
Νερό. Φροντίζουμε γι’αυτό.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ...

Από το 1969, προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες σχετικά με το νερό 
και τα λύματα. Συνεργαζόμαστε με εργοστάσια τα οποία παράγουν 
προϊόντα αυστηρών προδιαγραφών και με τρόπο φιλικό προς το πε-
ριβάλλον. 
Κατασκευάζουμε πυροσβεστικά και πιεστικά συγκροτήματα σύμφωνα 
με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Επιλέγουμε και προσφέρουμε προϊό-

ντα και λύσεις οι οποίες είναι ενεργειακά αποδοτικές και έχουν το μι-
κρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επισκευάζουμε και συντηρούμε 
όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε με εκπαιδευμένους μηχανικούς και 
τεχνίτες, σύμφωνα με τις διαδικασίες των κατασκευαστών τόσο στις 
εγκαταστάσεις μας όσο και στους χώρους όπου τα προϊόντα μας είναι 
τοποθετημένα.

Στην IDATOR φροντίζουμε το νερό

1969 1978 1989 1998 2004 2008 2017 2019 2020

Ο Λεωνίδας Ευστρατιάδης 
δημιουργεί την πρώτη του 
τεχνική επιχείρηση στον τομέα 
ηλεκτρικών εφαρμογών και 
εφαρμογών άντλησης.

Με τον εορτασμό των 20 ετών 
μας, η ΕΥΣΤΡATΙΑΔΗΣ ΑΒΕΤΕ, 
μεταφέρεται στις πρώτες μας 
σύγχρονες και επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις.

Μεταφερόμαστε σε νέες εγκαταστά-
σεις με έμφαση στις υποδομές 
αποθήκευσης και παραγωγής. Την 
ίδια χρονιά ιδρύεται η ΥΔΑΤΩΡ 
Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει να 
συνεχίσει την δραστηριότητα της 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΒΕΤΕ.

Ολοκληρώνεται ένα τριετές 
πρόγραμμα νέων συνεργασιών 
με τις διανομές προϊόντων Itron, 
Baselight, Hydraloop, Source, 
Adey με στόχο την ευρύτερη 
επέκταση του χαρτοφυλακίου 
διανομών της εταιρείας.

Δημιουργούμε μία νέα 
έδρα και μεταφέρουμε 
όλες τις εμπορικές μας 
δραστηριότητες στην 
Αθήνα.

Ξεκινά η συνεργασία 
με τη LOWARA και 
σταδιακά με πολλές 
άλλες εταιρείες 
κατασκευής αντλιών  
και παρελκομένων.

Λειτουργούμε το πρώτο 
υποκατάστημα μας στην 
Αθήνα με στόχο την 
επέκταση μας στο χώρο της 
βιομηχανίας και των τεχνικών 
κατασκευαστικών εταιρειών.

Ολοκληρώνουμε τη στρατηγική 
εξαγορά της Flygt Hellas A.E. 
μέσω της οποίας επιτυγχάνεται 
η ενιαία παρουσία των brands 
του τομέα νερού της ITT στην 
Ελλάδα.

Ξεκινά η συνεργασία 
διανομής των 
προϊόντων OASE και 
η ανάθεση υπηρεσιών 
υδροπληροφορικής  
της Xylem.
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Στην IDATOR, με στόχο πάντοτε την παροχή ολο-
ένα και υψηλότερου επιπέδου ποιότητας υπη-
ρεσιών και εξυπηρέτησης των συνεργατών μας 
και αφουγκραζόμενοι τις ολοένα αυξανόμενες 
ανάγκες της αγοράς, υιοθετούμε πρακτικές με 
διεθνή αναγνώριση και απήχηση.
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των συστημάτων δι-
αχείρισης, όπως αυτά ορίζονται από τα Διεθνή 
Πρότυπα, διασφαλίζουν την τήρηση αυστηρών 
κανονισμών, προδιαγραφών και κανονιστικών 
διατάξεων που οδηγούν στην ποιοτική επιχειρη-
ματικότητα και συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας:
 ISO 9001 - ποιότητα των υπηρεσιών 

 ISO 45001 - προστασία και ασφάλεια στο 
εργασιακό περιβάλλον

 ISO 14001 - ορθή περιβαλλοντική διαχείριση 
των διαθέσιμων πόρων, με πρακτικές που προ-
άγουν την αειφορία και μειώνουν το οικολογικό 
της αποτύπωμα 

 ISO 27001 - διαχείριση της ασφάλειας των 
πληροφοριών

 ISO 37001 - διαφάνεια στην εκτέλεση των 
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων

ΠΕΝΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (CSR)ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  Για μας στην IDATOR, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομ-

μάτι της φιλοσοφίας μας, καθώς ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πλαίσιο αξιών 
και πολιτικών μας και έχει προεκτάσεις γύρω από πολλαπλούς στόχους της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίστηκαν από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών 
το 2015 (SDGs).

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια 
εταιρία, είναι οι άνθρωποί της. 
Φροντίζουμε καθημερινά για ένα 
εργασιακό περιβάλλον ασφαλές 
(ISO 45001:2018), χωρίς διακρίσεις, 
που μπορεί κανείς να αναπτυχθεί 
τόσο επαγγελματικά, μέσω συνεχούς 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, όσο 
και προσωπικά.

Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές 
πρακτικές και λειτουργούμε με δια-
φάνεια και ακεραιότητα, τηρώντας 
αυστηρά τον Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι η οικονομική ευημε-
ρία και η ανταγωνιστικότητα, βασί-
ζονται στην ορθή, έννομη εκτέλεση 
των επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των μας, στην εντιμότητα και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς  
(ISO 37001:2016).

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που φέ-
ρουμε, οι ενέργειες και η επιχειρη-
σιακή μας λειτουργία έχουν ως βα-
σικό άξονα τη λήψη μέτρων και την 
αειφόρο διαχείριση των πόρων που 
χρησιμοποιούμε, προκειμένου να 
συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία 
και τα διεθνή πρότυπα (πιστοποίηση 
κατά ISO 14001:2015), μειώνοντας 
έτσι, στο μέγιστο δυνατό, το περι-
βαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την 
IDATOR αποτελεί αναπόσπαστο κομ-
μάτι της φιλοσοφίας της, γι’ αυτό το 
λόγο συμμετέχει ενεργά σε δράσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα, στηρίζοντας 
οργανισμούς και πρωτοβουλίες για 
το κοινό καλό.



Προϊόντα
Τα προϊόντα μας καλύπτουν όλες τις εφαρμογές
συλλογής, χρήσης και επαναχρησιμοποίησης
του νερού:
 Αντλίες νερού και λυμάτων
 Κυκλοφορητές ψύξης-θέρμανσης
 Πυροσβεστικά και πιεστικά συγκροτήματα
 Εξοπλισμός δημιουργίας υδάτινων στοιχείων
 Εξοπλισμός ανάδευσης
 Συστήματα αερισμού
 Δοσομετρικές αντλίες
 Όργανα ελέγχου ποιότητας νερού

 
Υπηρεσίες
Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
υπηρεσιών, βασισμένο σε ειδικευμένες γνώσεις 
των συστημάτων, το οποίο διασφαλίζει την 
λειτουργική ασφάλεια των εγκαταστάσεών σας: 
 Εξειδικευμένες υπηρεσίες υδροπληροφορικής
 Ενοικίαση αντλιών
 Ετήσια συμβόλαια συντήρησης

Παραγωγή
 Πυροσβεστικά συγκροτήματα
 Πιεστικά συγκροτήματα
 Αντλητικά συγκροτήματα
 Ηλεκτρικοί πίνακες - METTA panels
 Συστήματα αυτοματισμού
 Ειδικές κατασκευές
 Υποβρύχιες αντλίες

 
After Sales Services
 Εγκατάσταση και εκκίνηση
 Επισκευή και συντήρηση
 Εκπαίδευση χειριστών και τεχνικών συντήρησης

ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΟΛΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΝΕΡΟΥ & ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΕΡΟΥ & ΛΥΜΑΤΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΣΤΟΛΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
ΑΝΤΛΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΝΕΡΟΥ & ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΕΡΟΥ & ΛΥΜΑΤΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΕΡΓΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Η άντληση και διακίνηση καθαρού νερού ή λυμά-
των αποτελεί ένα δύσκολο έργο για όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς σε όλο τον κόσμο. Σημα-
ντική είναι η αδιάλειπτη παροχή καθαρού και πό-
σιμου νερού στους κατοίκους μιας περιοχής μέσω 
του δικτύου ύδρευσης της πόλης αλλά και σε άλ-
λες εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχεία, βιομηχανίες, 
δημόσια κτίρια αλλά και μεμονωμένα κτιριακά συ-
γκροτήματα.
Σε ότι αφορά τα λύματα, τα εισερχόμενα στερεά 
υλικά αποτελούν πάντα ένα κίνδυνο για την απρό-
σκοπτη λειτουργία ενός αντλιοστασίου και στόχος 
είναι να απομακρύνονται με επιτυχία. Και στις δύο 
περιπτώσεις άλλοι λόγοι, όπως η ενεργειακή από-
δοση, το κόστος συντήρησης και το κόστος αποκα-
τάστασης, αποτελούν πλέον κύριους παράγοντες 
επιλογής της κατάλληλης αντλίας. Τόσο η Lowara 
όσο και η Flygt, με την μεγάλη ποικιλία τύπων και 
αποδόσεων που διαθέτουν, μπορούν να προσφέ-
ρουν προϊόντα τα οποία κατά γενική ομολογία εί-
ναι τα ιδανικότερα για κάθε εγκατάσταση. Με έναν 
μοναδικό σχεδιασμό του υδραυλικού μέρους, πολ-
λαπλές επιλογές πτερωτών και υλικών κατασκευής, 
με ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης, είναι οι 
πλέον αξιόπιστες αντλίες για την μεταφορά νερού 
και λυμάτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ
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Η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε όλοι να 
αντιμετωπίσουμε καθημερινά είναι η έλλειψη νε-
ρού. Σήμερα, το νερό με την κατάλληλη επεξεργα-
σία, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για πόσιμο 
ή άλλες χρήσεις. Η IDATOR συνεργάζεται με την 
Xylem με σκοπό να  συμβάλλει στις προσπάθειες 
των Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων που ενδιαφέ-
ρονται για την δημιουργία λύσεων επεξεργασίας 
καθαρού νερού και λυμάτων. 
Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επεξεργασί-
ας που περιλαμβάνει ανάδευση (Flygt), αερισμό 
(Sanitaire), ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας 
λυμάτων (ICEAS τύπου SBR) και μονάδες απολύ-
μανσης μέσω UV (Wedeco). Η εταιρεία μας διαθέ-
τει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και όλους τους 
εξοπλισμούς όπου μπορούν να επεξεργαστούν 
οποιασδήποτε ποιότητας νερού για να επαναχρη-
σιμοποιηθεί από τους συνανθρώπους μας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 
& ΛΥΜΑΤΩΝ
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Οι διαρροές νερού είναι ένα από τα πιο συχνά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα ύδρευσης. 
Η ακριβής καταγραφή και ο έλεγχος των απωλει-
ών, λόγω ύπαρξης δυσλειτουργικών συστημάτων 
ή θραύσης των αγωγών, αποτελούν θεμελιώδη 
ζητήματα, προκειμένου να μειωθούν τα κόστη των 
δημοτικών επιχειρήσεων και των οικιακών, εμπορι-
κών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 
Προηγμένες τεχνολογικά λύσεις, όπως η Τεχνη-
τή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), το Διαδί-
κτυο των Πραγμάτων (IoT- Internet of Things) και 
η Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Big Data 
Analytics), εξασφαλίζουν την πρόληψη και αντιμε-
τώπιση σοβαρών ζημιών ή δαπανηρών επισκευών 
και αποκαταστάσεων στο δίκτυο ύδρευσης. Συγκε-
κριμένα, τα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες 
“έξυπνης” υδρομέτρησης και ανάλυσης δεδομέ-
νων διαχείρισης νερού της Itron, σε συνδυασμό με 
τις ολοκληρωμένες λύσεις ελέγχου διαρροών της 
Wint, εγγυώνται την απόλυτη διαχειριστική επάρ-
κεια στον έλεγχο του δικτύου.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ- 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
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Η ευρέως συζητημένη τεχνολογική εξέλιξη της 
τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με το με-
γαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα 
ο πλανήτης, το νερό, αποτελεί αντικείμενο που 
μονοπωλεί το ενδιαφέρον και δημιουργεί ανα-
πόφευκτα ελπίδες για βελτίωση των υποδομών 
και υπηρεσιών στον κλάδο μας. Η Τεχνητή Νο-
ημοσύνη (Artificial Intelligence) ως αποτέλεσμα 
επιμέρους τεχνολογιών, όπως η Ανάλυση Μεγά-
λου Όγκου Δεδομένων (Big Data Analytics) και η 
Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), έχει αρ-
χίσει πλέον να εμφανίζεται στις εφαρμογές δια-
χείρισης νερού και λυμάτων. Η Xylem έχει επεν-
δύσει στρατηγικά στον τομέα αυτό τα τελευταία 
χρόνια, συμπεριλαμβάνοντας στον όμιλό της 
νέα brand στελεχωμένα με Μηχανικούς Υδρο-
πληροφορικής. Οι πρώτες νέες υπηρεσίες αφο-
ρούν τον έλεγχο της κατάστασης των σωληνώ-
σεων με εξειδικευμένα ρομποτικά συστήματα 
και την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με 
τη χρήση νευρωνικών δικτύων και τεχνητής νο-
ημοσύνης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΔΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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ΚΤΙΡΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑ
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Ο εξοπλισμός ενός κτιρίου ανεξάρτητα με το μέ-
γεθός του πρέπει να έχει δύο βασικά χαρακτηρι-
στικά. Να είναι ενεργειακά αποδοτικός και να είναι 
αξιόπιστος στην λειτουργία του. Η Lowara σχεδι-
άζει και κατασκευάζει κυκλοφορητές, αντλίες και 
inverter με αυτούς τους στόχους: Αξιοπιστία και 
εξοικονόμηση ενέργειας. 
Η κατασκευαστική εμπειρία της IDATOR συνδυάζει 
τα προϊόντα Lowara σε κατασκευές πιεστικών συ-
γκροτημάτων για την τροφοδοσία νερού και πυρο-
σβεστικών συγκροτημάτων για κτιριακές ή άλλες 
εγκαταστάσεις.

Κατασκευές:
Πιεστικά Συγκροτήματα
Πυροσβεστικά Συγκροτήματα
Ειδικές κατασκευές άντλησης
Ηλεκτρικοί Πίνακες Αυτοματισμού και Ισχύος 

ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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HYDRALOOP
SMART WATER SAVING

®

Το HYDRALOOP είναι ένα νέο, καινοτόμο σύστημα 
επεξεργασίας του ημι- ακάθαρτου νερού σε οικί-
ες, εμπορικά ή βιομηχανικά κτίρια, καθιστώντας 
το κατάλληλο για την επαναχρησιμοποίηση του σε 
δευτερεύουσες χρήσεις τοπικά. 
Κάθε κτίριο έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώσει 
το νερό χρήσης με το HYDRALOOP και να εξοι-
κονομήσει έως και 45% στην κατανάλωση του 
χωρίς να επιβαρύνει τις ανέσεις των χρηστών. Το 
HYDRALOOP αυξάνει την αξία του κτιρίου, συνει-
σφέρει στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, 
μειώνοντας παράλληλα το οικολογικό του αποτύ-
πωμα. 
Το HYDRALOOP συγκεντρώνει το νερό που προ-
κύπτει από τους νιπτήρες, τις μπανιέρες, τις ντου-
ζιέρες, το πλυντήριο ρούχων, τις κλιματιστικές 
μονάδες, κοινώς «γκρίζο νερό», το επεξεργάζεται 
συνδυάζοντας έξι (6) προηγμένες τεχνολογίες και 
το προσφέρει καθαρό, διαυγές και απόλυτα ασφα-
λές για την χρησιμοποίηση του σε καζανάκια, πλυ-
ντήριο ρούχων, στην άρδευση και στην πλήρωση 
της πισίνας. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
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Από τη δημιουργία ενός καλαίσθητου ενυδρεί-
ου έως τη δημιουργία φαντασμαγορικών θεαμά-
των από χορογραφημένα σιντριβάνια, η OASE, 
σας καλεί να την ανακαλύψετε. Με παράδοση 
70 χρόνων στο χώρο της υδάτινης ψυχαγωγίας, 
με πάνω από 850 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο 
και με έργα σε πάνω από 100 χώρες, η OASE υπό-
σχεται να ικανοποιήσει όλες σας τις προσδοκί-
ες για τη δημιουργία ενός μαγικού υδάτινου κό-
σμου. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και 
η υψηλού κύρους υπηρεσίες της σφραγίζονται 
από την αξιοπιστία της γερμανικής φιλοσοφίας.  
Η OASE δραστηριοποιείται σε πέντε (5) επιχειρη-
ματικούς τομείς. Η κατηγορία Σιντριβάνια & Λί-
μνες υπάγεται στον επαγγελματικό κλάδο, ενώ οι 
κατηγορίες Νερό & Κήπος, Αποστράγγιση & Άρ-
δευση, Ενυδρεία & biOrb ανήκουν στον καταναλω-
τικό κλάδο. 
ΟASE ... « Ότι χρειάζεσαι για τον υδάτινο κόσμο 
σου»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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Το SOURCE™ είναι ένα σύστημα τροφοδοτούμενο 
αποκλειστικά από την ηλιακή ενέργεια, το οποίο πα-
ράγει πόσιμο νερό από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Το 
SOURCE™ αποτελεί μία μη-εξορυκτική πηγή υδάτι-
νου πόρου και είναι το μοναδικό υψηλής τεχνολο-
γίας αυτόνομο σύστημα παραγωγής πόσιμου νερού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Η αρχή λειτουργίας SOURCE™
Ο ατμοσφαιρικός αέρας εισέρχεται στο σύστημα 
και η υγρασία που περιέχει απορροφάται από το 
ειδικό υδροσκοπικό υλικό. Η παρεχόμενη θερμότη-
τα από τον ήλιο δημιουργεί εξάτμιση της υγρασίας 
και οι υδρατμοί οδηγούνται στον συμπυκνωτή του 
συστήματος. Εκεί υγροποιούνται και το παραγόμενο 
νερό συλλέγεται στο ενσωματωμένο δοχείο (30 lt). Ο 
εμπλουτισμός του νερού με μεταλλικά στοιχεία βελ-
τιστοποιεί τα ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστικά 
του και επιπλέον, με τη χρήση όζον, διασφαλίζεται η 
υψηλή ποιότητα του νερού στο χρόνο. Το νερό διο-
χετεύεται σε ένα τελικό στάδιο φίλτρανσης και από 
εκεί διατίθεται για κατανάλωση. Κάθε Hydropanel 
συνδέεται με την εφαρμογή SOURCE, προσφέροντας 
άμεση παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των αποθεμάτων. 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
AFTER SALES
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με εξειδικευμένους τεχνικούς, η κατασκευαστική 
εμπειρία της IDATOR συνδυάζει τα προϊόντα Xylem 
σε κατασκευές πιεστικών και πυροσβεστικών συ-
γκροτημάτων καθώς και ειδικών κατασκευών που 
απαιτούν τα έργα υποδομής. Όλες οι κατασκευές 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των πελατών μας, εφαρμόζοντας υψη-
λή τεχνογνωσία από το πρώτο στάδιο της κατα-
σκευής και δοκιμάζονται για την ορθή λειτουργία 
πριν την αποστολή τους, βάσει πιστοποιημένης 
διαδικασίας ISO 9001:2015. Η IDATOR παρέχει μια 
ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη με την παρου-
σία μηχανικού κατά την πρώτη εκκίνηση του συ-
γκροτήματος καθώς και με υπηρεσίες συντήρησης 
είτε στον χώρο της εγκατάστασής του, είτε στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.
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Η πρώτη και βασική δραστηριότητα της εταιρείας 
μας ήταν η τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο συντή-
ρησης και επισκευής. 
50 χρόνια μετά, διαθέτει το μεγαλύτερο κέντρο 
service αντλιών σε όλη την Ελλάδα με περισσότε-
ρους από 15 εξειδικευμένους τεχνικούς σε Αθήνα 
και Πάτρα. Επιπλέον διαθέτει συνεργεία συντή-
ρησης επί της εγκατάστασης, αντλιών λυμάτων, 
αντλιών καθαρού νερού και πιεστικών/πυροσβε-
στικών συγκροτημάτων. Όλα τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιούνται στις επισκευές είναι γνήσια ερ-
γοστασιακά και για τον λόγο αυτό όλες οι επισκευ-
ές μας εγγυούνται την συνέχιση της εύρυθμης, 
μακρόχρονης λειτουργίας τους, διαθέτοντας και 
έγγραφη εγγύηση της εταιρείας για ένα χρόνο.

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
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Κατά την εκτέλεση ενός έργου, πολλά μπορεί να 
συμβούν. Οι αντλίες BIBO της Flygt θα φροντίσουν 
να κρατήσουν τον χώρο εργασίας καθαρό ώστε 
εσείς να ασχοληθείτε με άλλα σημαντικά θέματα 
του εργοταξίου. Οι αντλίες BIBO είναι για πολλά 
χρόνια η μοναδική αξιόπιστη λύση εργοταξιακής 
αποστράγγισης. Μαζί με τις αντλίες επιφανείας 
αυτομάτου αναρροφήσεως GODWIN προσφέρουν 
λύσεις αποστράγγισης σε εργοτάξια, ορυχεία, βι-
ομηχανίες και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε 
όλο τον κόσμο. Με ειδικά υλικά κατασκευής, μονα-
δικές αποδόσεις που φτάνουν τα 400 μέτρα μανο-
μετρικό και χιλιάδες κυβικά ανά ώρα, οι δυνατότη-
τές τους είναι πραγματικά ανεξάντλητες.

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ
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Υπάρχουν φορές που χρειάζεστε μια αντλία για 
μία και μόνη εργασία. Άλλες φορές απαιτείται 
εκτάκτως μια λύση εκκένωσης, αποστράγγισης ή 
μεταφοράς λυμάτων. Για όλες αυτές τις έκτακτες ή 
μικρής διάρκειας περιπτώσεις, η IDATOR σας δίνει 
την δυνατότητα να επιλέξετε μια από τις κορυφαί-
ες αντλίες της GODWIN ή BIBO της Flygt ή ακό-
μα και μια αντλία Lowara αν πρόκειται για μικρές 
ανάγκες. Οι αντλίες σας παραδίδονται έτοιμες για 
χρήση με όλα τα εξαρτήματα και τον ηλεκτρικό πί-
νακα λειτουργίας. Επειδή μπορεί να έχετε πολλά 
στο μυαλό σας, αφήστε τις αντλίες σε εμάς.

ΣΤΟΛΟΣ  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ



36

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΤΙΡΙΑ

ΑΡΔΕΥΣΗ

Ο κλάδος μας περιλαμβάνει χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, από τις οποί-
ες καμία δεν έχει το εύρος, το μέγεθος και την εμπειρία να ανταπεξέλθει 
στις προκλήσεις όλων των σημείων του κύκλου του νερού. Από την επε-
ξεργασία του νερού, την διανομή στους τελικούς καταναλωτές έως και 
την επεξεργασία των λυμάτων, η μόνη εξαίρεση είναι η Xylem.
Η συμμετοχή μας στον κύκλο του νερού μπορεί να διαχωριστεί σε δύο 
μέρη: Υποδομές και Χρήση.
Όταν μιλάμε για Υποδομές Νερού - το οποίο αποτελεί το 60% της δρα-

στηριότητάς μας - αναφερόμαστε στο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας 
να συλλέξουν νερό από τις πηγές, να το διανείμουν στους τελικούς κατα-
ναλωτές και στη συνέχεια να συλλέξουν τα λύματα, να τα επεξεργαστούν 
και να επιστρέψουν το καθαρό νερό στο περιβάλλον. Αυτό περιλαμβάνει 
τρεις κύριες εφαρμογές: Μεταφορά, Επεξεργασία και Έλεγχος, και αφο-
ρά κυρίως δύο κατηγορίες πελατών: τους Δημόσιους Οργανισμούς και  
τις Βιομηχανίες.
Όταν μιλάμε για Χρήση Νερού - το οποίο αφορά το 40% των εργασιών μας 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΝΕΡΟΥ

ΩΚΕΑΝΟΙ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

ΛΙΜΝΕΣ
ΠΟΤΑΜΙΑ

ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣ 
ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΝΕΡΟΥ

- επικεντρωνόμαστε σε όλες τις εφαρμογές ή χρήσεις του νε-
ρού στην καθημερινή μας ζωή. Οι πελάτες μας, μας προσεγγί-
ζουν για λύσεις σε κυρίως τρεις κατηγορίες: οικιακές και κτι-
ριακές εφαρμογές, βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές  
άρδευσης και καλλιεργειών. Καλύπτοντας σε αυτό τον βαθ-
μό τον κύκλο του νερού, είμαστε στην θέση να προτείνουμε 
λύσεις σε όλους τους συνεργάτες μας, ανεξάρτητα με το 
αντικείμενο που ασχολούνται στον κύκλο του νερού.

xylem [Ζάιλεμ] 

1) Ο ιστός στα φυτά που μεταφέρει το νερό από τις 
ρίζες προς την κορυφή τους.
2) Μια κορυφαία παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας 
νερού.

Είμαστε 12.000 άτομα ενωμένοι με ένα κοινό όραμα: 
Την δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τις παγκόσμιες 
ανάγκες νερού. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, οι οποί-
ες θα βελτιώσουν τον τρόπο χρησιμοποίησης, διατήρη-
σης και επαναχρησιμοποίησης του νερού στο μέλλον, 
είναι η κινητήρια δύναμη των ενεργειών μας. 
Μεταφέρουμε, επεξεργαζόμαστε, αναλύουμε και επι-
στρέφουμε το νερό στο φυσικό περιβάλλον και βοηθά-
με τους ανθρώπους να κάνουν αποτελεσματική χρήση 
του νερού στα σπίτια τους, στα δημόσια κτίρια, στα 
επαγγελματικά κτίρια, στα εργοστάσια καθώς και στα 
αγροκτήματα.
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ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IKOS OLIVIA

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ 3E - COCA COLA

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HORIZON BEACH RESORT - ΚΩΣ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
FOLLEY’S - 

ΚΥΠΡΟΣ

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΛΕYΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ-
ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ



info@idator.gr

idator.gr 

ΑΘΗΝΑ 14ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 145 64, Κηφισιά 

ΑΘΗΝΑ Αψιθιάς 12, Αττικής, 136 77, Αχαρνές  

ΠΑΤΡΑ Γλαύκου 83Α, 263 32

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Θ. 40528, 564 04 

210 801 0002


