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Η σήμανση αποτελεί σημαντικό κομμάτι ενός κτιρίου ή επαγγελματικού χώρου και συντελεί τόσο στην 

υποστήριξη και την καλύτερη λειτουργία, όσο και στη διευκόλυνση των φιλοξενούμενων επισκεπτών.

Η CTC αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διαδικασία σχεδιασμού σημάνσεων, διασφαλίζοντας υψηλής 

ποιότητας αποτέλεσμα.

Η σωστή σήμανση βοηθά στην ορθή λειτουργία και την οργάνωση των χώρων, αναβαθμίζοντας  

την συνολική εικόνα της εγκατάστασης.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη σήμανσης βοηθά στην επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας και αισθητικής, 

δίνοντας σαφή εικόνα των χώρων. Είναι το σημαντικότερο στάδιο για τη δημιουργία ενός άρτιου 

αποτελέσματος, που θα βοηθήσει τον επισκέπτη να έχει μια πλήρη εικόνα για τους χώρους.

Κατηγορίες σήμανσης

• Ξενοδοχείων

• Καταστημάτων / Γραφείων

• Κτιρίων

Σημάνσεις
Αναγκαιότητα και υποστήριξη 
στη σωστή λειτουργία κάθε κτιρίου
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WC

NO SMOKING AREA
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

MEETING AREA
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

EMERGENCY CALL
ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

MEETING AREA
ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

ELEVATORS
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

LOUNGE AREA
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

EXIT
EΞΟ∆ΟΣ

RECEPTION
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

PARKING
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

CTC / 5

Επιλογές σήμανσης

Επιδαπέδιες στήλες σήμανσης, κρεμαστές πινακίδες, 

επίτοιχες ταμπέλες, σε οποιαδήποτε διάσταση και ποικιλία 

υλικών, είναι μερικές από τις επιλογές σήμανσης που 

μπορεί να προσφέρει η CTC για την άριστη καθοδήγηση 

του επισκέπτη στο χώρο.

• Ειδικές διαστάσεις σημάνσεων

•  Σημάνσεις από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε απεριόριστα 

χρώματα

•  Σημάνσεις από υλικό Darwin σε μεγάλη ποικιλία 

χρωμάτων

•  Φωτιζόμενες σημάνσεις για καλύτερη καθοδήγηση του 

επισκέπτη σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού
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Τα εικονογράμματα (pictograms) χρησιμοποιούνται 

για να υποδηλώσουν συνήθεις σημάνσεις,  

όπως για παράδειγμα σήμανση για ΑΜΕΑ, 

πληροφορίες, εστιατόρια, τουαλέτες κ.α. 

Σε συνδυασμό μέ βέλη κατεύθυνσης καθοδηγούν 

τον επισκέπτη εύκολα προς κάποιο χώρο του κτιρίου.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε 2 βασικές οικογένειες 

εικονογραμμάτων με 16 βασικά σχέδια. 

Φυσικά η γκάμα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά 

καθώς μπορούν να υλοποιηθούν άπειρα σχέδια 

ανάλογα την ζήτηση κάθε πελάτη.

Cosy_ Σειρά ειδικά σχεδιασμένη  για να προσδίδει στον χώρο αρμονία και λιτότητα.

Standard
σημάνσεις

Venus_ Η σειρά αυτή σχεδιάστηκε για να ταιριάζει σε κάθε κτίριο δίνοντας έναν λιτό χαρακτήρα.
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Σημάνσεις ανοξείδωτες

• Εφαρμογή σήμανσης με διάτρηση

• Εφαρμογή σήμανσης με χάραξη

• Δυνατότητα εφαρμογής με φωτισμό

• Εύκολη τοποθέτηση (κολλητή, κρεμαστή ή βιδωτή)

Σημάνσεις αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή

• Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

• Εφαρμογή σήμανσης με διάτρηση

• Εφαρμογή σήμανσης με χάραξη

• Δυνατότητα εφαρμογής με φωτισμό

• Εύκολη τοποθέτηση (κολλητή, κρεμαστή ή βιδωτή)

Σημάνσεις με πλαστικό Darwin

• Eύκολο και εύχρηστο υλικό

• Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

• Κατάλληλο για χρήση στο εσωτερικό του κτιρίου

• Εύκολη τοποθέτηση (κολλητή, κρεμαστή ή βιδωτή)

inox

aluminium

darwin



μελέτη σήμανσης

Η υπηρεσία μελέτης σήμανσης που 

προσφέρει η εταιρία μας είναι το 

σημαντικότερο στάδιο για τη δημιουργία 

ενός άρτιου αποτελέσματος, το οποίο θα 

βοηθήσει τον επισκέπτη να έχει μια πλήρη 

εικόνα για τους χώρους του ξενοδοχείου,  

προβάλλοντας όλες τις εγκαταστάσεις 

οργανωμένα έτσι ώστε να τα καθιστά 

εύκολα στον εντοπισμό τους.
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εργονομικός σχεδιασμός 
Οι σχεδιαστές μας μπορούν να δώσουν μια φωτορεαλιστική εικόνα στον ενδιαφερόμενο για 

τις σημάνσεις οι οποίες θα επιλεχτούν κατά τη διαρκεία της μελέτης και το εργοστάσιό μας με 

τα πλέον εξελιγμένα μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας (CNC laser, router, ηλεκτροστατική 

βαφή κ.λπ.) να προχωρήσει στην κατασκευή υψηλής ποιότητας και μοναδικού σχεδιασμού 

πινακίδων, γραμμάτων και ειδικών κατασκευών σήμανσης.
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Online Access Control System

Με την τεχνολογία ανάγνωσης RFID και την πιο  

ευέλικτη πλατφόρμα για μελλοντικές εφαρμογές. 

Το ctc-hotel φέρνει επανάσταση στη διαχείριση  

ηλεκτρονικών κλειδαριών, περιέχοντας τα περισσότερα  

εξαρτήματα κλειδώματος στην εξωτερική μονάδα τοίχου,  

συμπεριλαμβανομένης της συσκευής ανάγνωσης.

ctc-hotel
Ξενοδοχειακό δικτυακό σύστημα  
διαχείρησης και ελέγχου πρόσβασης



λειτουργική  
περιγραφή 
Το σύστημα είναι ιδανικό για απόλυτη 

ασφάλεια ξενοδοχείου και εμπειρία 

επισκεπτών, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα την 

παραγωγικότητα των εργαζομένων. 

Προσφέρει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 

της ρεσεψιόν ή Server και των ηλεκτρονικών 

κλειδαριών του ξενοδοχείου. Ελέγχει και 

παρακολουθεί όλα τα δωμάτια και επιτρέπει 

στο προσωπικό να λαμβάνει ειδοποιήσεις 

(DoNotDisturb, CleanRoom, παρουσία ατόμου 

στο δωμάτιο, δεδομένα εισόδου σε πραγματικό 

χρόνο, θερμοκρασία δωματίου και ειδοποιήσεις 

από τις κλειδαριές). Η θερμοκρασία δωματίου 

μπορεί να ρυθμιστεί απομακρυσμένα. Ο χειριστής 

μπορεί να ανοίξει απομακρυσμένα μία κλειδαριά 

καθώς επίσης να διαβάσει όλα τα δεδομένα 

εισόδων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη των 

κλειδαριών ή να ακυρώσει μια έγκυρη κάρτα με 

το πάτημα ενός κουμπιού.

Επίτοιχη μονάδα διαδρόμου

328
RFID
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Χωνευτή
μονάδα
δωματίου



χαρακτηριστικά
•  Το ctc-hotel προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, ελέγχοντας 2 ρελλέ 

ισχύος για φώτα και έλεγχο ισχύος του κλιματισμού, μέσω μαγνητικής 

επαφής μπαλκονόπορτας. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης  

κουδουνιού δωματίου. 

•  Η πρόσβαση στο δωμάτιο επιτυγχάνεται με την επαφή κάρτας Mifare  

ή με BlueTooth app. 

•  Παρέχεται σταθερότητα δικτύωσης με συνδεσιμότητα Ethernet  

ή RS485 Industrial Bus. 

• Καθαρός LED φωτισμός αριθμού δωματίων και σημάτων.

•  Ευελιξία χάραξης γυαλιού. Το λογότυπο του ξενοδοχείου και  

οι σημάνσεις μπορούν να προσαρμοστούν στο γυαλί υψηλής αντοχής. 

• Το ctc-hotel παρέχει συνδεσιμότητα με το πρωτόκολλο KNX των BMS.

•  Το περιβάλλον εργασίας  είναι ανοιχτό και μπορεί να συνδεθεί στο 

ξενοδοχειακό λογισμικό κρατήσεων (PMS).

•  Επίτοιχη μονάδα διαδρόμου με διαστάσεις 12x18cm (ΠχΥ) 

και χρώμα μαύρο ή λευκό.

•  Χωνευτή μονάδα δωματίου με διαστάσεις 10χ10cm (ΠχΥ)  

και χρώμα μαύρο.

328
RFID

328
RFID
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RFID

RFID RFID

RFID

RFID

RFID

Δίκτυο κλειδαριώνΒάση δεδομένων Server Screen

102 103

202 203

302 303
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ΣΙΜΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.

Πύλου 91 & Σερρών, 104 41 Αθήνα
Τηλ.: 210 5120100

email: sales@simacom.gr
www.ctc-electronic.com

ve
sle

m
es

.g
r


