AEP ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

30 Yıla yaklaşan deneyim ve tecrübemizi siz değerli müşterilerimizle paylaşıyoruz.
Bugüne kadar geçen süreçte birçok projeye çözüm ortağı olduk. Projelendirme ve
uygulama olarak vermiş olduğumuz destek ile görev yaptığımız tüm projelerde
dünyanın seçkin markaları ile çözüm ürettik .
6300A e kadar FORM-4B IEC439-1/2 Alçak gerilim panoları sayısız üretim
gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.
Kuruluşundan günümüze elektrik enerjisi sektöründe ihtisaslaşmayı kendisine
hedef belirleyen AEP Elk. San. ve Tic. Ltd. Şti. üretim, satış ve hizmet
faaliyetlerini kapsayan yapılanmaları ile sektör içerisinde her geçen gün hızla
büyümeye devam ediyor.
AEP Elk. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ABB Elektrik yetkili Pano Partneri olarak alçak
gerilim pano ve ekipmanları üretimi alanlarındaki prestijli çalışmaları neticesinde
enerji sektöründe saygın yerini kazanmaya devam ediyor.

VİZYON & MİSYON
MİSYONUMUZ
Çalıştığımız firmalara çözüm ortağı olabilmek; bunu sağlarken rekabet
koşullarının giderek arttığı ve karlılık oranlarının hızla düştüğü günümüzde kaliteli
malzeme ve hizmeti uygun fiyatla sunma ilkesinden taviz vermemek. Üretimini ve
satışını yaptığımız ürünler için müşterilerimize yönelik gerek teknik destek,
gerekse lojistik anlamda sunduğumuz hizmet çıtasını üst düzeyde tutabilmek.

VİZYONUMUZ
Üretimini ve satışını yaptığımız ürünlerin yaygınlaşmasını sağlayarak; satış ve
pazarlama ağımızı Türkiye genelinde eksiksiz olarak geliştirmek. Toplam kalite
yönetimi felsefesi ile , müşterilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayıp
büyümeyi sürdürerek AEP Elk. San. Ve Tic. Ltd. Şti ‘ni dünya markası yapmak.

ÜRETİM PLANLAMA
SATIŞ ve PAZARLAMA
AEP elektrik olarak tüm müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına satış ve
pazarlama ekibimiz müşteri ihtiyaçlarını birlikte belirleyerek, Müşterilerimize gereken
en uygun çözümü öneremektedir.
TEKLİF
Firmamızdan talep edilen teklifler, departmanımız tarafından öncelik sırasına göre,
şartnameler, kolon şemaları ve tek hat şemaları titizlikle incelenerek malzeme listeleri
ile birlikte teknik ticari koşulları içeren teklif şeklinde hazırlanır. Hazırlanan teklif
müşteri tarafından olumlu sonuçlanması durumunda teklif projelerinin hazırlanması
için proje departmanına aktarılır.
PROJELENDİRME
Teklif departmanından gelen verileri; şartname tek hat vb doneler ışığında yaklaşık
pano görünüş resimleri ve projeler oluşturularak müşteriye onaya sunulur.
FİNANS , MUHASEBE
İlgili departmanımız müşterilerimizin cari hesaplarının takibi, yeni müşteriler için cari
hesaplarının açılması gibi işlemleri profesyonellikle takip eder.
Müşteri tarafından onaylanan projeler ve anlaşmada bulunan avans vb Ticari
işlemlerin yerine getirilmesine müteakip panolar imalata aktarılır.
ÜRETİM ve KALİTE
Onaylı Proje çerçevesinde Pano projelere uygun olarak IEC 60439-2 standartlarında
üretime alınır. Belirlenen tarihler aralığında projelere uygun hazırlanan ve
tarafımızdan kontrol testleri yapılan panolar müşteriye sevkiyat için bilgi verilerek
müşteri kontrolüne hazırlanır.
TESLİMAT
Müşteri atölyemizde yapılan testlere katılabilir. Her türlü kontrolü yapılan panolar
balonlu naylon ambalajlı olarak sevkiyata hazır duruma getirilir. Ödeme evraklarının
müşteri tarafından teslim edilmesini müteakip müşterinin aracına atölyemizde araç
üzerinde teslim edilir.

ArTu 6300A - AG Dağıtım Panoları
Akılcı bir teklif ve gerçek yüksek performans.
ABB, gereksinimlerinize en uygun olanını seçebilmeniz için tasarladığı üç farklı pano serisini
size sunuyor. Farklı alanlardan optimum ölçüde faydalanılmasını sağlayan farklı ebatlarda
panolar. Montaj bilgisi olan, personel gerektirmeyecek kadar az sayıda parçaya sahip hızlı
montaj setleri ile depolama alanında büyük tasarruf sağlıyor. Yüksek bir değere ulașan ilk
pano olan IP65’den her tip uygulamaya kadar IP koruma sınıfları. Son derece dayanıklı ve
esnek yapısıyla 6300 A’ya kadar tesisler için uygunluk.

ArTu Doğuștan belgelendirilmiș.
Bağımsız bir kuruluș (ACAE LOVAG) tarafından eksiksiz olarak kontrol edilen ve
belgelendirilen (IEC 60439-1 ve IEC 61439-1/2 Standartlarına) ArTu panoları, güvenlik ve
kalite ile eș anlamlıdır. Belgelendirme; metal yapılar, devre kesiciler ve bara sistemi de dahil
olmak üzere sistemin tamamında gerçekleștirilen son derece zorlayıcı testler sonucunda
yapılmıștır.

Çok sayıda projeden elde edilmiș deneyim.
ArTu panoları, pano imalatı ve montajında çalıșan profesyonellerin ihtiyaçları çevresinde
olușturulan yenilikçi bir projenin sonucudur. Bu ürünler yıllar boyunca her proje sonunda
güncellenmiș, bu da ArTu pano serilerini sektörünün önde gelen ürünleri haline getirmiștir.
(havalimanları, yeraltı istasyonları, hastaneler, endüstriyel kompleksler, yerleșim alanları,
limanlar, tüneller, demiryolu geçitleri, sinemalar, vb.)
ArTu ürün yelpazesi; tesisat türüne, gerekli koruma derecesine ve elektrik ve mekanik
özelliklere göre tesis gereksinimlerinin tamamını sağlayan, ana ve tali dağıtım panoları için
eksiksiz ve birbiriyle uyumlu çalıșabilen monoblok metal yapılardan ve modüler sistemlerden
olușur. ArTu, basit montaj setlerinden bașlayan çok sayıda farklı panoyu hizmetinize
sunmaktadır.
– Çoğunlukla açık ve kompakt devre kesicili ve Form 4’e kadar bölmelendirilebilen ana
dağıtım panoları
– Kompakt ve modüler devre kesicili, dikili tip tali dağıtım panoları
– Modüler devre kesicili duvara montajlı son dağıtım panoları
ABB devre kesici kullananlar bu sayede standartlara uygun, çeșitli ürünler (panolar, devre
kesiciler ve dağıtım sistemleri) arasında mutlak uyumluluk sağlayan, maksimum montaj ve
kablolama olanaklarına sahip eksiksiz bir sistem elde etmiș olur. Yapının ebatları
öngörülerek kablolama gereksinimlerine özel ve özen gösterilmiș, ayrıca plastik kablo
kanallarının yatay ve dikey olarak takılabilmesine imkan veren özel yataklar sağlanmıștır.
ArTu panolar aynı zamanda așağıdaki özelliklere sahiptir:
– 6300 A’ya kadar ortak aksesuarlara sahip entegre bir modüler metal yapı;
– 105 kA kısa devre dayanımı sağlayan bara tutucular ve ilgili kirișler;
– IEC 60068-2-57 ve IEC 60068-3-3 Standartlarına göre sismik (Deprem) dayanımı:
– Kurulum (duvara montaj, dikili tip, monoblok, köșe versiyonları ve bölme setleri) ve koruma
sınıfı (IP31, IP41, IP43, IP65) anlamında tüm uygulama gereksinimlerinin karșılanma
olanağı;
– Modüler cihaz, kompakt ve açık devre kesiciler ile maksimum entegrasyon; böylece ek
delik ve düzenlemelere ihtiyaç duyulmaz;
– Setlerin basitliği, küçük montaj malzemelerinin standartlaștırılması, destek öğeleri, plaka ve
panel montajı için açık referans noktaların bulunması sayesinde minimum pano montaj
süresi;
– Form 4’e kadar bölmelendirilebilme imkanı;

AEP ELEKTRİK OLARAK
Bir Dünya Markası olan ABB elektriğin her türlü sertifikaya sahip Elektrik Panoları ve ABB dışında
Yerli imalat olarak ve yine çeşitli test sertifikalarına sahip EAE vb. markaları da Projelerinizde yine
AEP kalite ve garantisi ile tarafınıza sunmaktadır.
















A.G DAĞITIM PANOLARI
KOMPANZASYON PANOLARI
AYDINLATMA PANOLARI
PRİZ PANOLARI
MCC PANOLARI
DDC PANOLARI
PLC PANOLARI
ŞANTİYE PANOLARI
SAYAÇ PANOLARI
DAİRE PANOLARI
TRAFO PANOLARI
SENKRONİZASYON PANOLARI
TRANSFER PANOLARI
Vb.
Her Türlü Modüler Pano ihtiyacınızda uzman kadro ve tecrübemizle, Projenize ve
şartnamenize uygun uluslararası standartta ekonomik ve kaliteli elektrik panoları temininde
bizimle çalışınız.
İşimizin arkasında sizin yanınızdayız.
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