
 
 

2005 HEDEFİMİZ 1,2 MİLYON DOLAR 
2004 Yılını başarılı bir şekilde geçirerek, bir önceki yıla göre 
USD bazında %38’lik büyümeyle ve  872.000 USD satış 
rakamıyla tamamladık. Ar-Ge çalışmalarımızın meyvelerini de  
alarak, daha umutlu olduğumuz 2005 yılında ise 1.200.000.USD 
satış yapmayı hedefledik. Kesintisiz Güç Kaynaklarımız ve Özel 
Ürünlerimizle bu yıl müşterilerimize daha geniş yelpazede 
hizmet edeceğiz.   

 
2004 YILI FUARLAR YILI OLDU 

ESİS ve TESCOM markalı ürünlerimizin tanıtımı için büyük 
önem verdiğimiz fuarlara katılımda 2004 yılında rekor kırarak 4 
adet fuara katıldık. Sırasıyla Elektrotech’04, Expomed’04, Cebit 
Bilişim Eurosia’04 ve Medist’04 fuarlarında dostlarımız ve 
müşterilerimizle bir araya gelerek, yeni ürünlerimizi tanıtma ve 
yeni projeleri görüşme fırsatı bulduk. Aynı fuarlara 2005 yılında 
da katılmak hedeflerimiz arasında.  

 

 
STOKTAN İNVERTÖR TESLİMi 

Türkiye’nin invertör üreticisi olmak amacıyla çıktığımız 
yolda ilk önemli adımı atarak sürekli olarak stoktan 
invertör teslimini sağlıyoruz. 12 V dc ve 24 Vdc giriş 
gerilimlerinde çalışan 500 W-3000 W aralığında her türlü 
invertörü stoklarımızda bulunduruyoruz. Siparişiniz 
halinde aynı gün teslim ediyoruz. Talep halinde 
invetörlere akü şarjörü de ilave ederek, OFFLINE 
Kesintisiz Güç Kaynağı olarak kullanımını sağlıyoruz. Bu 
ürünlerimiz sıklıkla, Tekne, Gemi, Otobüs, Demiryolu 
araçları gibi mobil uygulamalarda, akü gerilimini 
kullanarak buzdolabı, TV, bilgisayar vb. araçları 
çalıştırmak amacıyla  satın alınmaktadır. 

AVEA ESİS İNVERTÖR KULLANIYOR. 
Bu yıl içinde Ar-Ge çalışmalarını tamamladığımız Sinüs çıkış 
dalga şekline sahip olan invertörlerimiz AVEA firmasına satıldı 
ve devreye alındı. Yaklaşık 4 aydan bu yana arızasız şekilde 
çalışmaya devam eden invertörlerimiz saha testini başarıyla 
tamamlayarak, müşterilerimizin güvenini kazanmış bulunuyor. 
İnvertörler, GSM santrallerinde mevcut olan Akülerin enerjisini 
kullanarak sürekli 220 Vac şebeke gerilimini üretmektedir. 
İnvertörlerimiz, elektrik kesintilerinde büyük kapasiteli akülerin 
sayesinde çok uzun yedekleme sürelerine erişerek yüklerin 
kesintisiz çalışmasını sağlamaktadır. Yüksek güvenilirlik 
gerektiren Telekom sistemleri Esis İnvertöre emanet edilmiştir. 
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