μπορούν να
Φωτιστικά

φτάσουν σε απόδοση μέχρι και 130lm/W,

Τα

μεγάλη ποικιλία τύπων για την κάλυψη

συνδυάζουν

των αναγκών κατοικιών με διαφορετικά

σχεδίαση

χαρακτηριστικά, περισσότερα από 5 χρόνια

τεχνολογία στον χώρο των LED. Με

ζωής των φωτιστικών και σχεδόν μηδενικά

παραδοσιακό

έξοδα συντήρησης.

σχεδιασμένα
απαιτητικές

εσωτερικών

αρμονικά

με

την
και
να

χώρων

την

καλαίσθητη

πλέον

εξελιγμένη

μοντέρνο
αντέχουν

συνθήκες,

Έλεγχος Πρόσβασης

design,
στις

πιο

αποτελούν

την

ιδανική λύση για εγκατάσταση σε μοντέρνες

To ψηφιακό Σύστημα FARFISA, απαιτεί
τη χρήση 2 μόνο μη πολωμένων απλών
καλωδίων για τη λειτουργία του.
Έχει την δυνατότητα κάλυψης μεγάλου
αριθμού εξωτερικών και εσωτερικών
σταθμών (μπουτονιέρες - οθόνες θυροτηλέφωνα) ακόμα και σε μεγάλες
αποστάσεις. Επίσης έχει την δυνατότητα
σύνδεσης με πύλη IP, που μας δίνει
απομακρυσμένη διαχείριση του Συστήματος.
Με τον τρόπο αυτό το Σύστημα επιτρέπει
να πραγματοποιούνται κλήσεις από την
μπουτονιέρα και ο χρήστης να απαντήσει,
να λάβει την εικόνα του επισκέπτη σε
πραγματικό χρόνο, να αρχίσει την συνομιλία,

Πρόσβαση

να ανοίξει την πόρτα, ακόμη και από
απομακρυσμένες τοποθεσίες μέσω κινητού
ή σταθερού τηλεφώνου (VOIP).
Δίνει επίσης την δυνατότητα σύνδεσης με
εξωτερικές κάμερες, με σταθερή τηλεφωνία
και με διάφορους αυτοματισμούς (ρελέ
εντολών).
Το Σύστημα τέλος δίνει την δυνατότητα
ασύρματης επικοινωνίας, μέσω μόνο μιας
εξωτερικής μονάδας (μπουτονιέρα), ενός
τροφοδοτικού και μίας κάρτας SIM. Καλύπτει
από 1 έως 68 κλήσεις με συμβατικά μπουτόν
και 200 χρήστες με χρήση πληκτρολογίου.

Πρόσβαση

Φωτισμός

Κάθε μπουτόν μπορεί να κάνει κλήση σε 3
διαφορετικούς αριθμούς διαδοχικά (κινητά
– σταθερά).

κατοικίες.
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Σταθμοί Φόρτισης
Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων

Η σύμπραξη μεταξύ GEYER και ABL
Germany, από τις κορυφαίες κατασκευάστριες
εταιρίες σταθμών φόρτισης στην Ευρώπη,
δίνει την δυνατότητα στην ελληνική
αγορά να εγκατασταθούν σταθμοί που θα
συμβάλουν στην προστασία, την συντήρηση
και την μακροχρόνια και ορθή λειτουργία του
ηλεκτρικού οχήματος κάθε χρήστη.

Με προτεραιότητα τo τρίπτυχο ασφαλείας
"χρήστης - όχημα - εγκατάσταση", την άνετη
λειτουργία των φορτιστών και τον περιορισμό
της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, οι μηχανικοί της GEYER eMobility
σχεδιάζουν
τεχνολογικά
προηγμένους
σταθμούς φόρτισης για την κάλυψη των
αναγκών οποιασδήποτε εγκατάστασης.

Η GEYER προσφέρει σταθμούς φόρτισης για
μονοφασικό και τριφασικό δίκτυο καθώς και
ταχυφορτιστές συνεχούς ρεύματος.

Οι φορτιστές της εταιρίας έχουν εγκατασταθεί
σε χιλιάδες εφαρμογές στην Ευρώπη, σε όλες
τις Βόρειες Χώρες και στις πόλεις Μόναχο και
Νυρεμβέργη.

Οι φορτιστές καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις
ιδιωτικών και επαγγελματικών χρήσεων και
είναι ιδανικοί για δημόσιες εγκαταστάσεις.
Το εξελιγμένο λογισμικό τους, επιτρέπει την
δημιουργία τοπικού δικτύου (master/slave)
και δίνει την δυνατότητα διαφορετικών
χρεώσεων σε διάφορες κατηγορίες χρηστών
(δημοτικών υπαλλήλων, ιδιωτών, κλπ.).
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Net Metering

Στη GEYER σας υποστηρίζουμε σε όλες τις φάσεις
ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην κατοικία σας:
Από την διαστασιολόγηση του Φωτοβολταϊκού,
την αδειοδότηση και την κατασκευή του έργου
έως και την χρηματοδότηση της εγκατάστασης.
Η εταιρία αξιολογεί τις πραγματικές και
μελλοντικές ανάγκες της κατοικίας σε ενέργεια
και προτείνει τον οικονομοτεχνικά σωστό
συνδυασμό εξοπλισμού που είναι απαραίτητος
για την αποδοτική λειτουργία του.
Η εταιρία υλοποιεί έργα Net Metering σε
ιδιωτικές κατοικίες, προτείνοντας πάντα υψηλών
απαιτήσεων εξοπλισμό με δεδομένο, ότι αποτελεί
επίσημο κανάλι διανομής κορυφαίων οίκων του
εξωτερικού. Με το καθεστώς του Net Metering
(Ενεργειακού Συμψηφισμού), ο παραγωγός
μπορεί, είτε να συμψηφίσει την παραγόμενη από
το Φ/Β ενέργεια, είτε να την χρησιμοποιήσει για
ιδιοκατανάλωση.
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Net Metering

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα συνεπώς, ως
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, προσφέρουν
δωρεάν ενέργεια σε ένα κτήριο, καλύπτοντας
μεγάλο μέρος των καταναλώσεών του που
απαιτούνται για την λειτουργία του.
Με
δεδομένο
ότι
συγκεκριμένες
ιδιοκαταναλώσεις, όπως η φόρτιση του
ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή η κατανάλωση της
αντλίας θερμότητας μπορούν να δημιουργούν
συνθήκες ταυτοχρονισμού της παραγωγής και
της κατανάλωσης ενέργειας, το όφελος για
την συνδυαστική χρήστη του συστήματος Νet
Metering, της ηλεκτροκίνησης και των αντλιών
θερμότητας είναι εξαιρετικά υψηλό.
Η GEYER, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων,
οι οποίες σε συνδυασμό με τη χρήση ηλεκτρικών
οχημάτων ή/και αντλιών θερμότητας αποτελούν
την ιδανική λύση εξοικονόμησης ενέργειας σε
κάθε χρήστη.
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Net Metering

Ηλεκτροκίνηση

Ηλεκτροκίνηση
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Θέρμανση - Ψύξη

Αντλίες Θερμότητας
Lighting / Smart Home / Security

Θέρμανση - Ψύξη

Οι Αντλίες Θερμότητας είναι ένα ενεργειακά
αποδοτικό σύστημα για θέρμανση και ψύξη
ιδιωτικών και δημοσίων χώρων.

14

Μπορούν να εγκατασταθούν σε νέες ή
υφιστάμενες κατοικίες και να συνδεθούν με
υπάρχοντα θερμαντικά σώματα, σύστημα
ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης καθώς και
με σώματα Fan Coils.
Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξέλιξη της
τεχνολογίας inverter, επέτρεψε την κατασκευή
αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης και
μικρού μεγέθους σε χαμηλό κόστος παραγωγής.
Παράλληλα η συνεχιζόμενη αύξηση της
τιμής των καυσίμων που χρησιμοποιούνται
παραδοσιακά για τη θέρμανση κατοικιών
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λ.π.) σε συνδυασμό
με το διαρκώς μειούμενο κόστος κτήσης
των αντλιών θερμότητας, καθιστά τις αντλίες
θερμότητας πλέον μια συμφέρουσα επιλογή για
τη θέρμανση της σύγχρονης κατοικίας.
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Οι αντλίες θερμότητας, μπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής
ζεστού νερού για εφαρμογές σε μονοκατοικίες,
μικρά και μεσαία κτήρια καθώς και ξενοδοχειακές
μονάδες.
Ο συνδυασμός αντλιών θερμότητας με
εφαρμογές Net Metering για την παραγωγή
καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ένας
εξαιρετικός τρόπος – οικονομικά και οικολογικά –
για την κάλυψη των αναγκών για θέρμανση και
ψύξη.
H GEYER με βάση στρατηγική συνεργασία
με την SAMSUNG, έχει υλοποιήσει δεκάδες
εφαρμογές που συνδιάζουν την εγκατάσταση
αντλιών θερμότητας και Φωτοβολταικών Net
Μetering σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια.
Η επιπλέον εφαρμογη "Εξυπνων Τεχνολογιών"
στις εγκαταστάσεις αυτές, μπορούν να
εκμηδενίσουν το κόστος θέρμανσης και ψύξης
ακόμη και στα πιο ενεργειακά απαιτητικά κτήρια.
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Εξοικονομώ
Αυτονομώ



https://www.facebook.com/geyerhellas



https://www.instagram.com/geyerhellas



https://www.linkedin.com/company/geyerhellas



https://www.youtube.com/user/geyerhellas
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