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REZONANT KONVERTÖR TEKNOLOJİSİ
İLE DC GÜÇ KAYNAĞI GELİŞTİRDİK

ESİS Elektronik, Dünyada bir  ilke imza atarak, DSP
kontrollü  Rezonant  konvertörlü   akü şarj  redresörü
geliştirdi.  Sistem  girişinde  güç  faktörünü  düzelten
aktif PFC filtre bulunmaktadır.

Çıkış  katı  ise  yüksek  frekanslı  rezonant
konvertörlerden oluşmaktadır. Rezonant konvertörün
PWM'leri, çıkış gerilim  regülasyonu, akım sınırlama
gibi  hemen  her  tür  kontrol  algoritmaları  DSP
içerisinde bulunmaktadır. Bu yönü ile dünyada bir ilk
olma özelliği taşımaktadır. 

KURUMSAL KİMLİĞİMİZİ YENİLEDİK

5 yıllık bir doğum ve gelişim süreci sonrası ulusal bir
firma özelliği  kazanan firmamızın kurumsal kimliğini
geliştirme  zaruretini  duyarak,  bir  değişim  süreci
başlattık.  Reklam ajansımız Safari firmasının değerli
katkılarıyla, artık aşağıda gördüğünüz yeni logomuzu
kullanıyoruz. Firmamızın yeni logosu ile, ciddiyetimizi,
kalite  standartlarımızdaki  keskinliği,  sürekliliği,  güç
elektroniği sektöründeki güçlü varlığımızı ve yurtdışı
pazarlarda da faaliyet gösteren bir firma olduğumuzu
belirtmek istedik.

Logomuzu yenilemekle birlikte, organizasyon yapımızı
da  geliştirerek  daha  iyi  koordine  olabileceğimiz  bir
yapıya geçtik. Reklam bütçemizi daha da genişleterek
bilgisayar ve elektrik  sektöründeki  değerli  yayınlara
ilanlar  verdik.  Bütün  broşürlerimizi  yeniledik,  mavi
yakalı personelimizde giyim standardı oluşturduk ve
üretim yöntemlerimizi danışman eşliğinde geliştirdik.
Bütün  bu  faaliyetlere  aralıksız  devam  ediyoruz,
değişen  ve  gelişen  firma  kimliğimiz  giderek
güçlendiriyoruz. Yararlarını şimdiden gördüğümüz bu
sürecin  sizlere  de  güçlü  yansımaları  olacağına
inanıyoruz. 

ESİS, TÜRKİYE'NİN BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDEKİ İLK 500 FİRMASI
ARASINDAKİ YERİNİ ALDI 

İnterpronun yaptığı araştırmada, Türkiye'deki bilişim
firmaları arasında ESİS ilk 500 firma arasına girerek
sektördeki saygın yerini aldı. Önümüzdeki senelerde
de Türkiye'nin ilk 250 bilişim firması içinde yer almak
için  çalışmalara  şimdiden  başladı.  Bunun  ilk  adımı
olarak  da  uzman  satış  ve  teknik  servis  ekibine
deneyimli ve eğitimli elamanlar alarak başladı.      

BELBİM İÇİN ONLINE UPS YAPTIK

ESİS  Elektronik  tarafından  BELBİM'e  özel  UPS
geliştirildi. UPS'in en önemli özellikleri; PWM dalga ve
regülasyon  işlemlerinin  mikroişlemci  vasıtasıyla
yazılımla  yapılması,  12V'luk  büyük  kapasiteli  akü
kullanabilmesi,  aynı  zamanda  online  özelliğe  sahip
olmasıdır.  Şu  an  İstanbul'un  70  ayrı  noktasında
kurulumları  tamamlanmıştır  ve  sahada  başarı  ile
çalışmaktadır. 
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