
1983 yılında İstanbul’da kurulan panel elektro sanayi ve 
ticaret a.ş., Türkiye elektrik pazarının önde gelen elektrik 

panel üreticilerinden biri olarak üretimine sürekli olarak 
gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle devam ediyor.

Teknoloji kullanımını ve üretim standartlarını sürekli yükseltme 
ilkesiyle gelişimci ve dinamik yapısıyla dikkat çeken 
firmamız, sektörel deneyimi ile özellikle Türkiye pazarında 
kendine saygın bir yer edinmiştir.



Vizyonumuz

Deneyimli proje yönetimi ekibimizle iç pazarda öncü çözüm
sağlayıcısı ve sistem entegratörü, dış pazarda ise güvenilir
bir altyüklenici ve sektörün önde gelen firmalarının stratejik
ortağı olmak.

Misyonumuz

Gerek çözüm sağlayıcısı ve gerekse de altyüklenici
kimliğimizle sürekli ilerleyen teknoloji ve pazardaki
gelişmeleri düzenli olarak takip ve analiz ederek iş
fırsatlarını arttırmak ve yeni olanaklar yaratarak kalite ve
standartlar doğrultusunda müşteri memnuniyeti ve yüksek
ciroyu yakalamak.



Ürün ve Çözümlerimiz

Modüler Güç, MCC ve Kontrol Panelleri (EN61439 Form 1 - 4) 
In=8500A’e kadar Tip Testli Logstrup Çekmeceli, Plug-in ve Sabit Tip 

Paneller
Güç Kontrol Merkezleri
Motor Kontrol Merkezleri
Soketli (Plug-in) Kondansatör Üniteleri 
Otomasyon Kontrol Sistemleri
Bina Yönetim Sistemleri
OG-YG Kontrol ve Dağıtım Merkezleri
10-36kV Orta Gerilim Modüler Hücreleri 
Toplu Konut Çözümleri; Daire İçi Dağıtım ve Genel Enerji Dağıtımı 
Operatör Kontrol Arayüzleri 
Sinyal ve Kontrol Çözümleri, Mozaik Mimik Diyagramlar
Benseny Polikarbon Mimik Diyagramlar
RFID Çözümleri 
Kiosk Bağlantı ve Haberleşme İstasyonları

PFlex® :
LOG :

PCC :
MCC :
plugC® :
ACS :
BMS/DDC :
HMVC :
MVPCC :
İMGE :
HMI :
DOMO :
BMD :
IDtek :
IDA :



Panellerimizden Bazıları



Makina ekipman kullanımında teknolojiye yatırımı öncelikli olarak sürdüren

panel elektro, kaliteli üretimi CNC makinalarla gerçekleştirmenin

öncüsüdür.

Metal işlemede CNC teknolojisini her aşamada kullanmanın ve pazara
standart fabrikasyon ürünler sunmanın haklı gururu, sürekli geliştirme
çabalarımızın itici gücüdür.

Üretim Teknikleri



Üretim Teknikleri

• Yüksek üretim teknolojileri kullanımı
• CAD-CAM Üretim tekniği
• Katı modelleme (SolidWorks) ile ürün 

doğrulama
• CNC makinalarda metal işleme
• Modüler yapı, vidalı birleşim
• Standart fabrikasyon üretim
• Kaliteli hammadde ile üretim
• Tüm ekipmanlara uygun mekanik 

aksam
• Kolay montaj teknikleriyle zaman 

verimliliği
• AlZn/Çinko kaplı iç montaj parçaları
• Sağlam gövde yapısı
• Paslanmayı önleyici yüzey temizleme
• Elektrostatik toz boya
• Standart ürünlerde optimum stok
• Yüksek üretim kapasitesi



• Modülerlik
• Fabrikasyon üretim
• Standartlara uygunluk
• Uygulama kolaylığı
• Farklı markalarla tam uyumluluk
• Fonksiyonel mimari
• Sağlam konstrüksiyon
• Azami işletme güvenliği
• Yüksek kalite-fiyat performansı
• Güçlü teknik destek
• Sürekli ürün geliştirme, AR-GE
• EN 61439 Form 1 standart üretim
• EN 61439 Form 2 – Form 4 üretim 
seçeneği

Üretim Özellikleri



Elektromontajın ilk aşaması olan 
projelendirme IEC/EN normlarına uygun 
olarak ePLAN P8 yazılımıyla yapılmakta 
ve yazılımın sağladığı temel fonksiyonlar 
dışında markalama, cross-referans, 
klemens, kablo planları gibi tüm 
otomatik fonksiyonlar deneyimli proje 
ekibimiz tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Projelendirme ve dokümantasyon 
etkinliğimiz, saha bağlantıları sırasında 
oluşabilecek zaman ve malzeme 
kayıplarını en aza indirerek hızlı montaj 
ekonomisi yaratır.

Müşterilerimize sunduğumuz bu hizmet, 
ürünlerimizin kalitesiyle özdeşleşen bir 
üstünlüktür.

Elektromontaj



Standartlar

IEC/EN standartlarını sürekli izleyen mühendislik ekibimiz ilgili
standartlardaki güncellemeleri kısa sürede uygulamaya geçirmektedir.

ePLAN P8 ile projelendirme IEC/EN 60617
AG paneli üretim ve elektromontaj IEC/EN 61439
YG kontrol elektromontajı IEC/EN 62271
Yolvericiler, güç ekipmanı seçim IEC/EN 60947
Rutin testler ve fonksiyon testleri IEC/EN 61439
Koruma sınıfı IEC/EN 60529
Fonksiyonel markalama ve numaralandırma
YG kontrolde kablo adresleme 
Δt<35°K’e uygun bakır bara tasarımı



• Enerji tesisleri, Endüstriyel kontrol
• Enerji dağıtım merkezleri
• Enerji yönetim merkezleri
• Motor kontrol merkezleri
• Kompanzasyon, Harmonik filtre
• Aydınlatma kontrol ve dağıtım
• Lokal dağıtım ve kontrol
• Süreç kontrol merkezleri (PLC)
• Dağıtılmış I/O üniteleri
• Bina yönetim sistemleri
• OG - YG koruma, kontrol röle merkezleri
• Marshalling kabinleri
• 19’’ network dağıtım merkezleri
• Enerji ve sayaç otomasyonu
• Otomatik tüp dolum ve lojistik otomasyonu
• Özel çözümler 

Kullanım Alanları



• Enerji – nükleer tesisler, rüzgar santralleri
• Fabrikalar, üretim alanları
• Petrokimya tesisleri
• Demir-Çelik tesisleri
• İlaç fabrikaları
• Çimento fabrikaları
• Kimyasal üretim tesisleri
• Metalurji, madencilik
• Oteller, tatil köyleri
• Havalimanları
• Akıllı binalar, alışveriş merkezleri
• Askeri üsler
• Marin
• Sağlık tesisleri, hastaneler
• Hosting merkezleri
• Toplu Konutlar

Sektörler



panel elektro insan ve işletme güvenliği
kriterlerini ön planda tutmak ile EN 61439
normları çerçevesinde Form 2, Form 3 ve Form
4 seperasyon ile PFlex® modelini tesis yönetici
ve kullanıcılarına sunmaktadır.

PFlex® form seperasyon yapısı ile yapısı ile
bara, fonksiyonel üniteler ve terminal
ünitelerinin tamamen birbirinden bağımsız
olarak ayrılmasını amaçlayarak tesis güvenliği,
arızaya hızlı ve güvenli müdahale gibi kolaylık
ve avantajlar sunmaktadır.

Bu kriterlerle, işletme verimliliği ve üretim
sürekliliğinin sağlanması net bir kazanç olarak
kullanıcıya yansıyacaktır.

PFlex® - Modüler Güç ve Motor Kontrol



Özellikleri:

• Standart tanımlanmış bölümlendirme 
özellikleri, istenmeyen arıza veya patlama 
koşullarının diğer kompartmanları ve dolayısı 
ile ekipmanları etkilemesini engeller.

• Bakım sırasında enerjinin kesilmesi 
gerekmediği için diğer ünitelerin veya 
sürecin etkilenmesi söz konusu değildir.

• Enerji altında bakım yapılmadığı için bakımcı 
güvenliği en üst düzeydedir.

• Güç Dağıtımı ve Motor Kontrol 
uygulamalarında isteklerin birçoğuna 
uyarlanabilmesi nedeniyle verimliliği ve 
kazancı arttırıcı, güvenilir bir üründür. 

PFlex® - Modüler Güç ve Motor Kontrol



Kullanım alanları :
• Enerji dağıtımı
• Petrokimya
• Marin
• Atık Arıtma
• Tümleşik Üretim
• Akıllı Binalar
• Alışveriş Merkezleri
• İlaç Sanayi

PFlex® - Modüler Güç ve Motor Kontrol

• Maksimum insan ve işletme güvenliği
• Gerçek modülerlik ve genişletme olanağı
• EN 61439 Form 2 – 4’e kadar seperasyon
• MCC – PCC – ACS – BMS uygulamalarına tam 

çözüm
• Çekmeceli veya soketli (plug-in) seçenekler



• Devamlılık gerektiren üretim 
bantları

• Bağımsız süreçler veya Makina 
Kontrol Panelleri

• Akıllı Binalar, Klima Santralleri
• Hız Kontrol (Speed Control) ve 

Yumuşak Yolverici (Softstarter) 
panelleri

• ACS (Otomasyon Kontrol 
Sistemleri) panelleri ile birleşik 
ürün ve proje desteği

• BMS (Bina Yönetim Sistemleri) 
akıllı binalar yönetim panelleri

• Yaşam fonksiyonları destek 
panelleri

• Yangın acil yönetim panelleri

PFlex® - Modüler Güç ve Motor Kontrol



• Form 1 - 4b seperasyon
• Plug-in yolverici üniteler
• Özel koşullara uygun özel yolverici çözümleri
• EN 60947 standardına uygun ekipman seçimi
• Tip-1 ve Tip-2 yolverici ekipman 

koordinasyonları 
• Modüler kabinlerin sunduğu tasarım 

kolaylıkları
• Özel arabirim tasarımları 
• Uluslararası normlarda proje üretimi
• Yatırım verimliliği
• İşletme ve bakım kolaylığı
• Teknolojik çözümler

PFlex® - Modüler Güç ve Motor Kontrol



• Enerji Kontrol Panelleri

• Transfer ve Senkronizasyon 
Panelleri

• Lokal Dağıtım Panelleri

• Aydınlatma Dağıtım Panelleri

• Güç Faktörü Düzenleme

• Harmonik Filtre Panelleri

PCC – Güç Kontrol Merkezleri



Standart uygulamada 2500 kVA’e kadar AG dağıtım, transfer ve enerji
yönetimi panelleri için sağlam gövde yapısıyla yüksek kesme kapasiteli
kesicilerin açma kapama manevralarıyla oluşan dinamik kuvvetlere
karşı güçlü destek sağlar.

4000 kVA’e güç panelleri isteklerine tip test raporlu Logstrup bara
sistemleriyle çözüm sunmaktayız.

PCC – Güç Kontrol Merkezleri



Güç dağıtım panellerinde çekmeceli tip
uygulamalarla olanak sağlayan PFlex®

işletme ve bakım kolaylığı sağlayan
ayrıcalıklı bir üründür.

Enerji iletim baralarının tasarımında sıcaklık
artış değerimiz Δt<35°K’dir ve bu son
kullanıcı yararına ekonomik verimlilik
sağlayan önemli bir ayrıcalıktır.

İşletme güvenliği koşulları gereği istek
üzerine kompartman seperasyonu EN 61439
normlarına uygun olarak Form 2a’dan Form
4b’ye kadar uygulanabilmektedir.

PCC – Güç Kontrol Merkezleri



Üretim hatları, fabrikalar, akıllı binalar, arıtma
tesisleri, pompa istasyonları gibi motor
kontrolünün yoğun olduğu tüm alanlarda
geniş kullanım olanakları bulunmaktadır.

Süreç kontrolü gerektiren üretim hatları ve
kontrolü için standartlara uygun çözümlerle
PFlex® MCC işletme ve bakım kolaylığı göz
önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

Proje desteğimiz, konvansiyonel veya PLC -
Süreç Denetleyiciler ile kontrol sistemleri için
ürettiğimiz çözümler, bilgi birikimimiz ve
deneyimlerimiz müşterilerimize sunduğumuz
önemli bir ayrıcalıktır.

MCC - Motor Kontrol Merkezleri



MCC panellerinde en önemli farklılaşma, yolverici seçiminde koruma ve kontrol 
ekipmanları arasında uygulama özelliğine bağlı eşgüdüm sağlanmasıdır. Doğru 
ekipmanın veya sistemin doğru yerde kullanılması ve kaliteli ekipmanla yapılan 
komple çözümlerimiz işletme güvenliği ve yatırım verimliliği gibi önemli kriterleri 
son kullanıcı yararına gerçekleştirme geleneğimizin bir parçasıdır. 

MCC - Motor Kontrol Merkezleri



Yatırım, işletme güvenliği ve üretim sürekliliğinin önemli olduğu tüm
uygulamalar için vazgeçilmez bir ürün olan Logstrup çekmeceli,

plug-in ve sabit tip panel sistemlerini, panel elektro – Logstrup
işbirliği ile Türkiye ve uluslararası pazara sunmak çözüm ortaklığı
hedefimizin bir parçasıdır.

LOGSTRUP – 8500 A’e Kadar Tip Testli Paneller



Temel faydaları:

• Minimum servis ve değiştirme süresi 
• Enerjili ünitelerin kolay rekonfigürasyonu 
• Farklı ünite tiplerinin yer değiştirebilirliği
• Bakım ve yükseltme (upgrade) kolaylığı
• Tüm üreticilerin komponentlerine uyumluluk
• Çekmecelerde DeviceNet & Profibus uyumluluğu
• Bölüm başına 40 üniteye kadar çıkış olanağı

LOGSTRUP – Çekmeceli / Plug-in / Sabit Tip Paneller

Uygulama avantajları:

• Çalışma emniyeti ve güvenilirliği
• Sistemin tümü enerjiliyken ünite bakımı
• Ayrılabilir fonksiyonel yapı
• Değiştirilebilirlik ve genişleme kolaylığı
• EN 61439 Form 4 bölümlendirme
• Ünite yedekleme kolaylığı
• Özel uygulamalar için özel çözümler



Çeşitli Seçenekler:

• Sabit
• Plug-in
• Çekmeceli
• Slimline
• Önden Erişim
• Arkadan Erişim

Öncelikli Endüstriler:

• Kimya
• İlaç
• Marin / Offshore
• Petrokimya
• İnşaat
• Enerji

LOGSTRUP – Çekmeceli / Plug-in / Sabit Tip Paneller



• IEC, UL, Lloyd, ASTA Standartlarına 
uyum,

• 250’den 8500A’e kadar 11 akım 
kademesinde Tip Test sertifikası,

• Senkron Enerji Panellerinde en uygun 
çözüm

• Yüksek akımların oluşturduğu manyetik 
alan etkisinde en düşük etki

• Tüm üreticilerin komponentlerine uyumlu 
konstrüksiyon

• Sismik, Vibrasyon ve İç Ark testleri
• Form 1’den Form 4b’ye kadar seperasyon 

uygulamaları
• Aynı formda Güç Dağıtım Paneli ve 19” 

kabin bir arada
• Ön ve arka yüzden erişim
• Yukarıdan veya aşağıdan bara/kablo girişi

LOGSTRUP – Çekmeceli / Plug-in / Sabit Tip Paneller



plugC® - Soketli (Plug-in) Kondansatör Üniteleri

panel elektro, plug-in kompanzasyon ve harmonik filtreleri çözümü 

plugC® ile başarılı uygulamalara imza atmaktadır.

• Reaktif enerji panellerinde işletme kolaylığı
• Soketli (plug-in) bağlantı üniteler
• Maksimum bakım güvenliği
• Tüm üniteler devredeyken bakım veya değişim olanağı
• Filtre uygulamalarında sorunsuz tasarım
• 300kVAr’a kadar (6 kademe) tek kabin yerleşimi
• İki yönlü uygulama ile 600kVAr tek kabin



Yüksek gerilimde koruma, kontrol röleleri,
manevra ve izleme ekipmanının birleştiği 19”
formunda veya standart formda üretimlerimiz
güçlü proje desteğiyle ve EN 62271 standardına
uyumuyla haklı bir övünç kaynağımızdır.

400 kV gaz izoleli ayırıcıların (GIS) kontrolünde
uluslararası üreticilerin farklı projelerine üretim
yapmış ve uluslararası denetleme kuruluşlarınca

kabul görmüş olmak panel elektro için önemli
bir başarı modelidir.

Üretimini yaptığımız birçok uluslararası projede
kalite, estetik, standartlarla uyum ve başarılı
test sonuçları YG koruma ve kontrol panelleri
konusunda tercih edilir bir konuma gelmemizi

sağlamıştır.

HMVC – OG-YG Kontrol Merkezleri



• Röle, Kontrol Panelleri 
• Ölçü Panelleri
• GIS Kontrol Panelleri
• YG Ayırıcı Kontrol Panelleri
• Marshalling Kabinleri
• Kontrol Masaları

HMVC – OG-YG Kontrol Merkezleri



MVPCC – Orta Gerilim Kontrol Merkezleri

Elektrik enerji dağıtımının önemli bir bölümü orta gerilimde kullanılan 
sistemlerdir. panel elektro bu tür gereksinimler için 12kV ve 36kV 
kompakt dağıtım köşkleri, metal bölmeli modüler hücreler ve 12kV’a 
kadar motor yolvericiler üretmekte, SF6 kesicili veya sabit ve çekmeceli 
vakum kesicili uygulama seçenekleriyle müşteri gereksinimlerine uygun 
çözümler sunmaktadır.



MVPCC – Orta Gerilim Kontrol Merkezleri

Uygulama farklılıklarına uygun olarak giriş, ölçü, ring, kuplaj ve çıkış 
hücreleriyle hem ring hatlar hem de simetrik beslemeler için gerekli olan 
tüm seçenekler üretilebilmektedir.
Açık alanlar için ürettiğimiz metal köşkler ısı bariyerli olarak cam yünü 
izolasyonlu veya sandwich panellerle iklim koşullarına uygun olarak 
üretilmektedir. 



19”E Endüstriyel SwingDoor Kabinler

Endüstriyel koşullarda çalışan kontrol ve ölçüm cihazlarının ölçülendirme
standartları 19” sistemdir.

Mikro işlemci tabanlı kontrol cihazları veya bilgisayarların ağır işletme
koşullarında çalışabilmesi çevre koşullarına karşı etkin korunma
gereksinimi doğurmuştur.



19”E Endüstriyel SwingDoor Kabinler

19”E Kabinler bu gereksinimleri tüm 
yardımcı ürün ve aksesuarlarıyla 
karşılayarak, sağlam gövde yapıları 
ile elverişli endüstriyel çözümler 
sunmaktadır.

Standart kabin veya SwingDoor 
seçeneği ile her yönden erişim, 
kompakt çözüm, mimari gereklere 
uyumluluk olanağı sunar.



Konvansiyonel veya çağdaş kontrol sistemlerinde süreç ile operatör/kullanıcı

arasında güvenli iletişimi sağlayan HMI ürünler çok çeşitlidir. panel elektro
kontrol sistemleri ile operatör diyaloğunu sağlayan temel ürünlerden olan
mimik diagram üretiminde Benseny (İspanya) ve DOMO (İtalya) işbirlikleriyle
polikarbonat film veya mozaik mimik diyagram seçenekleriyle birleşik çözümler
sunar.

Tasarım zenginliği ve seçenekleri, projelerin gerekleri, standart, estetik ve
ergonomik bileşenlerin tümünün biraraya getirildiği HMI ürünler komple çözüm
felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır.

HMI – Operatör Kontrol Arayüzleri



• Kumanda, Kontrol Masaları
• DCS Kontrol Operasyon Masaları
• Özel Operatör Konsolları
• PC, Touch-Screen Çözümleri
• Polikarbon Film Mimik Diyagramlar
• Mozaik Mimik Diyagramlar 

HMI – Operatör Kontrol Arayüzleri



DOMO – Sinyal ve Kontrol Çözümleri

İnsan Makina İletişiminde yeni çözümler.

1978’den bu yana modüler komponent markaları arasında önemli bir 

yere sahip olan Domo Srl, panel elektro işbirliğiyle artık Türkiye 

pazarında.

İnsan Makina iletişiminin (HMI) önemli bir parçası olan Domo ürünü 
sinyal lambaları, LED teknolojisiyle birleştirerek tek tek veya birleşik 
ürünlerle hem iletişim hem de alan optimizasyonu sağlayan, uzun 
ömürleri ile ekonomik  ve  yararlı ürünlerdir.



DOMO – Sinyal ve Kontrol Çözümleri

Ürün grupları:
Led Sinyaller
Led Lambalar
Buton Grupları
Ø16 ve Ø22 Kontrol ve Sinyal 
Birleşik Sinyal Grupları
Alarm Sinyal Pencereleri
Cross-Led Pozisyon Göstergeleri
Mozaik Mimik Diyagramlar

Kullanım alanları:
Kimya ve Petrokimya
Makina
Otomasyon
Elektroteknik
Ulaşım
Madencilik
Kumanda ve kontrol gerektiren tüm uygulamalar



Süreç izlemede vazgeçilmez çözüm

• Polikarbon filmin sağladığı yüksek avantaj
• Gelişmeye, büyümeye açık yapı
• Uygulama çeşitliliği ve aksesuar desteği
• Yüksek görsellik ve ergonomi

BENSENY – Mimik Diyagramlar



Merkezi kontrol ve otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte
operatör – sistem diyalog sorunları, mimik diyagram çözümlerini
dayatmıştır. Mimik diyagramlar, bilgisayar ekranlarının fiziki ve
ergonomik yapılarının yetersizliği nedeniyle öne çıkmıştır.

Benseny Mimik Diyagramlar, gelişmiş otomasyon sistemlerini
bütünleyen ve kontrol kolaylığı sağlayan ürünlerdir. Film diyagramlar
esnek polikarbon yapısı ile bir panelin kapağına, kontrol masasına veya
herhangi bir başka yüzeye kolaylıkla uygulanarak etkin ve ergonomik
bir yapı sunar.

BENSENY – Mimik Diyagramlar



• Daire İçi Dağıtım
• Genel Enerji Dağıtımı 

• Sayaç dağıtımında enerji güvenliği
• Form4 seperasyon ile enerjiniz size ait
• Modüler yapı gereği genişleyebilme
• Daire içi mimarisine uygun estetik 

dağıtım paneli
• Tüm fonksiyonlara cevap verebilme, 

bölümlendirme

IMGE – Toplu Konut Çözümleri



IDA - Ağ Bağlantı ve Bilgi Alışverişi Kioskları

Müşterilerimize sunduğumuz standart kiosk 
tasarımlarımızdan biri olan ALTIUS kiosk modeli, dünyanın 
en ince ve en fonksiyonel kiosk tasarımlarından biridir. 

ALTIUS (iç mekan kiosk) modelimiz, müşterilerimizin tüm 
kiosk taleplerinde kaliteden, tercih seçeneklerinden ve 
fiyat/performans oranından ödün vermeden 
kullanabilecekleri bir çözümdür. 

Estetik tasarım ve ergonomik yapının ideal birleşimi 
ALTIUS, geniş bir pazar ağında hemen tüm kiosk 
uygulamalarında etkin ve ekonomik bir çözüm yaratmasını 
sağlamaktadır. 

ALTIUS kiosk çözümü sadece uygun fiyat ve teslim 
hizmetini değil, aynı zamanda uzun vadeli satış sonrası 
destek sürecini de kapsamaktadır. 



Standart kiosklar serbest dikili tip kiosk yada duvara monte
edilebilen değişik seçenek yapılarıyla tüm mimari taleplere
uyumlu olarak da tasarlanmıştır.

Kioskların temel uygulama alanlarından bazıları:

• Kamusal internet erişimi
• Bilet, poliçe kesimi
• Bilgi görüntüleme
• Ürün ve hizmet görüntüleme
• Online alışveriş ve para transferi
• Reklamcılık
• Şirket sunumları
• Kart bazlı hizmetler
• Bina rehberleri
• Promosyon, kredi izleme
• Görüntülü telefon sistemleri
• Digital signage

IDA - Ağ Bağlantı ve Bilgi Alışverişi Kioskları



Tehlikeli, yüksek değerli ve hassas ürünlerin tasarımı, uygulaması, takip
ve izlenmesi konusunda uzmanlaşmış olan IDtek, müşterilerine en
yüksek servis kalitesini, güvenilirlik ve değeri sunar.

Almanya ve İsviçre merkezli olarak çalışan IDtek'in sunmuş olduğu
çözümler dünya çapında tanınan geniş bir müşteri kitlesi tarafından
günlük olarak kullanılmaktadır.

panel elektro IDtek’in Türkiye pazarındaki çözüm ortağıdır.

IDtek – RFID Çözümleri



Referanslarımız



Sertifikalarımız



Yüksek Gerilim Kontrol & Scada & Mimik Paneli



PFlex® MCC Paneli (Form3b)



Çekmeceli MCC Panelleri (Form4b)



Sayaç ve Aydınlatma Paneli



YG / OG Koruma, Kontrol Ölçü ve Marshalling HVCP Panelleri



Yüksek Gerilim Kontrol Panelleri



Mobil Pompa İstasyonu 6,3kV OG Dağıtım Sist., AG Panelleri, 
SCADA ve Otomasyon Sistemi



Kontrol Paneli



Ambalaj & Sevkiyat



Çekmeceli Dağıtım Paneli



Ana Dağıtım Paneli



400/220kV Substation Panelleri



Çekmeceli MCC Panelleri (Form3b)



3150 kVA ve 2500 kVA Ana Dağıtım ve Transfer Panelleri



Form4b MCC ve PCC Panelleri



Swingdoor Koruma Paneli



Çekmeceli Smart MCC Panelleri



Orta Gerilim Hücreler







KEMA Fabrika Kabul Testleri



Endüstriyel İş İstasyonları



Digital Signage Uygulamaları


