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ESİS ENERJİ VE ELEKTRONİK SAN.TİC.A.Ş.

BORA Serisi Redresörler, akülerin şarj edilmesi

ve doğru akımla beslenen cihazların DC enerji

gereksinimleri için en güncel teknoloji ile

tasarlanmıştır. Genel kullanım alanları,

telekominikasyon, enerji dağıtım istasyonları,

deniz ve kara nakil araçları, endüstriyel ve

askeri tesisler ile her türlü akü şarj

uygulamalarıdır. Tamamen elektronik yapıya

sahip olup, tristörlü güç bölümü sayesinde çıkış

akım ve gerilimini kontrol eder. En düşük

dalgalılığı sağlamak için çıkış katı kondansatör

ve şok bobinlerinden oluşan filtre ile techiz

edilmiştir. 

DSP KONTROLLÜ IGBT RECTIFIER UPS

Mikroişlemci kontrollü, PWM ve IGBT

teknolojisi ile donatılmış, tam sinüs çıkışlı, on-

line tip cihazlarımızdır. Endüstriyel üretim

makineleri, hastane ve görüntüleme cihazları,

ağır sanayi makineleri, servis sağlayıcı, veri ve

kominikasyon merkezleri için özel olarak

ürettiğimiz yüksek teknoloji içerikli ve

güvenirliğini kanıtlamış ürünlerimizdir. ATLAS

5000 Serisi ürünlerimiz, elektrik şebekenizin üç

fazlı olduğu yerlerde üç fazlı kritik cihazlarınızı,

elektrik kesintileri ve düzensizliklerinde güvenle

kullanabilmenizi ve koruyabilmenizi sağlayan

tipte kesintisiz güç kaynaklarıdır. Yeni teknoloji

ürünü ATLAS 5000 ile elektrik kesintisi korkusu

olmadan işlerinize devam edebilir, cihazlarınızı

koruyabilirsiniz.     

  MILGEM-2 GEMİSİNİN CİHAZLARINI TESLİM ETTİK

MILGEM-2 BÜYÜKADA korveti de ESİSPOWER markalı güç

kaynakları ile donatılıyor. ESİSPOWER imzalı redresör, invertör,

kesintisiz güç kaynağı ve konvertörlerin kullanıldığı Milli Savaş

Gemisinin ikinci korveti olan "TCG Büyükada" törenle denize indirildi.

Geminin tüm elektrik ve elektronik sistemlerinin beslenmesinde ESİS

ENERJİ olarak ürünlerimizin kullanılması, bizim için gurur kaynağı

olmuştur. 

YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ ATLAS 5000

CEBIT BİLİŞİM EURASIA FUARINDA YERİMİZİ ALDIK

Firmamız ve ürünlerimiz ile ilgili yenilikleri artık 

Facebook veya Twitter'daki sayfamızdan takip edebilir, 

görüşlerinizi bildirebilirsiniz!                                                          

http://www.facebook.com/esispower 

http://twitter.com/EsisPower 

TÜYAP Büyükçekmece Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul

Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eurasia 2011 fuarına katıldık.

4 gün süren fuarda, yeni ürünlerimizi de tanıtma imkanı bulurken,

standımıza ilgi gösteren misafir ve katılımcıların kesintisiz güç

kaynakları, redresörler,statik konvertörler, DC güç kaynakları, kuru tip

aküler, solar invertörler, servo ve statik gerilim regülatörleri hakkındaki

sorularını yanıtlayıp ürünlerimiz ile ilgili bilgilendirdik.     

ESİS AİLESİ BÜYÜYOR

Teknik Servis bölümünde Sayın Bilal AKGÜL Teknik Servis Müşteri

Temsilcisi olarak, AR-GE bölümüne Sayın Emrah Aydın AR-GE

Mühendisi olarak, İdari İşler bölümüne Sayın Mehmet Can Sevkiyat

Elemanı olarak ve Pazarlama bölümüne Sayın Zeynep YAPALAK

Kurumsal İletişim ve Bayii Sorumlusu olarak görevlerine başlamışlardır.

Kendilerine, aramıza hoş geldiniz diyoruz.  

19-22 Eylül 2011 tarihlerinde Irak Erbil kentinde düzenlenen Elenex

Fuarına katıldık. Misafir ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği

standımızda, kesintisiz güç kaynakları, frekans konvertörleri, DC güç

kaynakları, solar invertörler, statik konvertörler, kuru tip aküler gibi

ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk. Standımızı ziyaret eden tüm

misafir ve katılımcılara çok teşekkür ederiz. 


