


Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος ΕΠΕ εξειδικεύεται
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τόσο 
στο χώρο των Ηλεκτρονικών Ισχύος όσο και στο χώρο 
των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας στον οποίο 
έχει εισχωρήσει δυναμικά τα τελευταία έτη.

Είναι μια πρωτοποριακή και συνεχώς αναπτυσσόμενη 
εταιρία που καταφέρνει να είναι πάντα στο επίκεντρο 
των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ειδικότερα:
Σχεδιάζει τα προϊόντα της αξιοποιώντας 
και εξελίσσοντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει 
από την πολυετή πείρα του Τμήματος Ανάπτυξης
νέων προϊόντων (Research & Development, R&D). 

Κατασκευάζει τα προϊόντα της με τις πιο αυστηρές 
προδιαγραφές, με τελευταίας τεχνολογίας 
επιλεγμένα υλικά, με εξοπλισμό ελέγχου υψηλής 
τεχνολογίας και τη βοήθεια του έμπειρου 
τεχνικού προσωπικού του Τμήματος Παραγωγής. 

Προωθεί τα προϊόντα της και τα προϊόντα 
των εταιρειών που συνεργάζεται, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό βασιζόμενη στο άρτια 
εκπαιδευμένο και μηχανογραφημένο τμήμα πωλήσεων, 
καθημερινός στόχος του οποίου είναι η εξυπηρέτηση 
του πελάτη και η κάλυψη των αναγκών του. 

Υποστηρίζει τα προϊόντα της με συνέπεια 
και επαγγελματισμό επιλύοντας κάθε τεχνικό
ή άλλης φύσεως πρόβλημα άμεσα και υπεύθυνα. 
Σε αυτό συμβάλλει καθοριστικά το πλήρως 
εξειδικευμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

Παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το σύστημα 
ISO 9001:2008 εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη 
δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία.

Φιλοσοφία



Ιστορία
1990
Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος ιδρύεται το 1990 με αρχικό 
στόχο την παραγωγή και τη διάθεση Σταθεροποιητών 
Εναλλασσόμενου Ρεύματος. Τον ίδιο κιόλας χρόνο, 
επεκτείνει την παραγωγή της στα Συστήματα 
Αδιάλειπτου Τροφοδοσίας (UPS).   

Έχοντας μόλις 3 χρόνια ζωής, εδραιώνει συνεργασίες 
με μεγάλους και γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους 
ξεκινώντας την εμπορία αντίστοιχων συστημάτων. 

 

1994 
Ένα χρόνο αργότερα, το 1994, υπογράφει συμβόλαιο 
αποκλειστικής συνεργασίας και αντιπροσώπευσης 
με την ιταλική εταιρία AROS  που ειδικεύεται 
σε Συστήματα Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας (UPS). 
 

1996
Το 1996 η ACE πρωτοπορεί πιστοποιώντας 
την παραγωγική της διαδικασία σύμφωνα 
με το πρότυπο EN ISO 9002.

1998
Συνεχίζοντας την ποιοτική και ανοδική πορεία, η εταιρία 
πιστοποιεί το 1998 την σχεδίαση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
με το πιστοποιητικό ποιότητας EN ISO 9001. Επίσης, 
τον ίδιο χρόνο, εγκαινιάζεται η προσπάθεια διάθεσης 
νέων προϊόντων μέσω της δραστηριοποίησης της στο χώρο 
των Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 



  
2000
Το 2000 αποτελεί μια πολύ σημαντική χρονιά για την ACE 
αφού δραστηριοποιείται και σε νέες αγορές προϊόντων, 
όπως τα Ανορθωτικά Συστήματα και οι Σταθμοί Ενέργειας DC
για τηλεπικοινωνίες.  

2008
Το 2008 προσθέτει στα προϊόντα της τα Συστήματα Εξοικονόμησης 
ενέργειας, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις 
για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
 

ISO
Επιμένοντας στις ποιοτικές αρχές, που αποτέλεσαν και αποτελούν 
άξονα της πολιτικής της, η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος αποκτά 
το 2003 την πιστοποίηση ποιότητας ISO 9000:2000. 
Τα επόμενα χρόνια επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών 
της λαμβάνοντας από τον οργανισμό TUV την επαναπιστοποίησή της, 
με τελευταία ανανέωση αυτή του 2010, σε ISO 9001:2008. 



Όραμά μας είναι να είμαστε μία σταθερά 
πρωτοποριακή και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία 
που καταφέρνει να είναι πάντα στο επίκεντρο 
των τεχνολογικών εξελίξεων παρέχοντας 
ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς 
της συνέχειας, ποιότητας, εξοικονόμησης 
και παραγωγής ενέργειας.

Όραμα



Δομή
Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος, βασίζεται σε ένα άρτια 
δομημένο οργανόγραμμα στο οποίο διακρίνεται 
με σαφήνεια ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων.
Τα τμήματα που απαρτίζουν την ACE είναι τα εξής:

Τμήμα Παραγωγής
Το Τμήμα Παραγωγής της ACE είναι αρμόδιο 
να μετατρέπει την τεχνογνωσία της σε προϊόντα.  
Οι βασικές του δραστηριότητες προσδιορίζονται 
κατά την διάρκεια της ετήσιας σύσκεψης προγραμματισμού 
παραγωγής, όπου ο Τεχνικός Διευθυντής με τον Προϊστάμενο 
Παραγωγής και με την συνεργασία του Εμπορικού Διευθυντή, 
καταρτίζουν το πλάνο παραγωγής. 

Τμήμα Marketing
Ο σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή 
της εμπορικής πολιτικής και των επιμέρους στόχων 
της εταιρίας. Επίσης, διαχειρίζεται την εξωτερική επικοινωνία 
και προβολή της εταιρίας και των προϊόντων της και διενεργεί 
έρευνα των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Τμήμα Διακίνησης & Λογιστήριο
Σκοπός του Τμήματος Διακίνησης είναι η άμεση, έγκαιρη 
και ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στον τελικό προορισμό 
τους. Το Λογιστήριο αναλαμβάνει την τακτοποίηση 
των οικονομικών οφειλών μεταξύ της εταιρίας, 
των πελατών και των προμηθευτών.

Τμήμα Πωλήσεων
Η ACE προωθεί τα προϊόντα της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 
μέσα από το άρτια επανδρωμένο και μηχανογραφημένο 
Τμήμα Πωλήσεων. Οι έμπειροι μηχανικοί πωλήσεων 
και το εξειδικευμένο προσωπικό είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή 
να προτείνουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις, 
ικανοποιώντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ασχολείται με:
• την εγκατάσταση,
• την επίδειξη λειτουργίας
• την εκπαίδευση των χρηστών
• την προληπτική συντήρηση 
• την επισκευή (αποκατάσταση) βλαβών των μηχανημάτων.
Στόχος του είναι η συνεχής λειτουργία των μηχανημάτων 
μιας εγκατάστασης καθώς και η άμεση αποκατάσταση 
πιθανής βλάβης.

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)
Η ACE σχεδιάζει τα προϊόντα της χρησιμοποιώντας 
και εξελίσσοντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει 
από την πολυετή πείρα του Τμήματος Ανάπτυξης νέων προϊόντων 
(R&D) στον τομέα των Ηλεκτρονικών Ισχύος. Παράλληλα 
επεκτείνεται σε νέους τομείς, όπως αυτός της πράσινης ενέργειας, 
σχεδιάζοντας προϊόντα προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εξελίξεις.



Ένεργεια



Συνέχεια 
της ηλεκτρικής ενέργειας
Η ACE εξασφαλίζει τη συνέχεια της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας με μια πλήρη σειρά συστημάτων 
Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας (UPS).  Διαθέτει 
Συστήματα UPS Line Interactive & On Line, ισχύος 
από 500 VA - 6.400 KVA, που καλύπτουν κάθε απαίτηση 
από την οικιακή έως τη βιομηχανική χρήση. Επιπλέον, 
η ACE εμπορεύεται κατά αποκλειστικότητα τα προϊόντα 
μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες στο χώρο, 
της ιταλικής RIELLO AROS UPS.

Ποιότητα & εξοικονόμηση
της ηλεκτρικής ενέργειας
Η ACE προτείνει Σταθεροποιητές Τάσης 
ισχύος από 600 VA έως 2800 KVA, 
για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 
ενέργειας και Συστήματα Εξοικονόμησης 
Ενέργειας για τη μείωση της αλόγιστης χρήση της. 
Μάλιστα η ACE στην κατηγορία των Σταθεροποιητών 
Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος διαθέτει 
σειρές δικής της κατασκευής.

Παραγωγή 
της ηλεκτρικής ενέργειας
Ακολουθώντας τις επιταγές της εποχής, που επιβάλουν πλέον 
τη μείωση της εξάρτησης μας από τα ορυκτά καύσιμα, 
η ACE έχει εντάξει τα τελευταία χρόνια στη φιλοσοφία της 
την παραγωγή “Πράσινης Ενέργειας”. Εισχωρώντας δυναμικά 
σε αυτόν τον τομέα η ACE διαθέτει σήμερα προϊόντα όπως 
Φ/Β πάνελ, μετατροπείς, ρυθμιστές φόρτισης και ταυτόχρονα 
δίνει ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για Αυτόνομα 
όσο και για Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. 



Yποστήριξη



Τεχνική Υποστήριξη
Η Τεχνική Υποστήριξη αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ACE.
 
Ξεκινώντας από το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την έναρξη 
λειτουργίας, έως την προληπτική συντήρηση και την αποκατάσταση 
ενδεχόμενων βλαβών, το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας μας παρακολουθεί 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των διαθέσιμων προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής τους και η αποτελεσματικότερη χρήση τους από τον ενδιαφερόμενο.
 
Στην επίτευξη του αρτιότερου αποτελέσματος συμβάλλουν οι μηχανικοί 
της ACE, οι οποίοι με την εμπειρία και την εξειδίκευση τους καλύπτουν 
οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει σε όλα τα στάδια δράσης τους, όπως:

• τη μελέτη της ζήτησης 
• την εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας 
   του προσφερόμενου εξοπλισμού 
• την εκπαίδευση των χρηστών 
• την εγγύηση της καλής λειτουργίας 
• τις προληπτικές συντηρήσεις 
• την τηλεπαρακολούθηση 

Μελέτη
Στο αρχικό στάδιο μιας ζήτησης, ο ρόλος της Τεχνικής Υποστήριξης 
είναι υποστηρικτικός. Οι Μηχανικοί Πωλήσεων είναι αυτοί που 
σε επικοινωνία με τον πελάτη καταγράφουν τις σχετικές πληροφορίες 
και ανιχνεύουν τις ανάγκες που προκύπτουν. Εάν προκύψει ανάγκη 
ζητείται η συμβολή του Τεχνικού Τμήματος για την πληρέστερη 
αποτύπωση της ηλεκτρολογικής συμπεριφοράς της υπό μελέτη 
εγκατάστασης, με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. 
Στη συνέχεια το Τμήμα Πωλήσεων συντάσσει μια ολοκληρωμένη 
πρόταση, με τις καλύτερες οικονομοτεχνικές λύσεις.

Εγκατάσταση - Επίδειξη Λειτουργίας - 
Εκπαίδευση
Πριν την εγκατάσταση ενός μηχανήματος διασφαλίζονται 
οι απαιτούμενες προδιαγραφές. Ανάλογα με το είδος και τον τύπο 
του μηχανήματος η Τεχνική Υποστήριξη δίνει οδηγίες για 
την προετοιμασία του χώρου και τις κατάλληλες ηλεκτρολογικές 
και μηχανολογικές προεργασίες, όπως η ηλεκτρολογική καλωδίωση, 
ο εξαερισμός του χώρου κτλ.
 
Μετά την υλοποίηση της προετοιμασίας, ακολουθεί η σύνδεση, 
η έναρξη και η επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Παράλληλα, 
γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι δοκιμές λειτουργίας, 
όπως ορίζει ο κατασκευαστής καθώς και οι όποιοι έλεγχοι 
λειτουργίας έχουν προσυμφωνηθεί για την κάλυψη των κανονισμών 
της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

Τέλος, πραγματοποιείται η εκπαίδευση του χρήστη, 
είτε στο χώρο του πελάτη είτε στους χώρους της εταιρίας μας.

Συμβόλαια Συντήρησης
Η ACE προτείνει τη σύναψη Συμβολαίου Συντήρησης στους πελάτες 
της με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη και την μέγιστη 
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού τους, εντός και εκτός εγγύησης.



Όσοι μας εμπιστεύτηκαν...

Στην μακροχρόνια πορεία της στο χώρο 
η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος έχει αναπτύξει 
μια πραγματικά μακροσκελή λίστα πελατών, 
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. 

Δίκτυο 
Συνεργατών



Tηλεπικοινωνίες - Πληροφορική

Τράπεζες

Νοσοκομεία

Τεχνικά Έργα - Τεχνικές Εταιρίες

Βιομηχανία

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ερευνητικά Κέντρα

Εταιρείες Πετρελαιοειδών

Super Market

Ένοπλες Δυνάμεις

Δημόσιες Υπηρεσίες - Υπουργεία

Ιδιώτες Πελάτες



Our Power never Stops

Όθωνος 39, ΤΚ 173 43 Αγ. Δημήτριος, Αθήνα
Τ: 210 9966 555, F: 210 9969 444
info @acepower.gr
www.acepower.gr ACE-ΠΩΛ-0151


