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Cilësia:
• Politika cilësore e kompanisë SENEKIS sh.p.k është të prodhoj dhe të furnizoj me produkte të
cilat përshtaten plotësisht kërkesave cilësore të klientit, ashtu sic formohen me kalimin e kohes
dhe përshkruhen nga standartet botërore, europiane ose kombetare dhe udhëzimeve në korrektësi, në dorëzim dhe mbështetje të vazhdueshme teknike para dhe pas shitjes.
Kompania u licensua me ISO9001- 2000 për herë të parë ne mars të 2003. në mars të 2010
u licensua me ISO9001-2008. Të gjitha produktet kanë etiketën CE ndërsa ka provuar lloje panelesh të të gjitha katigorive të licensuara nga (KDEP) (Qendra e provave,studimeve dhe e stantarteve) dhe zbaton seri provash të të gjithave produkteve që prodhon. Me panelet dorëzohen
dokumente provash sipas (EN60439-1) gjithashtu dhe skica të plota AS BUILD të kabllove, të
skicuara në platformën elektronike EPLAN (Germany).

Partneret:
• Kompania furnizohet me lëndën e parë nga kompani shumekombëshme, lidera ne sektorin e
tyre, në njohuri shkencore dhe në cilësi, ndërsa në të njëjtën kohë ka arritur me disa nga ato dhe
bashkëpunim si prodhues I licensuar me prova të tipit (TYPE TESTED / ARTU - PRISMA)
ARG. SENEKIS SH.P.K
VENDNDODHJA
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A. SENEKIS & SONS Ltd

Producte:

Profili I kompanisë
• Kompania ARGYRIOS SENEKIS u themelua para 30 vjetësh nga
ARGYRIO SENEKI pas eksperience 14 vjecare ne prodhimin e paneleve elektrike në fabrikën e SIEMENS në SELANIK.
• Përfshirja e brezit te dytë në kompani ishte një nga faktorët kryesor
në zhvillimin e mëtejshëm të saj. Kështu që në vitin 1998 kompania
u zhvendos në fabrikën e saj moderne që ndodhet në zonën industriale SINDOS në SELANIK.
Në vitin 2001 themelohet SENEKIS sh.p.k, ku zyrtarisht, përvojës I
bashkohen njohuritë shkencore dhe idetë e reja. Duke shpenzuar ne
cilësi në vitin 2003 kompania licensohet me ISO 9001-2008 dhe të
gjitha produktet e saj kanë etiketën CE.
• Në kontestet e zhvillimit dhe të autonomisë në vitin 2005 krijon sektorin e prodhimit të pjesëve metalike me makineri moderne CNC, me
pikëpamje prodhimin e të gjithave pjesëve metalike në produktet e saj.

Aktivitetet e kompanise
• Projektim dhe prodhim të paneleve elektrikeː
• Tensionit të mesëm • Tensionit të ulët • Automatizimeve
• Nënstacione të jashtëm (te tipit kiosk) • per parqe fotovoltaike
• Furnizime te materialeve elektrike
• Instalime elektrike industriale
• Projektim dhe zhvillim të programeve me
PLC-HMI-SCADA AC-DC SERVO DRIVE
• Mirëmbajtje nënsacionesh të tensionit të mesëm
www.senekis.gr

Nënstacione të jashtëm (të tipit KIOSK)
• Parafabrikat kiosk (walk in type) me vënde të ndara për tensionin e mesëm,
e ulët dhe transformatorin deri në 24kv dhe 5MVA.

Panele të licensuara të tensionit të mesëm
• Panele shpërndarës të tensionit të mesëm 7,2KV-17,5KV-24KV
• Panele për kontrollin e elektromotorëve të tensionit të mesëm
• Panele të kompesimit të energjisë cos φ

Panele të licensuara të tensionit
të ulët FORM-1 deri dhe FORM-4B
• Panele shpërndarës të tensionit të ulët
• Panele për kontrollin e elektromotorëve
të tensionit të ulët MCC
• Panele ndricimi
• Panele të automatizuara për kompesim energjije cos φ
• Panele për kërkesa të vecanta

Produkte fotovoltaike
• Nënstacione të jashtëm për parqe fotovoltaike
të ndërlidhur me funksion izolimi të komponentit homopolar
• Panele shpërndarës AC-DC për parqe të ndërlidhura
me më pak se 100KW
• Panele shpërndarës DC

PILLAR
• Panele për instalim në ambiente
të jashtëm për ndricim rrugësh.

35 vjet eksperience
ne prodhimin e paneleve elektrike

