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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
SUNTECH της ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ATEBEE

Τα συστήματα περιστρεφόμενων και σταθερών περσίδων SUNTECH
της Πήγασος ediltech ΑΤΕΒΕΕ μελετήθηκαν με σκοπό να
εξασφαλίζουν σε κάθε χώρο ιδανικές και ομοιόμορφες συνθήκες
διαμονής και εργασίας. Δίνουν την δυνατότητα ρύθμισης του
εισερχόμενου φωτός στα επιθυμητά επίπεδα καθ΄όλη την διάρκεια της
ημέρας, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στον έλεγχο της θερμοκρασίας των
εσωτερικών χώρων με τον πιο ευχάριστο, υγιεινό και οικολογικό
τρόπο, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού
των κτιρίων.
Ουσιαστική ηλιοπροστασία παρέχουν στα κτίρια μόνο τα εξωτερικά
συστήματα ηλιοπροστασίας, καθότι:
- Δεν επιτρέπουν στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στο
κέλυφος του κτιρίου.
- Έχουν την δυνατότητα να προστατεύουν ολόκληρο το κτίριο ή
ολόκληρα τα τμήματα του κτιρίου που έχουν ανάγκη, και όχι μόνο
τα υαλοστάσια.
- Το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που μετατρέπεται σε
θερμική απελευθερώνεται και πάλι εκτός κτιρίου.
- Ο ελεύθερος χώρος ανάμεσα στο σύστημα ηλιοπροστασίας και
το κέλυφος του κτιρίου λειτουργεί σαν πρόσθετη μόνωση.
Πέραν αυτών, οι περσίδες λειτουργούν και ως ηχοπετάσματα,
μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό την είσοδο του θορύβου που προέρχεται
από το εξωτερικό περιβάλλον, στο εσωτερικό του κτιρίου.
Μειώνοντας την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται αντίστοιχα
και το εισερχόμενο θερμικό φορτίο και κατά συνέπεια οι ανάγκες
κλιματισμού. Έτσι, τόσο το αρχικό κόστος εγκατάστασης όσο και το
κόστος χρήσης του κλιματισμού ελαττώνονται θεαματικά.
Η εφαρμογή του συστήματος ηλιοπροστασίας είναι ακόμα πιο
συμφέρουσα αν ληφθεί υπ' όψιν ότι εντάσσεται στις κατασκευές
εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού και επιδοτείται
μέσω των αντίστοιχων προγραμμάτων.
Το σύστημα έχει μελετηθεί ώστε να έχει μεγάλη αντοχή σε ανεμοπίεση
και τα χρησιμοποιούμενα υλικά (αλουμίνιο, γυαλί και χάλυβας inox)
έχουν προσεκτικά επιλεγεί, με γνώμονα τις μηχανικές τους ιδιότητες,
αλλά και την αντοχή τους στον χρόνο, την χρήση και τις ατμοσφαιρικές
συνθήκες, προσδίδοντας έτσι στο κτίριο, εκτός από αισθητική και αξία
που διαρκεί στον χρόνο.
Οι τύποι των εξωτερικών συστημάτων σκίασης είναι οι εξής:
- Τα περιστρεφόμενα σκίαστρα σε οριζόντια, κατακόρυφη ή
κεκλιμένη διάταξη.
- Τα σταθερά σκίαστρα σε οριζόντια, κατακόρυφη ή κεκλιμένη
διάταξη.
- Τα σκίαστρα σε διάταξη προβόλου.
Το προσεγμένο design, η υψηλή αισθητική και η ποικιλία χρωμάτων,
μορφών και υλικών, σε συνδυασμό με την ευελιξία τοποθέτησης και
λειτουργίας του συστήματος ηλιοπροστασίας, εξασφαλίζουν στον
αρχιτέκτονα μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής, αισθητικής
παρέμβασης και δημιουργίας.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την
εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής ηλιοπροστασίας στα κτίρια είναι
πολλαπλά: στην ποιότητα ζωής και εργασίας, οικονομικά,
εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας από τον θόρυβο, οικολογικά και
αισθητικά.

Για όλα τα συστήματα SUNTECH
Η διάταξη των περσίδων μπορεί να είναι οριζόντια, κατακόρυφη ή
κεκλιμένη.
Η περιστροφή των περσίδων μπορεί να είναι χειροκίνητη, άμεση ή
από απόσταση, ή με ηλεκτροκινητήρα ελεγχόμενο από διακόπτη,
τηλεκοντρόλ, διαφορικό φωτοκύτταρο ή ηλεκτρονικά
χρονοπρογραμματιζόμενο.
Επιπλέον η κίνηση μπορεί να είναι ανεξάρτητη για κάθε φάτνωμα,
εξασφαλίζοντας την μέγιστη ελευθερία επιλογών, ή ομαδική,
εξασφαλίζοντας έτσι την ομοιομορφία των όψεων του κτιρίου.
Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος είναι κατασκευασμένα από
αλουμίνιο φινιρισμένο και ανοδιωμένο, ενώ τα χαλύβδινα μέρη (βίδες,
ροδέλες, παξιμάδια κλπ) είναι αποκλειστικά ΙΝΟΧ.
Οι οδηγοί τοποθέτησης των περσίδων είναι από ειδικά σχεδιασμένο
προφίλ αλουμινίου ανοδιωμένο ή σε απόχρωση RAL, POLYDROX
αλλά και απομίμησης ξύλου. Προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν
καλύμματα οδηγών για ακόμα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Από ανοδιωμένο αλουμίνιο είναι επίσης το περίβλημα και όλα τα
εξαρτήματα στήριξης του ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος είναι ειδικά
κατασκευασμένος για εξωτερική χρήση, κλάσης στεγανότητας IP65.

SOLAR PROTECTION SYSTEMS
WITH SUNTECH ROTATING AND FIXED LOUVERS
by PEGASUS ediltech SA
The SUNTECH systems of rotating and fixed louvers by Pegasus ediltech
SA have been studied in order to provide ideal and uniform, living and
working conditions.They give the option regulate the incoming light to the
desired level during all day, while helping the temperature control of the
interior, in the most pleasant, healthy and environmental manner,
following the modern trends of bioclimatic design of buildings.
Substantial buildings sun protection, are able to provide only external sun
control systems, as:
- They do not allow direct sunlight to reach the shell of the building.
- They have the ability to protect the entire building or entire parts of
the building in need, and not just the glazing.
- The percentage of solar energy converted into heat, is released
again outside the building.
- The space between the shading system and the building shell acts
as additional insulation.
In addition, the louvers act as noise barriers, greatly reducing the noise
entering from the outside environment inside the building.
Reducing the incoming solar radiation, is proportionally reduced the
incoming heat load and consequently the air conditioning needs. Thus
both the initial installation cost and the cost of air conditioning use, are
considerably reduced.
The application of shading systems is more profitable, as it forms part of
energy saving elements in constructions and bioclimatic design, so is
subsidized through the respective programs.
The system is designed for high resistance to wind and the materials
used (aluminum, glass and steel inox) have been carefully selected,
considering their mechanical properties and durability over time, use and
atmospheric conditions, giving so the building, either aesthetic and value
that lasts over time.
The types of external shading systems are:
- The Rotating louvers in horizontal, vertical or inclined arrangement.
-The Fixed louvers in horizontal, vertical or inclined arrangeme
- The sunshade device in cantilever.
The sophisticated design, the high aesthetics and the variety of colors,
styles and materials, combined with the flexibility of installation and
operation of our solar protection system, ensure high possibilities of
architectural, aesthetic and creational intervention.
It is obvious therefore, that the benefits obtained from the application of
external sun control systems in buildings are multiple: quality of life and
work, economy, energy saving, noise protection, ecological and aesthetic.

For all SUNTECH systems
The arrangement of louvers can be horizontal, vertical or inclined.
The rotation of the louvers can be either manual, directly or remotely, or
by an electric motor, controlled by a switch, remote control, electronic
differential photocell or a time programmed unit.
Moreover, the movement can be independent for each panel, ensuring
maximum freedom of choice, or in groups, thus ensuring uniformity of the
facades of the building.
All system components are made from finished and anodized aluminium,
while the steel parts (screws, washers, nuts, etc.) are exclusively INOX.
The guides for louvers installation are of specially designed aluminium
profiles, anodized or colored in RAL, POLYDROX and wood imitation.
Optional covers can be installed drivers for even better aesthetic result.
Made of anodized aluminium is also the housing and all support
components of the motor, which is specially designed for outdoor use,
sealing class IP65.

SUNTECH E
Περιστρεφόμενες ή σταθερές περσίδες από
έλασμα αλουμινίου, ελλειψοειδούς διατομής
με τάπες αλουμινίου κατάλληλα διαμορφωμένες
για την τοποθέτηση του άξονα και του συστήματος
μετάδοσης της κίνησης.
.
Rotating or fixed louvers of aluminium lamina,
elliptical shape with aluminum end caps suitably
configured for mounting the shaft and the
transmission system.
.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES
Μικρό κόστος / Low cost
Μικρό βάρος / Low weight
Μεγάλη αντοχή / High resistance
Κλασική αισθητική / Classic aesthetic
Κορυφαία ποιότητα / Top quality

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

SUNTECH E
E-190

E-300

E-480

E-600

ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ / LOUVER WIDTH (mm)

190

300

480

600

ΠΑΧΟΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ / LOUVER THCKNESS (mm)

40

40

70

70

ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ / LAMINA THICKNESS (mm)

0.6

0.6

0.6

0.6

8.05

6.19

5.87

5.29

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ / MAX LENGTH HORIZONTAL (m)

4

4

4

4

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ / MAX LENGTH VERTICAL (m)

4

4

4

4

2

ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ / LOUVER WEIGHT (Kg/m )

ΧΡΩΜΑΤΑ: ανοδίωση φυσικό, RAL, POLYDROX, απομίμηση ξύλου.
COLOURS, anodised natural, RAL, POLYDROX, wood imitation.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
CERTICATION

SUNTECH AL
Περιστρεφόμενες ή σταθερές περσίδες από προφίλ
αλουμινίου, ελλειψοειδούς διατομής με τάπες
αλουμινίου κατάλληλα διαμορφωμένες για την
τοποθέτηση του άξονα και του συστήματος
μετάδοσης της κίνησης.
Rotating or fixed louvers of aluminium profile,
elliptical shape with aluminium end caps suitably
configured for mounting the shaft and the
transmission system.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES
Μεγάλη αντοχή / High resistance
Κλασική αισθητική / Classic aesthetic
Κορυφαία ποιότητα / Top quality

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

SUNTECH AL
AL-170

AL-300

AL-450

AL-600

ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ / LOUVER WIDTH (mm)

180

310

460

610

ΠΑΧΟΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ / LOUVER THCKNESS (mm)

30

40

40

40

ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ / LAMINA THICKNESS (mm)

1.4

1.4

1.4

1.4

9.79

10.61

10.92

11.07

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ / MAX LENGTH HORIZONTAL (m)

3

4

4

4

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ / MAX LENGTH VERTICAL (m)

3.5

5

5

5

2

ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ / LOUVER WEIGHT (Kg/m )

ΧΡΩΜΑΤΑ: ανοδίωση φυσικό, RAL, POLYDROX, απομίμηση ξύλου.
COLOURS, anodised natural, RAL, POLYDROX, wood imitation.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
CERTICATION

SUNTECH LAM-PERF
Περιστρεφόμενες ή σταθερές περσίδες από έλασμα
αλουμινίου, ημιελλειπτικής διατομής με φέροντα
σκελετό αλουμινίου κατάλληλα διαμορφωμένο για
την τοποθέτηση του άξονα και του συστήματος
μετάδοσης της κίνησης.
Rotating or fixed louvers of aluminium lamina,
semielliptical shape with aluminium bearing
structure suitably configured for mounting the shaft
and the transmission system.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES
Μικρό βάρος / Low weight
Μεγάλη αντοχή / High resistance
HiTech αισθητική / HiTech aesthetic
Κορυφαία ποιότητα / Top quality

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

SUNTECH LAM-PERF
LAM-320 LAM-540 PERF-320 PERF540

ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ / LOUVER WIDTH (mm)

320

540

320

540

ΠΑΧΟΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ / LOUVER THCKNESS (mm)

90

90

90

90

ΠΑΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ / LAMINA THICKNESS (mm)

1

1

1

1

8.52

6.75

8.52

6.75

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ / MAX LENGTH HORIZONTAL (m)

5

5

5

5

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ / MAX LENGTH VERTICAL (m)

5

5

5

5

ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΣΙΔΩΝ / LOUVER WEIGHT (Kg/m2)

ΧΡΩΜΑΤΑ: ανοδίωση φυσικό, RAL, POLYDROX, απομίμηση ξύλου.
COLOURS, anodised natural, RAL, POLYDROX, wood imitation.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
CERTICATION

SUNTECH GLASS
Περιστρεφόμενες ή σταθερές περσίδες από γυαλί,
με ειδικούς σφικτήρες αλουμινίου κατάλληλα
διαμορφωμένους για την τοποθέτηση του άξονα και
του συστήματος μετάδοσης της κίνησης.
Rotating or fixed louvers of glass, with aluminium
clamps suitably configured for mounting the shaft
and the transmission system.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES
Αίσθηση πολυτέλειας / Sense of luxury
Μεγάλη αντοχή / High resistance
Kλασσική αισθητική / Classic aesthetic
Κορυφαία ποιότητα / Top quality

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - CERTICATION

SUNTECH FIXED
Σταθερές περσίδες μορφής “Ζ” ή ημικαμπύλης από
προφίλ αλουμινίου. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα όταν
θέλουμε να καλύψουμε σταθερά σημεία ακάλυπτων
χώρων, σε ανοίγματα βοηθητικών χώρων
(μηχανοστάσια κλπ), ή μικρές κατασκευές.
Fixed louvers of “Z” or semielliptical shape made of
aluminium profile. They are particularly used when
we want to cover specific areas in open spaces, also
in openings of auxiliary spaces, or small
constructions.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - CERTICATION

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ADVANTAGES
Μικρό κόστος / Low cost
Μικρό βάρος / Light weight
Μεγάλη αντοχή / High resistance
Κορυφαία ποιότητα / Top quality
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1ο χιλ. Αριδαίας - Εξαπλατάνου
Τ: 23840 24871-2, F: 23840 24873
w: pegasus-alu.gr, e: info@pegasus-alu.gr

Η εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒEE ιδρύθηκε το 1995 από δύο μηχανικούς με αρχικό στόχο και όραμα να προσφέρουν στον επαγγελματία του χώρου
έτοιμο ποιοτικό κούφωμα αλουμινίου. Από το 2000 η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 όσον αφορά τις δραστηριότητές της. Με σημεία πώλησης
σε πολλά μέρη της Ελλάδας συνέχισε την πορεία της μέχρι το 2003 όπου και διεύρυνε την γκάμα των προϊόντων της προσθέτοντας και τα συστήματα
εξωτερικής σκίασης. Έργο-σταθμός στην κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε το μεγαλοπρεπές κτίριο των εγκαταστάσεων του ΑΘΗΝΑ 2004.
Στον τομέα που ίσχυε το παράδοξο φαινόμενο, παρόλη την μεγάλης διάρκειας και έντονη ηλιοφάνεια, να μην τοποθετούνται εξωτερικά συστήματα σκίασης
στα γυάλινα κτίρια άλλα και οτιδήποτε τοποθετούνταν να είναι εισαγόμενο από το εξωτερικό, δόθηκε η ολοκληρωμένη, σοβαρή πρόταση και απάντηση από
μια Ελληνική επιχείρηση. Από το σημείο αυτό και μετά σε πολλά και μεγάλα έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό έχουν εγκατασταθεί
συστήματα σκίασης της εταιρείας ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΤΕΒEE.
Τον Οκτώβριο 2009 η εταιρεία ολοκλήρωσε το επενδυτικό της πρόγραμμα με καινούργιες εγκαταστάσεις αλλά και εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αύξηση
της παραγωγικής της δυναμικότητας και την καθετοποίησή της στην παραγωγή των εξαρτημάτων αλλά και συστημάτων εξωτερικής σκίασης.
Σήμερα η εταιρεία έχει παραγωγική ικανότητα που φθάνει τα 10.000 μ2/μηνα για μια πλήρη γκάμα συστημάτων εξωτερικής σκίασης κορυφαίας ποιότητας,
πιστοποιημένα κατά ISO και CE, που μπορεί να καλύψει κάθε αρχιτεκτονική, λειτουργική και κατασκευαστική απαίτηση και ιδιαιτερότητα.

Pegasus ediltech s.a. company, founded in 1995 by two engineers with an early goal and vision to provide the professionals with high quality, ready to install
aluminium frames. Since 2000, the company is certified ISO 9001 for its activities. With sales points in many places in Greece, continued its course until
2003, when it expanded its product range by adding external shading systems. Milestone project in this direction was the majestic building of the facilities of
Athens 2004 Olympic Games.
Despite long and intense sunshine, only a few imported shading systems were installed externally to glass facades and conventional buildings. This
paradox has been answered by a Greek productive company. From this point onwards in many major projects throughout Greece and abroad have been
installed shading systems of our production.
In October 2009 the company completed its investment program with new facilities and specialized equipment to increase production capacity and vertical
integration regarding the production of components and external shading systems.
Today the company has a capacity of up to 10,000 m2/month, for a full range of top quality external shading systems, certified by ISO and CE, that can meet
any architectural, functional and structural requirements and specifications.
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