
Παράδοση στην τεχνολογία και αφοσίωση στην ποιότητα από το 1947

Η HEC Αγγελίδης ιδρύθηκε το 1947.

Είναι μία από τις πρώτες ελληνικές βιοτεχνίες κατασκευής ηλεκτρολογικών υλικών.

Από τότε και μέχρι σήμερα, ακολουθούμε ανοδική πορεία εξελίσσοντας και αυξάνοντας συνεχώς 

την γκάμα των προϊόντων μας καθώς και την παραγωγική μας δυνατότητα. 

Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και παραγωγή ηλεκτρολογικών πινάκων, 

ειδικευόμαστε στη κατασκευή υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών 

ηλεκτρικών πινάκων διανομής, χαμηλής και μέσης τάσης. 

Συγχρόνως, είμαστε οι επίσημοι αντιπρόσωποι της εταιρείας TEMPA PANO στην Ελλάδα,

μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στον τομέα κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων και κιβωτίων. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Εφαρμόζοντας τη μεγάλη εμπειρία μας στη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, η εταιρεία μας είναι σήμερα σε θέση  
να προσφέρει στους πελάτες της κατά παραγγελία (custom made) μεταλλικούς, πλαστικούς καθώς και ανοξείδωτους ηλεκτρικούς πίνακες 
διανομης χαμηλής και μέσης τάσης, ειδικές κατασκευές και αυτοματισμούς, υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας κατά τα διεθνή standards.

Στάδια Κατασκευής Ηλεκτρολογικού Πίνακα 

1.  Σχεδ ιασμός 
Ο σχεδιασμός γίνεται από τους τεχνικούς της εταιρείας μας με βάση τις απαιτήσεις των πελατών μας και την ηλεκτρολογική μελέτη του έργου. 
Στην συνέχεια εκπονείται το σχέδιο του πίνακα με την χρήση Η/Υ. 
2.  Συναρμολόγηση σκελετού  κα ι  βάσης 
Συναρμολογείται ο σκελετός και η βάση των πινάκων, που ειναι κατασκευασμένα με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές.
3.  Τοποθέτηση μπάρων
Οι μπάρες κατασκευάζονται από χαλκό ορθογωνικής διατομής και είναι κατάλληλα τοποθετημένες, σύμφωνα με την ηλεκτρολογική 
μελέτη, έτσι ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώματος να αντέχουν στα προκαθορισμένα όρια των διεθνών κανονισμών.
4.  Δ ιαμερ ισματοποίηση 
Ο πίνακας διαμερισματοποιείται με τρόπο τέτοιο ώστε οι χώροι του να είναι άνετοι, ασφαλείς και σύμφωνοι πάντα με τις απαιτήσεις των 
κανονισμών. Ο κάθε χώρος είναι επισκέψιμος από το μπροστά και το πίσω μέρος, ενώ κατά περίπτωση υπάρχει δυνατότητα για προσθήκη 
επεκτάσεων και από τις δύο πλευρές. 
5.  Καλωδίωση 
Η συνδεσμολογία των πινάκων γίνεται με την τοποθέτηση κατάλληλων καλωδίων και ακροδεκτών έτσι ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και 
ασφαλής σύνδεση του ηλεκτρολογικού υλικού, ενώ για τους αυτοματισμούς η καλωδίωση καταλήγει σε κλέμμες κατάλληλης διατομής πάνω 
σε ράγα DIN. 
6.  Εξωτερ ική  δ ιαμόρφωση 
Όλες οι επιφάνειες επικάλυψης (πόρτα, πλάτη, πλαϊνά τοιχώματα) συναρμολογούνται με βάση τις πιθανές ανάγκες για εξωτερικά όργανα                   
και διακοπτικό υλικό, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και την ηλεκτρολογική μελέτη του έργου. 
7.  Δοκ ιμή 
Ο πίνακας ελέγχεται πριν την παράδοσή του έτσι ώστε να πληρεί τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο πελάτης, καθώς και τους διεθνείς 
κανονισμούς που διέπουν την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων. 

ΕΡΓΑ

Μερικά από τα σημαντικά έργα, στα οποία η εταιρεία μας είχε ενεργό συμμετοχή στην 
κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα τελευταία χρόνια, είναι τα παρακάτω :

• Βουλή των Ελλήνων. 
• Θησαυροφυλάκιο Τράπεζας της Ελλάδας. 
• Κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας της Ελλάδας. 
• Ναύσταθμος Σαλαμίνας ΗΤ/ΗΝ. 
• Ναύσταθμος Σούδας. 
• Εκσκαφείς και Αποθέτες Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας. 
• Ταινιόδρομοι Αγίου Δημητρίου Πτολεμαΐδας. 
• Αποθέτες Αμυνταίου. 
• Αυλή Λιγνίτη Αμυνταίου. 
• Κ.Ε.Δ.Δ. Πίνακες Αυτοματισμού και Ελέγχου Μέσης και Υψηλής Τάσης ΔΕΗ. 
• Ηλεκτρικοί Πίνακες Χαμηλής και Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου Υλίκης ΕΥΔΑΠ. 
• Ηλεκτρικοί Πίνακες Χαμηλής και Μέσης Τάσης Φράγματος Ερεσού. 
• Κέντρο Έρευνας Δημόσιας Υγείας.
• Διαλυτήρια Πλοίων Ασπροπύργου. 
• Υδροηλεκτρικός Σταθμός Γκιόνας. 
• Φωτοβολταϊκά Πάρκα.
• Σταθμοί ΗΣΑΠ - ΜΕΤΡΟ.
• Studio ΕΡΤ. 
• Simulators Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
• Ολυμπιακά Έργα. 
• Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 
• Δημόσια – Ιδιωτικά – Στρατιωτικά Νοσοκομεία. 
• Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις. 
• Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις. 
• Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις – Αποθήκες. 

* Η εταιρεία μας εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο πιστοποίησης  ΕΝ ISO 9001:2008
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