


Γνωρίστε την ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος 
Στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος προσφέρουμε για περισσότερα από 27 χρόνια ολοκληρωμένες λύσεις  ενέργειας. Συνεργαζόμαστε με κατα-
ξιωμένους οίκους κατασκευάζοντας και διανέμοντας αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας συστήματα για την προστασία, την παραγωγή και την 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα προϊόντα, οι λύσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία υποστηρίζουν κάθε απαίτηση ενέργειας σε πληθώρα κλάδων, όπως ο τομέας 
της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ξενοδοχείων, της βιομηχανίας, της υγείας, της ναυτιλίας, του κατασκευαστικού τομέα, των μέσων 
μαζικής μεταφοράς αλλά και όπου υπάρχει ανάγκη για προστασία, παραγωγή και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Συστήματα Αδιάλειπτης  
Τροφοδοσίας UPS
H ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος παρέχει Συ-
στήματα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας UPS τα 
οποία προστατεύουν και παρέχουν απρό-
σκοπτη λειτουργία στον εξοπλισμό που 
υποστηρίζουν. Τα συστήματα UPS καλύ-
πτουν κάθε απαίτηση με ισχύ από 600 VA 
έως 6.400 KVA, ενώ με τα Modular UPS 
έχετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε το σύ-
στημα όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες σας. Η 
ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος συνεργάζεται για 
περισσότερο από 20 χρόνια με τον ιταλι-
κό όμιλο Riello Electronica, παρέχοντας 
και υποστηρίζοντας όλα τα προϊόντα της 
παγκοσμίως γνωστής εταιρίας Riello UPS.

Σταθεροποιητές Τάσης 

Για την προστασία των συσκευών από τις 
διακυμάνσεις της τάσης, οι οποίες ενδέχε-
ται να μειώσουν τον κύκλο ζωής των συ-
σκευών ή ακόμη και να τις καταστρέψουν, 
η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος διαθέτει τους 
σταθεροποιητές τάσης. Οι σταθεροποιητές 
τάσης μπορούν να καλύψουν κάθε απαί-
τηση, καθώς η ισχύ τους φτάνει έως και τα 
4.600 KVA υποστηρίζοντας μονοφασικές 
και τριφασικές παροχές. Η ACE Ηλεκτρο-
νικά Ισχύος συνεργάζεται με την ιταλική 
εταιρία IREM παρέχοντας όλα τα προϊόντα 
και τις λύσεις ενέργειας που προτείνει η 
εταιρία.

Σύστημα Εξοικονόμησης  
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος προσφέρει 
και υποστηρίζει το σύνολο των λύσεων 
ενέργειας που κατασκευάζονται από την 
IREM. Η ιταλική εταιρία IREM μέσα από 
την μακροχρόνια εμπειρία της στο χώρο 
της ενέργειας σχεδιάζει και κατασκευάζει 
τα συστήματα ECOSTAB και STABILUX τα 
οποία εξοικονομούν ηλεκτρική ενέργεια, 
μειώνουν την κατανάλωση προσφέροντας 
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντο-
λογικά πλεονεκτήματα στις εγκαταστάσεις 
που υποστηρίζουν. 
   

Προϊόντα και Λύσεις Ενέργειας



H ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος  στα 
πλαίσια των αρχών της σχετικά 
με την διασφάλιση της ποιότητας 
των υπηρεσιών έχει λάβει την 
πιστοποίηση ποιότητας  
ISO 9001:2008. 

Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος 
επιβεβαιώνει έμπρακτα την 
περιβαλλοντική της συνείδηση 
με το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης ISO 14001:2004.

H πρόταση της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος 
για την μείωση του κόστους ηλεκτρικής 
ενέργειας στην εγκατάστασή σας είναι η 
«Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με 
Ενεργειακό Συμψηφισμό - Net Metering».
Tο Net Metering σας επιτρέπει να παρά-
γετε την ενέργεια που καταναλώνετε και 
να μην επηρεάζεστε από τις μελλοντικές 
αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, 
συμβάλει στη μείωση εκπομπών CO2 στην 
ατμόσφαιρα για ένα πιο πράσινο πλανήτη.

Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος προσφέρει το 
σύνολο των προϊόντων που είναι απαραί-
τητα για την κατασκευή μίας φωτοβολταϊ-
κής μονάδας. Η εταιρία έχει κατασκευάσει 
πληθώρα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, 
όπως φωτοβολταϊκά πάρκα, διασυνδεδεμέ-
να και αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. 
Η εταιρία μέσα από την πολυετή συνερ-
γασία της με τον όμιλο Riello Electronica 
παρέχει στην αγορά και υποστηρίζει τους 
Inverters της AROS Solar Technology.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας με 
Ενεργειακό Συμψηφισμό – Net Metering  
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Τεχνική Υποστήριξη
Το τεχνικό τμήμα της ACE Ηλεκτρονικά 
Ισχύος είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρο-
νο εξοπλισμό, όπου μαζί με το εξειδικευμέ-
νο προσωπικό συντελούν στον εντοπισμό, 
στην αξιολόγηση και στην επίλυση των δυ-
σλειτουργιών της εγκατάστασης, ενώ ταυ-
τόχρονα φροντίζουν για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της. Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος 
προσφέρει πανελλαδική υποστήριξη για το 
σύνολο των προϊόντων που διαθέτει.

Εγκατάσταση και  
σύνδεση εξοπλισμού

Εκπαίδευση και πλήρης υποστήριξη στον τε-
λικό χρήστη του εξοπλισμού.

Τηλεφωνική Υποστήριξη
Άμεσες απαντήσεις και υποστήριξη σε περί-
πτωση δυσλειτουργίας του εξοπλισμού.

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση 
Απομακρυσμένη επικοινωνία με τον εξοπλι-
σμό για την παρακολούθηση και την αξιολό-
γηση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργί-
ας του. Άμεση και αποτελεσματική επέμβαση 
σε περίπτωση ανάγκης, για την αποκατάστα-
ση της λειτουργίας.

Eπίσημος Aντιπρόσωπος
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Είμαστε υπερήφανοι που ενισχύουμε και υποστηρίζουμε τις ανάγκες για εξοπλισμό 
στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Στην ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος αναγνωρίζουμε τις 
ανάγκες για παροχή εξοπλισμού σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και ανταποκρινόμαστε 
σε αυτές, ειδικά στην περίπτωση που τα προϊόντα μας μπορούν να δώσουν 
περισσότερα χαμόγελα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε εξοπλίσει τα κεντρικά γραφεία 
του οργανισμού, τον ξενώνα και τη κινητή μονάδα και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα 
τους ενισχύοντας την προσπάθειά τους.

Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος υποστηρίζει την δράση Green Mission της Sunlight 
Recycling. Στα πλαίσια της έμπρακτης συνεισφοράς στην προστασία του 
περιβάλλοντος συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Sunlight Recycling για την 
ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου-οξέως.



Όθωνος 39, 173 43 
Άγιος Δημήτριος, Αθήνα

210 99 66 555 
210 99 69 444

info@acepower.gr 
www.acepower.gr

www.facebook.com/acepowerelectronics 
www.linkedin.com/company/ace-power-electronics

Εξαιρετικοί συνεργάτες! Με την ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος συνεργαζόμαστε 
πολλά χρόνια, η εμπειρία της εταιρίας στα συστήματα αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας UPS, μας έχει βοηθήσει στην διαστασιολόγηση και  υποστήριξη 
πολυεπίπεδων και απαιτητικών projects. Η αμεσότητα των στελεχών της 
εταιρίας, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων από το μικρότερο μέχρι και 
το μεγαλύτερο UPS σε συνδυασμό με την άρτια υποστήριξη του τεχνικού 
τμήματος είναι ο ιδανικός συνδυασμός που αναζητούσαμε. 

Μιχάλης Ξυλογιαννόπουλος 
Director – Managed Services & Solutions 

IT Infrastructure Services & Support SingularLogic S.A. 

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την επαγγελματική υποστήριξη που παρείχε 
η «ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος » σε 2 από τα καταστήματά μας σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη. Το προσωπικό είναι καταρτισμένο, πρόθυμο και αποτελεσματικό 
να επιλύσει γρήγορα ζητήματα και προβλήματα. Μπράβο!»

Ευθύμιος Σαββάκης 
Electrical Engineer & Electronics

Praktiker Hellas S.A.

Η εταιρεία BLUE LAGOON GROUP OF HOTELS είναι πελάτης της ACE 
Ηλεκτρονικά Ισχύος εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε εγκατεστημένα και σε 
λειτουργία μεγάλα και σημαντικά συστήματα UPS. Η εμπειρία και τεχνική 
κατάρτιση του προσωπικού του τεχνικού τμήματος έχουν σαν αποτέλεσμα 
την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων UPS και κατά συνέπεια των 
συστημάτων των ξενοδοχείων μας. Ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία.

Γεώργιος Ξαντάς
Head of Maintenance

Blue Lagoon Group

Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος αναδείχθηκε σε ένα πολύτιμο συνεργάτη για την 
εταιρεία μας καθώς πέραν της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων, 
υποστηρίζει άμεσα την εταιρεία μας τόσο κατά την κοστολόγηση όσο και κατά 
την υλοποίηση. Οι άνθρωποι της ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος παρακολουθούν από 
κοντά την εξέλιξη των έργων και τα υποστηρίζουν άμεσα και αποτελεσματικά 
σε όλα τα στάδια τους, επιλύοντας τυχόν ζητήματα χωρίς χρονοτριβή.  

Γιάννης Παπαϊωάννου
Τμήμα Η/Μ και Δικτυακών Υποδομών

Διεύθυνση Ασφάλειας και Τεχνικών Έργων SPACE HELLAS Α.Ε.

Γνώμες Πελατών
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