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ENERJİ KALİTESİ İÇİN DOĞRU ADRES
ENTES, 1980 yılından bu yana enerjinin verimliliği ve kalitesi alanlarında
çözümler sunan lider teknoloji şirketidir.

Enerji Kalitesinde
Dünya Markası / Türkiye’nin Gururu

ENTES, enerjinin değerli ve yüksek maliyetli olduğu 

ülkemizde, enerji  kalitesi ve verimliliği için tutkuyla çalışan 

büyük bir aile. ENTES kurumların kullandıkları enerjiye 

kolaylıkla hakim olmasını sağlamak amacıyla 1980 yılından 

beri müşterilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan değerli 

çözümler üretiyor. İş yapışı şekillendiren lider işletmelerden 

biri olan ENTES, işin en düşük maliyetle yapılabilmesi için 

enerjiyi kontrol edilebilir bir kavrama dönüştürüyor ve bu 

sayede ekonomiye yeni olanaklar sunuyor. ENTES, kendi öz 

kaynaklarından yola çıkarak beyin gücünü değerlendiriyor, 

dünyadaki teknolojik gelişmelere açık ve faydacı olmak için 

emek veriyor. Her yeni gün yüzbinlerce noktadan başlayıp, 

dünyada 100'den fazla ülkenin enerjisini kontrol altına 

alıyor.



Güçlü Kurumsal Yapı

• %100 yerli sermaye,

• Kurulduğu 1980 yılından bu yana istikrarlı büyüme,

• Dünya klasmanında yüksek kalite standartları ve uluslararası sertifikasyonlar,

• Nitelikli 350’yi aşkın çalışan,

• Türkiye’nin tamamına yayılmış bayileri, 9 bölge müdürlüğü ile sektörün en güçlü dağıtım ve teknik destek ağı,

• Müşteri memnuniyeti odaklı, benzersiz kalitede satış sonrası hizmetler politikası,

• Yurt dışı pazarlarda 107 farklı ülkede pazar tecrübesi ve Yunanistan, Hollanda ofisleri ile sektöründe

 dünyaca tanınan marka.



Teknolojide Öncü

• Özgün tasarımlarıyla, Türkiye'de Reaktif Güç Kompanzasyonu pazarını yaratan firma,

• Türkiye’nin ilk mikroişlemcili reaktif rölesi RG, ilk dijital şebeke analizörü MPR, ilk web-tabanlı enerji izleme yazılımı  

 ENTBUS, ilk bulut tabanlı izleme ve destek yazılımı,

• Dünyanın ilk 3 fazlı reaktif rölesi,

• Bugün reaktif güç kompanzasyonu, ölçüm ve analiz, uzaktan izleme, koruma ve kontrol çözümlerinde başta olmak  

 üzere yeni, öncü ve rekabetçi teknolojiler,

• Faaliyet alanlarında teknolojiyi ilerletebilmek için üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile beraber yürütülen   

 ortak projeler,

GÜÇLÜ ARGE
50 kişilik kadrosu ile Türkiye’nin Enerji Verimliliği ve Kalitesi alanlarındaki

en güçlü ve akredite ‘’Araştırma Merkezi’’



Global Kalite Standartlarında, Çevreci Üretim

• Dünyanın en gelişmiş üretim teknolojilerinin kullanıldığı, 12.000 m² kapalı alana sahip üretim tesisleri,

• 30.000 komponent/saat SMD dizgi kapasitesi ile senede 2.000.000 cihaz üretim kapasitesi,

• Dünya çapında konusunda lider firmalara OEM üretimi,

• Tasarım, gelen malzeme, üretim, ürün çıkış seviyelerinde uluslararası standartlara göre kalite değerlendirmeleri,

• Tüm süreçlerde ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi uyumluluğu, 

• ArGe seviyesinde her yeni cihaz için uygulanan, senede 120 adam/saat Fonksiyon, 2640 adam/saat Tip, 

 480 adam/saat Saha testleri,

• Her yeni tasarımda ergonomiden işlevselliğe, standart uyumundan model testlerine kadar 10 farklı aşamada sınamalar,

• AQL bileşen sınıflarında açıklanan şekilde satın alınan malzeme ve komponent kalite testleri,

• Üretim sürecinin sonucunda son ürünlerin sahip olduğumuz  CE, KEMA-DEKRA, MID, ISO, OHSAS, UL, GOST-R, SASO,

 IEC, TSE sertifikalarımıza uygunluğu için uyumluluk testleri ve revizyon uygulamaları,



ENTES, elektrik enerjisinin çeşitli parametrelerinin ölçülmesi için tasarladığı Şebeke 

Analizörleri, Ölçü Aletleri, Güç ve Enerji Ölçerler ile endüstriyel tesisler, fabrikalar, 

alışveriş merkezleri, ofisler, bankalar, hastaneler gibi enerji üreten ve tüketen her 

noktada çözüm sağlamaktadır.

Küçük, orta ve büyük çaplı her türlü işletmenin reaktif güç yönetimine çözümler 

üreten ENTES özellikle Reaktif Güç Kompanzasyonu alanında Türkiye’de yıllardır lider 

konumdadır.

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU

GÜÇ KALİTESİ ve ENERJİ

Bu alandaki üstünlüğünü dünyanın ilk 3 fazlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi’ni üretmesiyle global pazara da taşımıştır. ENTES 

verimli ve etkin kompanzasyon için farklı teknoloji ve yeteneklerde akıllı  Reaktif Güç Kontrol Röleleri ve bu rölelerle tam 

uyumlu çalışan Güç Kondansatörleri, Akım Trafoları, İndüktif Yük Sürücüleri, Deşarj Üniteleri ve Kontaktörler ile eksiksiz bir 

ürün gamı sunmaktadır.

FAALİYET ALANLARI
ENTES 1980 yılından bu yana vizyonunun önemli bir parçası olan elektrik enerjisinin verimli, güvenli ve

çevreye duyarlı bir şekilde kullanılması için enerji kalitesi, verimliliği ve yönetimi sistem çözümleri;

• Tasarlamakta ve geliştirmekte,

• Üretmekte ve temin etmekte,

• Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunmakta,

• Satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir.



UZAKTAN İZLEME ÇÖZÜMLERİ

KORUMA ve KONTROL

Türkiye’nin ilk web-tabanlı enerji izleme yazılımını geliştiren ENTES’in sunucu ve bulut 

tabanlı enerji izleme yazılım çözümleri, enerji verimliliğini destekleyen her türlü veriyi her 

an her yerden izler, raporlar ve hatta öneriler sunar. ENTES uzaktan izleme alanında, farklı 

kullanıcı segmentlerine özel yazılımları, bilgisayarla haberleşmeli cihazları, endüstriyel 

modemleri, veri toplayıcıları ve dönüştürücüleri ile eksiksiz çözüm sunmaktadır.

ENTES, endüstriyel tesislerde, üretim yapılan fabrikalarda ve konutlarda makinelerin, motorların ve 

diğer sistemlerin kontrolü ve korunması gereken her yerde kullanılan geniş bir ürün gamı 

sunmaktadır. 

ENTES Motor, Akım, Gerilim ve Aşırı Akım Koruma Röleleri motor ve sistemlere zarar verebilecek 

akım ve gerilim dengesizliklerine karşı koruma fonksiyonları bulunan ürünlerdir. Orta gerilim 

trafolarını koruyan Aşırı Akım Koruma Röleleri de ENTES ürün grubunun sekonder koruma 

fonksiyonlu ürünlerindendir. 

Ayrıca enerji verimliliğinde önemli bir yeri olan aydınlatma kontrolü için kullanılan ENTES 

Astronomik Zaman Röleleri hem özel sektöre hem de kamu sektörüne çözüm sağlamaktadır.
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YURTİÇİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZ

İSTANBUL  : satis@entes.com.tr
  Tel: 0 216 313 01 10
  Faks: 0 216 314 16 15

ANKARA  : ankara@entes.com.tr
  Tel: 0 312 311 06 87
  Faks: 0 312 311 06 88

İZMİR  : izmir@entes.com.tr
  Tel: 0 232 469 11 99
  Faks: 0 232 469 91 92

BURSA : bursa@entes.com.tr
  Tel: 0 224 443 55 81
  Faks: 0 224 443 55 91

GAZİANTEP  : gaziantep@entes.com.tr
  Tel: 0 342 324 20 07
  Faks: 0 342 324 20 01

ANTALYA  : antalya@entes.com.tr
  Tel: 0 242 244 76 06
  Faks: 0 242 244 96 33

KONYA  : konya@entes.com.tr
  Tel: 0 332 236 29 26
  Faks: 0 332 236 29 96

SAMSUN : samsun@entes.com.tr
  Tel: 0362 234 54 88
  Faks: 0 362 234 54 14

KAYSERİ  : kayseri@entes.com.tr
  Tel: 0352 220 55 50
  Faks: 0 352 220 55 51


