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Ιδρύθηκε το 2010 και είναι μέλος 
του Ομίλου εταιρειών της
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Ιστορία

Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία και περιβαλλοντική συνείδηση η ΙΝΤRAPOWER, εξειδικεύτηκε στην κατασκευή 
φωτοβολταϊκών πάρκων με το «κλειδί στο χέρι», έχοντας εξασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες με επώνυμους 

κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού.



Εταιρικό προφίλ 
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Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου INTRAKAT και την 
υψηλή κατάρτιση του στελεχιακού της δυναμικού, η INTRAPOWER υλοποιεί:

Σύνθετα Τεχνικά Έργα και Καινοτόμες λύσεις υψηλών απαιτήσεων

Παραγωγής, Εξοικονόμησης & Διαχείρισης Ενέργειας

Εξοικονόμηση 
Κατ’ οίκον

Ενεργειακή 
αναβάθμιση 
φωτισμού ΟΤΑ

Καινοτόμες λύσεις 
στην Παραγωγή, 

Διαχείριση & 
Εξοικονόμηση 

ενέργειας.

Συντήρηση
Εγκαταστάσεων
Βιομηχανιών & 

Γραφείων

Λύσεις 
με το 

«κλειδί στο χέρι»

Έξυπνα Ενεργειακά
Δίκτυα
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Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού, κτηρίων, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων

• Αντικατάσταση υφιστάμενων 
φωτιστικών σωμάτων- Προμήθεια & 
εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και 
λαμπτήρων τύπου LED

• Μελέτη και υλοποίηση Smart Lighting 
εφαρμογών

Στόχοι παρεμβάσεων στα συστήματα φωτισμού

• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως και 50% με αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2

• Μείωση του κόστους συντήρησης των συστημάτων φωτισμού

• Αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας πολιτών

• Αναβάθμιση ποιότητας ζωής

• Τηλεχειρισμός – εποπτεία συστημάτων φωτισμού
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Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Παροχή λύσεων με «το κλειδί στο χέρι» στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ ΙΙ.

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

Εγκατάσταση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου 
λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

Αναβάθμιση συστήματος παροχής 
ζεστού νερού

Θερμομόνωση στο κέλυφος του κτηρίου

Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

• Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα

• Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών με 

δημόσιες Υπηρεσίες και Τράπεζες

• Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

• Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων 

λύσεων ενεργειακής αναβάθμιση κτηρίων

• Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης ακινήτου

• Βελτίωση αξίας ακινήτου
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Συντήρηση Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Γραφείων

Η ΙΝΤRAPOWER προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της συντήρησης σε:

Κτηριακές Εγκαταστάσεις

Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
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Καινοτόμες εφαρμογές έξυπνων λύσεων

Συστήματα 
Τηλεμέτρησης

Ηλεκτρικής
ενέργειας

Συστήματα 
τηλεμέτρησης

Φυσικού
Aερίου

Συστήματα 
Τηλεμέτρησης
κατανάλωσης 

νερού

Εφαρμογές 
έξυπνων 
πόλεων

Ηλεκτροκίνηση

Οικολογική 
διαχείριση 

απορριμμάτων



Επιπλέον η Intrapower μπορεί να παρέχει:

• Χρηματοδότηση

• Υποστήριξη / συντήρηση των εγκατεστημένων συστημάτων 

• Διαχείριση 
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Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας



Ευχαριστούμε!

19 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία
Τ +30 210 667 4700 Ε info@intrapower.eu
www.intrapower.eu
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