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Η ABB στην Ελλάδα

Η ΑΒΒ καλύπτει στην Ελλάδα και
την Κύπρο όλο το φάσμα των
δραστηριοτήτων του Ομίλου, οι
οποίες περιλαμβάνουν την
εμπορία βιομηχανικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, την
κατασκευή πινάκων μέσης και
χαμηλής τάσης υψηλών
απαιτήσεων, τη μελέτη και
εκτέλεση έργων καθώς και
υπηρεσίες after sales.
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01 Κεντρικά Γραφεία
ΑΒΒ Ελλάδος

Η παρουσία της ΑΒΒ στην Ελλάδα
συμβάλλει ουσιαστικά στην
τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας,
στοχεύοντας στην αποτελεσματική
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και
στην αύξηση της παραγωγικότητας
με ιδιαίτερη μέριμνα για το
περιβάλλον.
Περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι
απασχολούνται στις εγκαταστάσεις
της ΑΒΒ σε Αθήνα, Σκαραμαγκά,
Θεσσαλονίκη και Λεμεσό.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας
είναι πιστοποιημένες κατά
ISO:9001.
Η ΑΒΒ κατέχει κορυφαία θέση στην
Ελλάδα με αξιόλογη συνεισφορά
στην οικονομία και με έργα
μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

Η ABB στην Ελλάδα διαθέτει:
Τη μεγαλύτερη στη χώρα υποδομή μελέτης,
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία
ηλεκτρολογικών έργων για ενεργειακές,
βιομηχανικές και κτιριακές εγκαταστάσεις.
Οι συνεργάτες της διαθέτουν κορυφαία
τεχνογνωσία και άριστα τεχνικά μέσα.
Ισχυρή και άρτια οργανωμένη Ομάδα Διοίκησης
Έργων (project management) με πλούσια εμπειρία
σε έργα τεχνολογιών ενέργειας και αυτοματισμού
μεγάλης πολυπλοκότητας, αυστηρών τεχνικών
απαιτήσεων και προδιαγραφών. Ολοκληρώνει
ηλεκτρολογικά έργα και έργα αυτοματισμού σε
σταθμούς παραγωγής και τα παραδίδει με το
«κλειδί στο χέρι».
Δυναμικό δίκτυο πωλήσεων ηλεκτρολογικού
υλικού βιομηχανίας και κτιριακών εγκαταστάσεων,
καθώς και εξοπλισμού κλιματισμού/αερισμού.
Ο τομέας διακίνησης και αποθήκευσης υλικών
διασφαλίζει την άμεση εξυπηρέτηση όλων των
αναγκών σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των
κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
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01 GIS Θήβας
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02 Ηλεκτροκίνηση
σιδηροδρομικής
γραμμής Πειραιάς Αθήνα - Θεσσαλονίκη
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Επίσης διαθέτει:
Σύγχρονη μονάδα κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων
μέσης και χαμηλής τάσης, αυτοματισμού και
ελέγχου. Η μονάδα συναρμολογεί, με βάση
αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις (licenses),
τυποποιημένους πίνακες του Ομίλου ABB,
ακολουθώντας αυστηρές μεθόδους διασφάλισης
ποιότητας. Οι παραγόμενοι πίνακες είναι
σχεδιασμένοι για να καλύπτουν υψηλές απαιτήσεις
ασφάλειας και λειτουργικότητας. Οι πίνακες αυτοί
προορίζονται κυρίως για εφαρμογές σε
επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής και μεταφοράς
ενέργειας, σε βαριά βιομηχανία (πχ. διυλιστήρια,
εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, χαλυβουργεία,
ορυχεία) καθώς και σε εγκαταστάσεις υποδομής
υψηλών απαιτήσεων (νοσοκομεία, αεροδρόμια,
σταθμοί φυσικού αερίου κλπ.).
Άρτια εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα συνεργεία
εξυπηρέτησης (διάγνωση, επισκευή, βελτίωση,
αναβάθμιση, συντήρηση κλπ.) ηλεκτρικών
υποσταθμών, μετασχηματιστών, διακοπτικών
στοιχείων, συστημάτων μέτρησης και προστασίας,
αυτοματισμών και ηλεκτρονικών ισχύος (UPS,
μετατροπέων συχνότητας κλπ.).
Σταθμούς επισκευής υπερπληρωτών (turbochargers)
σε Ελλάδα και Κύπρο, που αφορούν τη ναυτιλία,
αλλά και κάθε κινητήρα diesel μέσης και μεγάλης
ισχύος.
Ο σταθμός της ΑΒΒ Ελλάδος - ένας από τους
σημαντικότερους παγκοσμίως - μπορεί να
συντονίζει άμεσα επισκευές και παροχή
ανταλλακτικών για τα ελληνικά πλοία σε
οποιοδήποτε από τα μεγαλύτερα λιμάνια του
κόσμου, όπου η ΑΒΒ έχει παρουσία.
Τεχνογνωσία και κατάλληλη υποδομή για την
τεχνική διαχείριση μεγάλων κτιριακών
εγκαταστάσεων με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας και την αποδοτικότερη λειτουργία τους.
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Έργα στην Ελλάδα
Η τεχνογνωσία και εμπειρία της ABB Ελλάδας
απεικονίζεται στα σημαντικά έργα που έχει
υλοποιήσει για διάφορους κλάδους της οικονομίας,
με κοινό χαρακτηριστικό το υψηλό ποσοστό
προστιθέμενης αξίας και την τεχνολογική υπεροχή.
Έχει λάβει μέρος σε πολλά μεγάλα
ηλεκτρομηχανολογικά έργα της χώρας, πολλά από
τα οποία έχει παραδώσει «με το κλειδί στο χέρι».
Ήδη από τη δεκαετία του 1920, οι εταιρείες ASEA
και BBC, που με τη συνένωσή τους αποτέλεσαν
αργότερα την ABB, συμμετείχαν σε σημαντικά
έργα υψηλών απαιτήσεων στην Ελλάδα.
Τέλος, στον τομέα της εμπορίας βιομηχανικού,
ενεργειακού και ηλεκτρολογικού κτιριακού
εξοπλισμού, η ABB κατέχει μία από τις πρώτες
θέσεις στην ελληνική αγορά.
Ακολουθούν ενδεικτικά έργα που έχει υλοποιήσει η
ABB στην Ελλάδα:

—
Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού και
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
ΔΕΗ - Έργα σε όλη τη χώρα
- Σταθμοί Παραγωγής σε Χανιά, Λινοπεράματα,
Κερατσίνι, Λαύριο, Φλώρινα, Κομοτηνή, Αμύνταιο,
Πάρο, Κω, Μύκονο και Ρόδο
- Εξοπλισμός ισχύος για Κ.Υ.Τ. (Κέντρο Υπερυψηλής
Τάσης) 400 kV/150 kV
- Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση κέντρων
διανομής GIS 150 kV/Μ.Τ.
- Υποσταθμοί μεταφοράς AIS 150 kV/Μ.Τ.
- Πίνακες Μ.Τ. για Κέντρα Διανομής και 		
Υποσταθμούς πόλεως
- Συστήματα ηλεκτρικής διανομής θερμικών
(συνδυασμένου κύκλου, αεριοστροβίλων, Diesel)
και υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και 		
συστήματα μετρήσεων και ελέγχου των 		
διαδικασιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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03 Κέντρο Διανομής GIS
150/20 kV Βριλήσσια
—
04 Ατμοηλεκτρικός
Σταθμός Μελίτης,
Φλώρινα
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- Ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου κίνησης
ταινιοδρόμων ορυχείων λιγνίτη (Μεγαλόπολη,
Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο κλπ.)
- Ψηφιακά συστήματα προστασίας και ελέγχου Υ/Σ
Υψηλής Τάσης
- Προμήθεια μετασχηματιστών ισχύος 500 MVA,
400 kV για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
- Αλεξικέραυνα δικτύων 400 kV/150 kV/20 kV
- Συστήματα αντιστάθμισης πυκνωτών 150 kV με
συγχρονισμένη ζεύξη
- Συστήματα αντιστάθμισης πυκνωτών 20 kV
Θερμοηλεκτρικά και Υδροηλεκτρικά Έργα
Ιδιωτών Επενδυτών Ήρων Θερμοηλεκτρική
- Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 3x50 MW, στη Θήβα
- Υποσταθμός GIS 150/20 kV, πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ.,
προστασίες, τηλεποπτεία
Υδροηλεκτρικός Σταθμός Σμοκόβου
- Πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., πίνακες προστασίας, 		
συστήματα αυτοματισμού (800xA) και πλήρους
τηλεχειρισμού του σταθμού από τον ΥΗΣ 		
Πλαστήρα
ΔΕΠΑ - Ρεβυθούσα, LNG Terminal
- Σύστημα διανομής ενέργειας, πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ.,
προστασίες, αυτοματισμοί, τηλεποπτεία
ΕΥΔΑΠ - Ψυτάλλεια
- Πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ.

—
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αιολικά Πάρκα
Σε διάφορα μέρη της χώρας
- Συνεπτυγμένοι υποσταθμοί, πίνακες Μ.Τ.,
αυτοματισμοί, τηλεποπτεία, δίκτυα διανομής των Α.Π.
- Υ/Σ υψηλής τάσης για σύνδεση των Α.Π. με το
δίκτυο 150 kV
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Έργα Υποδομών
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
- Υποσταθμοί Μ.Τ. και Χ.Τ., συστήματα αδιάλειπτης
παροχής ισχύος και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

ΟΣΕ
Ηλεκτροκίνηση σιδηροδρομικής γραμμής 500 χλμ.
Πειραιάς - Αθήνα - Θεσσαλονίκη
- 10 υποσταθμοί έλξης (150/25 kV, 2x15 MVA),
εξοπλισμός 25 kV σε 60 σιδηροδρομικούς 		
σταθμούς και θέσεις τμηματισμού της γραμμής
επαφής
- Παροχή ισχύος, σύστημα ελέγχου και 		
τηλεδιοίκησης στο ΣΚΑ, υπηρεσίες συντήρησης
Αττικό Μετρό
- Μετασχηματιστές, πίνακες Χ.Τ. και Μ.Τ. και
εξοπλισμός πινάκων, συστήματα υποστήριξης
φωτισμού των σταθμών
Αττική Οδός
- Υποσταθμοί Μ.Τ.
Εγνατία Οδός
Σήραγγες στο τμήμα Μετσόβου
- Προμήθεια πινάκων Χ.Τ., προμήθεια πινάκων Μ.Τ.,
inverters
Σήραγγες στο τμήμα Γρεβενών
- Προμήθεια πινάκων Μ.Τ. UniGear ZS1
Λιμένες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης
- Εγκαταστάσεις γερανών containers
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
- Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και θέση σε 		
λειτουργία 8 γερανογεφυρών τύπου RMG
Ολυμπιακά Έργα, «Αθήνα 2004» - Αθήνα και
άλλες πόλεις
- Μετασχηματιστές, πίνακες Μ.Τ., προστασίες,
τηλεποπτεία, συστήματα αδιάλειπτης παροχής
ισχύος, διακοπτικό και ηλεκτρολογικό υλικό

—
Βιομηχανίες
ΕΛΠΕ
- Πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., αυτοματισμοί, τηλεποπτεία
στον Ασπρόπυργο, πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ. στην
Ελευσίνα και καλωδιακή γραμμή 400 kV, σύνδεση
της ΕΝ. ΘΕΣ στη Θεσσαλονίκη
MOTOR OIL
- Προμήθεια μετ/τών 13/15 MVA, 20/6.3 kV, πίνακες
Μ.Τ., συστήματα ανάλυσης / παρακολούθησης

—
05 Υποσταθμός
Ανύψωσης Τάσης
Αιολικού Πάρκου
“Περδικοβούνι” Βοιωτίας
—
06 Διασύνδεση
Ανεμογεννητριών
Αιολικών Πάρκων
Ζέφυρου – Γαρμπή,
Αρκαδίας

—

ΑΒΒ ΑΕ
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση
Αττικής
Tηλ.: 210 2891 500
e-mail: abb@gr.abb.com
Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης
- Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.: 2310 460 900
e-mail: abbng@gr.abb.com
Σκαραμαγκάς
13ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου
124 62 Σκαραμαγκάς
Tηλ.: 210 4212 600
e-mail: turbo@gr.abb.com

abb.gr
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εκπεμπόμενων αερίων, υποσταθμός GIS 150/20 kV,
προστασίες, τηλεποπτεία
LAFARGE (AΓΕΤ)
Εργοστάσια Βόλου, Μηλακίου και Χαλκίδας
- Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας και
κινητήρων Μ.Τ. 0.8 MW και 2 MVA, μετ/τές ισχύος,
εκσυγχρονισμός αυτοματισμών παραγωγής,
πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ., συστήματα ανάλυσης /
παρακολούθησης εκπεμπόμενων αερίων
ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
Εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη
- Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας και
κινητήρων Μ.Τ. 1 MW και 2.15 MW, σύστημα
τηλεχειρισμού, τηλεποπτείας, αυτοματισμού,
συστήματα ανάλυσης / παρακολούθησης
εκπεμπόμενων αερίων, πίνακες Χ.Τ.
Εργοστάσιο Καμαρίου
- Προμήθεια πινάκων Χ.Τ. 400 V MNS και ροηφόρων
αγωγών 400 V
Εργοστάσιο Πατρών
- Προμήθεια πινάκων Μ.Τ. και Χ.Τ., μετ/τών ισχύος,
drives
ΣΙΔΕΝΟΡ AE
Εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη,
- Πλήρη συστήματα μετατροπέων συχνότητας,
κινητήρων 1 και 2.3 MW
Γ.Μ.Μ. ΛΑΡΚΟ ΑΕ
- Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
μετ/τών ισχύος 150/15.75 kV, 60/90 MVA, διαρκής
ηλεκτρολογική συντήρηση
Χαλυβουργία Ελλάδος
- Συστήματα ανάλυσης / παρακολούθησης 		
εκπεμπόμενων αερίων
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Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί
σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του
περιεχομένου αυτού του εντύπου χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή
πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτό.
Διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με
αυτό το έντυπο, συμπεριλαμβανομένων

Αλουμίνιο της Ελλάδος
- Πλήρης ανακατασκευή μετασχηματιστών ισχύος

—
Ξενοδοχειακές Μονάδες
Costa Navarino - Messinia
- Μετασχηματιστές, πίνακες Μ.Τ., σύστημα SCADA
Hellas Holiday Hotels - Κρήτη
- Πίνακες Μ.Τ., μετασχηματιστής διανομής και
πίνακας αυτοματισμού
Vedema Resort - Σαντορίνη
Kάνιγγος 21 Hotel - Aθήνα
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων
κλιματισμού, ψύξης / θέρμανσης

—
Κτίρια - Νοσοκομεία
Κτίριο Γραφείων Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε ΑΕ - Αθήνα,
Κυπριακή Πρεσβεία - Αθήνα,
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας - Λάρισα,
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσ/νίκης
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων
κλιματισμού, ψύξης / θέρμανσης
Παπαστράτος ΑΒΕΣ - Ασπρόπυργος
(Όμιλος: Philip Morris SA)
- Προμήθεια μετ/τών διανομής 2000 kVA και 1250 kVA
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης (ΙΤΕ)
- Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων
αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

τόσο των φωτογραφιών και λοιπών
απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό
περιέχει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε
αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή
χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του
περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.
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