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  YUMUŞAK YOLVERİCİLER

Elektrik tesislerinde arızaları minimuma indirmek için teknoloji ilerledikçe 
yeni cihazlar üretilmektedir.Asenkron motorların kalkınma anında şebekeye 

verebileceği arızaları azaltmak için yumuşak yol verici cihazlarımızdan 
faydanalanabilirsiniz. 

      ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 



HIZ KONTROL CİHAZLARI

Endüstrinin temeli olan standart indüksiyon motorlarının hızının ve torkunun kontrol 
edilmesi için motor sürücülerimizle çözüme gidebilirsiniz.

         ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 



PROGRAMLANABİLEN LOJİK 
         KONTROLÖRLER

Otomasyon sistemlerinin vazgeçilmezi PLC ürünlerimiz ile sistemlerinizdeki insan 
gücünü ve bu anlamda doğabilecek riskleri ortadan kaldırarak daha verimli 

üretimler elde edebilirsiniz.

        ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 



Otomasyon sistemlerinde daha büyük çapta uygulamalar yapabilmeniz adına 
dijital ve analog plc modüllerimizden faydalanabilirsiniz.

DIJITAL VE ANALOG PLC  MODÜLLERİ
      ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 



Otomasyon uygulamalarınızda farklı noktalardaki cihazlardan gerekli bilgileri 
sağlayarak ,sisteminize entegre etmeniz için ihtiyacınız olan modüllerin teminini 

gerçekleştirebilirsiniz.

HABERLEŞME MODÜLLERİ
       ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 



Kontrolünü sağladığınız sisteme ait veri izleme ,sistem kontrolü ve 
raporlamaları gerçekleştirebileceğiniz ürünlerimizle, sistemlerinize tam  

hakimiyet sağlayabilrsiniz.

DOKUNMATİK EKRANLAR
        ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 



Otomasyon uygulamalarınıza  veri izleme,sistem kontrolü ve 
raporlamalara ait  tasarımlarımızın farkını yaşayarak 

hükmedebilirsiniz.

SCADA &YAZILIM 



                  ŞALT MALZEMELER

SİGORTALAR

Aşırı  akım değerlerinden ,ürünlerimizden faydalanarak cihazlarınızı 
koruyabilirsiniz.



                  ŞALT MALZEMELER

PARAFODURLAR

Elektrik tesisatlarınızda meydana gelebilecek ani gerilim darbelerine karşı sisteminizi ,parafodur 
ürünlerimizle  emniyete alabilirsiniz..



                    ŞALT MALZEMELER

KONTAKTÖRLER

Uygulamalarınıza ait gerekli elektriksel kumanda kontrollerini kontaktörlerimizle sağlayarak,sistem 
akışınıza yön verebilirsiniz.



                  ŞALT MALZEMELER
MOTOR KORUMA
ŞALTERLERİ

Motorlarınızı istenmeyen durumlara karşı motor koruma şalterlerimizle korumaya alarak 
oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçebilirsiniz.



                  ŞALT MALZEMELER

ENERJİ İZLEME MODÜLLERİ

Enerjiye olan ihtiyacın gittikçe arttığı şu yıllarda en önemli unsur 
enerji tasarrufu yapmak olmuştur. En verimli tasarrufu 
uygulayabilmek için ürünlerimizden faydalanarak enerji 

verimliliğinizi artırabilirsiniz.



                  ŞALT MALZEMELER
AKIM TRAFOLARI

Elektrik devrelerinize ait gerekli ölçme ve koruma işlemlerini akım trafolarımızla 
gerçekleştirebilirsiniz..



                     ŞALT MALZEMELER

YÜK AYIRICILAR

Orta ve Yüksek gerilim sistemlerinde devre yüksüz iken açma kapama 
işlemlerini yaparak,gerekli durumlarda sisteminizin enerji kesintisini 

sağlayıp,enerjisiz hat için istenilen müdahaleleri gerçekleştirebilirsiniz.



                    ŞALT MALZEMELER

Endüstriyel işletmelerdeki  enerjinin en verimli şekilde kullanılması , işletmenizdeki 
kompanzasyon yapınıza bağlıdır.Kompanzasyon hizmetlerimizden faydalanarak 

enerji verimliliğinizi artırabilir,enerji kayıplarınızı minimize edebilirsiniz.

KOMPANZASYON ÜRÜNLERİ



                     ŞALT MALZEMELER
SENSÖRLER

Fiziksel ortamlarla (sıcaklık,basınç,uzaklık vb.) elektronik cihazlarınızı birbirine bağlayan 
köprüler olarak tanımlayabileceğimiz ürünlerimizle ,sisteminizi en ideal fiziksel şartlarda 

çalıştırabilirsiniz.



                   ŞALT MALZEMELER

SİVİÇ

Sisteminizde bulunan herhangi bir mekanik tasarımla ilgili pozisyon 
bilgilerini ,siviçlerimizden faydalanarak  sisteminizin işleyişi içerisinde 

değerlendirebilirsiniz.



                    ŞALT MALZEMELER

RÖLELER



                   ŞALT MALZEMELER

KLEMENSLER 



                   ENSTRÜMANLAR

BASINÇ ÖLÇÜM CİHAZLARI

Uygulamalarınızdaki basınç değerlerini basınç ölçüm cihazlarımızla otomasyon 
sistemlerinize taşıyabilirsiniz.



    ENSTRÜMANLAR
ULTRASONİK SEVİYE 
        SENSÖRLERİ

Katı ve sıvılarda anlık ve sürekli seviye ölçümü yapan ürünlerimiz , 
ihtiyaçlarınıza sağlıklı ölçüm ve uzun süre sorunsuz çalışma özelliğiyle cevap 

verebilmektedir.



   ENSTRÜMANLAR

Bulanıklık,ph  ve klor ölçümü konusunda ürünlerimizle gerekli su analizlerinizi 
yapabilirsiniz.

SU ANALİZ  CİHAZLARI



   ENSTRÜMANLAR

Motorlu kontrol vanaları iki ve üç yollu olarak ikiye ayrılır. Đki yollu vanalar 
akışkan debisini değiştirerek kontrol sağlarlar. Üç yollu vanalar ise karıştırma 

ve ayırma vanaları olarak kullanılabilir.Bu anlamda ihtiyaçlarınızı firmamız 
ürünlerinden faydalanarak giderebilirsiniz. 

MOTORLU VANALAR



AYDINLATMA
İÇ MEKAN ARMATÜRLER

Uygulama alanlarınızın veya nesnelerin ,en ideal aydınlatma  değerinde 
ve en dikkat çekici şekliyle aydınlatılması  için yapmış olduğunuz ürün 

seçimlerinizde, ürün yelpazemizden yararlanabilirsiniz.



 AYDINLATMA

DIŞ MEKAN ARMATÜRLER



 AYDINLATMA

PROJEKTÖRLER



AYDINLATMA

AYDINLATMA DİREKLERİ



AYDINLATMA

LAMBALAR



KABLOLAR

Yüksek gerilim ,orta gerilim  alçak gerilim projelerinizde enerji iletimleriniz 
için gerekli kablo seçimlerinizi , kablo stoklarımızdan yapabilirsiniz.



KESİNTİSİZ GÜÇ
   KAYNAKLARI

Ürünlerimizden faydalanarak sistemlerinizi gerilim 
dalgalanmalarına karşı koruyabilir ve sistemlerinize enerji 

devamlılığı sağlayabilirsiniz.



JENERATÖRLER



ENERJİ NAKİL HATLARI

   TRAFOLAR



ENERJİ NAKİL HATLARI

   DİREKLER



ENERJİ NAKİL HATLARI

     İZOLATÖRLER



ENERJİ NAKİL HATLARI

    OG  HÜCRELERİ



          PANOLAR

KUMANDA PANOLARI
Endüstriyel tesislerinizin enerji kontrolü için gerekli dağıtım  

panoları,mcc panoları,plc panoları ve kompanzasyon 
panolarını firmamız bünyesinde projelendirebilir,gerekli 

imalatları yaptırabilirsiniz.



          PANOLAR

      MCC PANOLARI



          PANOLAR

          KOMPANZASYON 



          PANOLAR

    AG DAĞITIM PANOLARI 



          PANOLAR

        PANO ÜRETİMİ



    PANELLER

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir konuma geldiği 
günümüzde  ,güneş enerjisinin elektrik enerjisi teminindeki 
payı her geçen gün artmaktadır.Güneş enerjisi kurulum ve 
ürün tedariği konusunda firmamızla iletişime geçebilirsiniz. 

  SOLAR SİSTEMLER



       INVERTÖRLER
  SOLAR SİSTEMLER



    REGÜLATÖRLER
  SOLAR SİSTEMLER



 JEL AKÜLER
  SOLAR SİSTEMLER
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