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Η devolo ανακοινώνει τη νέα συνεργασία της με 
τη Sigma Security  
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021 – Η devolo Greece ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Sigma Security για 
μέγιστη ασφάλεια του χώρου σας. Πλέον δεν θα υπάρχει πιο ασφαλής χώρος από το σπίτι σας ή την 
επιχείρησή σας, χάρη στις ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχουν οι δύο εταιρίες ώστε να είστε 
πάντα συνδεδεμένοι, ταυτόχρονα προστατευμένοι και θωρακισμένοι. 

Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει: 
• Θωρακίστε το σπίτι και το δίκτυό σας  
• Άριστη συνεργασία, μέγιστη ασφάλεια 

Θωρακίστε το σπίτι και το δίκτυό σας 
Συνδυάζοντας τα προϊόντα ασφαλείας της Sigma Security με τις λύσεις Powerline της devolo μπορείτε να 
είστε σίγουροι για την ασφάλεια του χώρου σας και του δικτύου σας. Πλέον μπορείτε να επεκτείνετε την 
ασφάλεια στο σπίτι ή την επιχείρηση και να παρακολουθείτε live τις κάμερες ασφαλείας, να λαμβάνετε 
ενημερώσεις για ανεπιθύμητες επισκέψεις στην πόρτα του σπιτιού σας, κ.α. 
 
Τα προϊόντα της devolo εξοπλίζονται πάντα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να παρέχουν την 
ασφάλεια που χρειάζεστε για να έχετε ένα ασφαλές και ισχυρό δίκτυο. Η ευρεία γκάμα προσαρμογέων 
devolo προσφέρει υπερσύγχρονες λειτουργίες προστασίας, όπως κρυπτογράφηση 128 bit AES καθώς και 
τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας WPA3/WPA2 της WiFi Alliance. Οι σύγχρονες λειτουργίες Mesh WiFi 
καθιστούν τη σύνδεση ιδιαίτερα ισχυρή, σταθερή και αξιόπιστη. Όλοι οι προσαρμογείς ελέγχουν αυτόματα τη 
διανομή δεδομένων και διασφαλίζουν ότι οι τελικές συσκευές  και τα συστήματα ασφαλείας επικοινωνούν 
πάντα με το πιο δυνατό σημείο πρόσβασης.  
 
Από την άλλη, όσο σημαντική είναι η ασφάλεια στο διαδίκτυο, τόσο σημαντική είναι και η ασφάλεια στο σπίτι. 
Η Sigma Security ιδρύθηκε το 1977 και σήμερα είναι µία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των 
συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα. Παρέχει στους πελάτες της τα πιο προηγμένα συστήματα συναγερμού 
και πυρασφάλειας, καθώς και κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV) και ελεγχόμενη πρόσβαση.  
 

Άριστη συνεργασία, μέγιστη ασφάλεια 
Με τη συνεργασία των δύο εταιρειών, σε κάθε νέα εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας από την Sigma 
Security μπορείτε να προμηθεύεστε τα κατάλληλα προϊόντα Powerline της devolo ώστε να έχετε ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών σύμφωνα με όσα θα σας συμβουλέψουν οι ειδικοί της εταιρείας. 
 
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη Sigma Security. Χάρη στην ευρεία γκάμα των 
προϊόντων devolo και στην μεγάλη ποικιλία λύσεων ασφάλειας της Sigma, παρέχουμε μεγαλύτερη ευελιξία 
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στους συνεργάτες και εγκαταστάτες της για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και αποδοτικά δικτυωμένων 
συστημάτων. Η επιλογή της devolo ως στρατηγικός συνεργάτης της Sigma, είναι ακόμα μια επιβεβαίωση για 
εμάς για την υψηλή ποιότητα και απόδοση των βραβευμένων προϊόντων μας», δήλωσε η Μαρία Καπελάκη, 
Country Manager της devolo για Ελλάδα και Κύπρο.  
 
«Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε τη devolo στα ράφια μας σχεδιάζοντας και στοχεύοντας από κοινού σε 
μια μοναδική Β2Β αγοραστική εμπειρία. Η ευρεία παλέτα προϊόντων σε συνδυασμό με την ποιότητα και την 
αξιοπιστία ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εγκαταστατών μας και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις 
για όλες τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών», δήλωσε ο Παναγιώτης Καμπισιούλης, Γενικός Διευθυντής της 
Sigma Security. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το 
www.devolo.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Τύπου 
Red Communications 
Αλέξανδρος Μοραγλής 
Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 
Τηλ.: +30 210 62 62 100 
E-mail: info@red-comm.gr 

 
Κεντρικά γραφεία 
devolo Greece 
Μαρία Καπελάκη 
Συγγρού 236, Καλλιθέα 
Τηλ.: +30 22210 84387 
E-mail: maria.kapelaki@devolo.gr 

 
devolo AG 
Marcel Schüll 
Charlottenburger Allee 67 
52068 Aachen, Germany 
Phone: +49 241 18279-514 
marcel.schuell@devolo.de 

Σχετικά με την devolo 
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet 
υψηλής ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας 
ηλεκτρικής καλωδίωσης. Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου 
Internet of Things, πραγματικότητα. Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της 
ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες 
βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της 
θυγατρικές και συνεργάτες.  
 

Σχετικά με την Sigma Security 
Η Sigma Security δημιουργήθηκε το 1977 και σήμερα είναι µία από τις µμεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των 
συστημάτων ασφαλείας στην Ελλάδα. Πιστοποιημένη µε ISO 9001 : 2008, επενδύει σε νέες τεχνολογίες και 
εξειδικεύεται στην έρευνα, τον σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας, 
αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της και το έμψυχο δυναμικό που διαθέτει. Eχει κερδίσει τη φήμη της, 
όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της, κατασκευάζοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, 
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προσφέροντας στους συνεργάτες της ολοκληρωμένες λύσεις και υποστήριξη, τόσο κατά την επιλογή όσο και 
κατά την εγκατάσταση ή τον προγραµµατισµό του συστήματος. 
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