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Esis Enerji Win’2011 Fuarına Katıldı. 

 
Đstanbul 22.03.2011;Ana faaliyet konusu Kesintisiz Güç kaynakları olan ESĐS Enerji 17-20 Mart 2011 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen olan Win’2011 fuarına katıldı 
 
Asıl faaliyet konusu elektronik güç kaynakları olan Esis Enerji Win’2011 fuarının 2.faz’ında yeni 
ürünlerini tanıtma imkanı buldu.7.Salon (Electrotech) A-170 no’lu stand da müşteri ve ziyaretçisiyle 
buluşan Esis Enerji fuarda Online/offline kesintisiz güç kaynakları (KGK),invertörler, statik konvertörler, 
frekans konvertörleri, redresörler, switch mode güç kaynakları (SMPS),servo ve statik gerilim 
regülatörleri,DC Güç kaynakları,akü şarj doğrultucuları,kuru tip aküler,izolasyon transformatörleri,solar 
invertörler ve solar şarj regülatörleri ürünlerini sergiledi. 

 
Fuar ile ilgili açıklamalarda bulunan Esis Enerji Satış Müdürü Mustafa BIYIK şöyle konuştu; 
Firma olarak hemen hemen her sene bu fuara katılıyoruz. Win fuarları artık ülkemizde geleneksel hale 
geldi.Firma olarak Win fuarının faydasını görmekteyiz.Bu fuar sayesinde yurt dışına bir çok ürün 



sattık.Bu tür fuarların ülke sanayisine katkı sağladığını düşünüyorum.Esis Enerji bu tür fuarların 
sayesinde kendini daha da geliştirmektedir.Yurt dışında da bir çok fuara da katıldık ve katılmaya 
devam ediyoruz. 

 
Mustafa Bıyık şöyle devam etti;Son dönemlerde güneş ve rüzgar enerji sektörüne yönelik çalışmalar 
yaparak Solar,Rüzgar Đnvertörleri ve akü şarj redresörleri ürünlerimizi pazara sunduk.Bu fuarda solar 
ve rüzgar ürünlerimizden olan Elit-G serisi solar invertörü ile birlikte Meltem AP ve Meltem MPPT serisi 
solar akü şarj cihazlarını sergiledik. Ayrıca yeni ürünümüz olan DSP teknolojisi ile üretilen Atlas 5000 
serisi kesintisiz güç kaynaklarımızı da bu fuarda sergileme imkanı yakaladık. Fuar’da standımıza ilgi 
yoğundu. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen ziyaretçiler firmamıza ilgi gösterdiler. Đnanıyorum ki bu 
sayede bu ülkelere daha çok hizmet vereceğiz.  



 
Mustafa Bıyık sözlerine şöyle son verdi; 
Güç Elektroniği’nde 10 yılı aşkın bir tecrübemiz ile çok yakın zamanda farklı projelere imza atacağız. 
Müşteri memnuniyeti bizim için önemli, bunu her zaman müşterilerimize yansıtıyoruz. 
Bir çok kamu kuruluşuna özel projeler üretmekteyiz. Bunlar arasında Frekans konvertörleri,DC güç 
kaynakları, switch mode güç kaynakları (SMPS), akü şarj doğrultucuları,Redresör ve invertörler yer 
almaktadır.  



Pazarlamanın tüm bileşenlerini uzman kadromuzla en iyi şekilde değerlendiriyoruz.Bu sayede tüm 
Dünya’ya Türk mühendislerinin üstün başarılarını göstereceğiz. 
AR-GE’ye yaptığımız yatırımlar neticesinde Esis Enerji çok yakın bir tarihte daha da güçlenecek ve hak 
ettiği yere gelecektir. 
 
 


