
Sayı : 28 Dudullu Org.San.Böl.Esenkent Mah.Baturalp Sok.No:14 Ümraniye - ISTANBUL

Tarih : 06.03.2012 T : +90.216.540 90 00   F : +90.216.540 90 10     www.esis.com.tr 

MIDDLE EAST ELECTRICITY FUARINDAYDIK

ESİS ENERJİ AİLESİ BÜYÜYOR!

MSB KONVERTERLERİ TESLİM EDİLDİ

Ocak ayı içerisinde Kurumdaşlık Eğitimi için bir araya

gelen ESİS çalışanları, haftasonunu birlikte

değerlendirme fırsatını buldu. Eğitimde, motivasyon ve

takım ruhunu geliştirmeye yönelik bir çok aktiviteye

katılan ESİS çalışanları, güçlüklerle baş etme, iş

hayatındaki zorlukların giderilmesi ve takımdaşlık

konularında yeni bilgiler sahibi oldu.

Genel Müdürümüz Uğur BÖREKÇİ ve İhracat Sorumlumuz

Turgay KIZILTEPE'nin katılımını gerçekleştirdiği Middle East

ELECTRICITY Fuarı, yabancı misafirlerin yoğun ilgisi ile renkli

görüntülere sahne oldu. Dünyanın en önemli fuarlarından biri

olan Middle East Electricity Fuarı'nda UPS, invertör, akü,

redresör, konvertör gibi çeşitli ürün gruplarımızı sergilerken,

yabancı misafirleri ESISPOWER hakkında bilgilendirme fırsatı

bulduk.

Atlas 5000 Serisi yeni ürünlerimiz, elektrik şebekenizin

üç fazlı olduğu yerlerde üç fazlı kritik cihazlarınızı,

elektrik kesintileri ve düzensizliklerinde güvenle

kullanabilmenizi sağlayan tipte kesintisiz güç

kaynaklarıdır. Yüksek giriş güç faktörü ve düşük giriş

akım harmonik bozulumuna (THDI) sahip Grafik LCD’li,

yüksek güvenilirlikli yeni ATLAS 5000 cihazlarımız, daha

az elektrik tüketimi ve soğutma ihtiyacı ile düşük hacim

ve ağırlıktadır.Dahili standart bataryaları raflı ve

çekmecelidir. Şebekeyi kirletmez, çevrecidir.

Kompanzasyon panosu gerektirmediği gibi daha fazla

bilgi tek ekranda görülebilmektedir. Estetik tasarımı,

tekerlekli yapısı ile hareket özgürlüğü sağlar.

Geçtiğimiz ay aramıza katılan arkadaşlarmız ile ESİS

Enerji büyümeye devam ediyor. Yusuf Özkaya Kalite

Yönetim Temsilcisi olarak ve Fatih Doruk AR-GE

Departmanına AR-GE Sorumlusu olarak görevlerine

başlamışlardır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar

diliyor, aramıza hoş geldiniz diyoruz.  

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

ESİS ENERJİ KURUMDAŞLIK EĞİTİMİ ALDI 

YÜKSEK TEKNOLOJİ, YENİ ATLAS 5000!   

2010 yılında ESİS Enerji'nin kazanması ile sonuçlanan

Milli Savunma Bakanlığı ihalesi ile çeşitli birliklere 8 adet

40kVA ve bir adet 100 kVA konverterler yerlerinde

çalıştırılarak başarılı bir şekilde teslim edilmiştir.

Tamamen yerli mühendis ve işçinin emeği olan

konverterlerimizin, Türk Silahlı Kuvvvetleri'nde sorunsuz

bir şekilde kullanılması, Esis Enerji ailesini

gururlandırmıştır. 


