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DÜNYA ÇAPINDA SATIŞ
Irak'a ihraç edilmek üzere  yaptığımız Telekom tipi
UPS'lerden sonra şimdi de Türkiye'deki sevis
sağlayıcılarından  Memorex firmasına  ürün   sattık.
Memorex firması; Dünya çapında telekom hatları inşa
ederek servis sağlayan bir kuruluş. Firma yetkilileri
ESĐS'den, telekom güç kaynakları ve akü alımında
bulundu. Đlk üç sistem devreye alınarak başarı ile
çalıştırıldı. 

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐNE 200KVA UPS
SATTIK

Yeditepe Üniversitesi Beşiktaş Göz Hastanesinin
departmanlarında kullanılmak üzere 1 adet ATLAS
107 Model 7kVA 2 adet ATLAS 3020 20kVA  ve 1
adet ATLAS 3200 Model 200kVA Kesintisiz Güç
Kaynaklarının satışını gerçekleştirdik. Kesintisiz güç
kaynaklarının sağlık sektöründe kullanılacak olması
sebebiyle; Cihazların sağlamlığının, kalitesinin ve
teknik servis hizmetlerinin çok önemli olmasını
gerekli kılmıştır. ESĐS ELEKTRONĐK, ESĐSPOWER
Markasıyla sattığı ürünlerinin bu güvenceleri
sağlanmasının yanında fiyat olarak da uygun olması
sebebiyle Yeditepe Üniversitesi satın alma
departmanı ESĐS ürünlerini satın almayı tercih
etmiştir. Bundan sonraki projelerde de iyi bir çalışma
ortamı hazırlanmış oldu. Bizde ESĐS firması olarak
Yeditepe Üniversitesi'ne bizleri tercih ettikleri için
teşekkür ederiz.

TÜM TÜRKĐYE'DEKĐ   AKPET ĐSTASYONLARINA
3kVA UPS'LERĐN SATIŞINA BAŞLADIK

Tüm Türkiye'deki AKPET Đstasyonları otomasyon
sistemine geçerek yakıt matik teknolojisini
uygulamaya başlıyorlar.  Bu sistemin gelen
müşterilere tam hizmet verebilmesi için yakıt matik
sisteminin sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor.
Akpet'in  çıktığı ihalede istediği teknik şartnamede
belirttikleri özellikleri ve teknik servisle ilgili olarak da
Tüm Türkiye'deki Akpet servislerine 24 saat içinde
müdahalede bulunma ve arızayı giderme garantisi
istemiştir. Tüm bu teknik şartnamede istedikleri
şartları kabul ederek ve en uygun fiyatı biz vererek
Akpet'le anlaşma imzaladık. Başlangıç olarak 30 cihaz
devreye alındı. Gelecek dönemlerde de bu devreye
almalar devam edecek.  

ESĐS'ĐN DÜĞÜN HEYACANI
ESĐS çalışanlarından teknik servis müşteri temsilcimiz
Çiğdem (Bulut) Uzun, Eylül ayında dünya evine girdi.
10 Eylül günü Yücel Uzun'la muhteşem bir düğünle
hayatını birleştiren Çiğdem Uzun evliler kervanına
katılmış oldu. Yücel ve Çiğdem Uzun çiftine  ESĐS
ailesi olarak bir ömür boyu mutluluklar ve bir yastıkta
yaşlanmalarını  dileriz. Darısı tüm bekarların başına.


