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ENERJİ | ELEKTRİK TAAHHÜT | 
OTOMASYON

Enerji sektöründe 10 yıllık tecrübeye sahip iştirakçileriyle, makine, ekipman ve yetişmiş; 
dinamik personeliyle enerji taahhüt sektörünün lider olmaya  aday kuruluşlarından 
biridir.
 
Ülke genelinde enerji ve otomasyon alanında ekonomik, hızlı ve güvenilir, profesyonel 
çözümler üretmek amacına ulaşmak için kurumsal anlamda yenilikçi,  sektörel 
gelişmeyi izleyen, teknik kapasitesi yüksek personel istihdam eden, beşeri ilişkileri 
kuvvetli, müşterisine saygılı bir firma olmaya her zaman dikkat edilmiştir.
 
Ağırlıklı olarak Orta ve Alçak Gerilim Elektrik Tesisleri,  Enerji Nakil Hatları,  Otomasyon  
Sistemleri, Kuvvetli ve Zayıf Akım Sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulaması 
ile her  türlü danışmanlık ve mühendislik hizmetleri üzerine faaliyet göstermekte 
olan  şirketimiz ekte bir kısmı belirtilmiş olan proje ve tesislerin gerçekleştirilmesini  
sağlamaktan gurur duymaktadır.
Green Enerji, yerleşik değerler sistemine bağlıdır. Bu değerlerin içinde en çok saygı 
görenlerden biri olan dürüstlükten şunu anlıyoruz:

“Biz, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, yüklenicilerimizle ve birbirimizle yaptığımız 
tüm işlerde dürüst, açık sözlü ve ahlaklıyız. Karşılıklı güven inşa etmeye çalışıyor ve 
işimizi yönlendiren yasalara, yalnızca yasal yükümlülüğümüz olduğu için değil, aynı 
zamanda doğru olanı yapmak için uyuyoruz.”

Green Enerji, yurtiçi ve yurtdışında elektrik ve elektronik altyapı projelendirme ve 
taahhüt hizmetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra tasarlayıp hayata geçirdiği projelerin 
kusursuz çalışabilmesi için gereken her türlü işletme - bakım hizmetini de 7/24 
yürütmektedir
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ELEKTRiK TAAHHÜT HiZMETLERi 

DANISMANLIK ve 
PROJE HiZMETLERi

ENERJi DAGITIM 
PANOLARI

OTOMASYON

SERViS ve KORUYUCU 
BAKIM HiZMETLERi

Firmamız aşağıdaki ana başlıklarda komple veya bağımsız olarak elektrik taahhüt hiz-
metleri vermektedir:

Üretim ve hizmet sektörü ile günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçası 
olan elektrik enerjisinin kesintisiz, güvenilir ve ekonomik olarak kul-
lanılır olabilmesi için firmamız, uzman kadrosuyla danışmanlık ve proje 
hizmetleri vermektedir. Endüstriyel tesisler, yenilenebilir enerji sant-
ralleri, yaşam merkezleri, eğitim kurumları, otel ve konutların komple 
elektrifikasyon projelerinin hazırlanması, danışmanlık ve süpervizörlük 
hizmetleri verilmesi ile proje yönetiminin sağlanması firmamızın faali-
yetleri arasındadır.

Firmamız endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan her türlü enerji dağıtım 
panolarının projelendirmesi ve imalatını yapmaktadır. Aktif-Reaktif güç 
dengesinin ilgili sınırlar içerisinde tutmak ve cos � değerinin enerji kali-
tesini arttırıcı yönde uygun hale getirmek için ihtiyaçlara yönelik kom-
panzasyon panolarının tasarlanması ve imalatının yapılması.

Tesisin proses akış şeması ve makine parkuru ihtiyaçlarına uygun olar-
ak insan müdahalesini minimum seviyede tutmayı amaçlayan her türlü 
otomatik kontrol panosunun tasarlanması, projelendirilmesi ve im-
alatının yapılması.

• Orta Gerilim Trafo Merkezleri
• Enerji Nakil Hattı Tesisleri
• Kuvvetli Akım Dağıtım Sistemleri
• Harici ve Dâhili Aydınlatma Sistemleri

• Güvenlik ve Yangın İhbar Sistemleri
• Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sistemleri
• Telefon, Data ve Yapısal Kablolama Sistemleri
• Anahtar teslimi endüstriyel tesis otomasyon Sistemleri

Fabrikalardaki elektrikli makine veya sistemlerin güvenilir ve ver-
imli olarak kullanılabilirliğinin arttırılması, bakım harcamalarının 
maliyetlerinin minimize edilmesi, öngörülmeyen kayıpların sapt-
anması ve fizibilite çalışmalarının yapılması hizmetleri.
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RAPORLAMA 
Maliyet, tasarruf, amortisman hesaplarını çıkarıyoruz.

PROJELENDiRME 
Kurulum planlarını hazırlıyoruz.

Projenizin verimi için ihtiyaç duyulan ürünleri belirliyoruz.



UYGULAMA 
Green‘in profesyonel ekibi ile projelerinizi hayata geçiriyoruz.

BAKIM 

Proje yatırım maliyetini vadelendiriyoruz.



hedefinden de bahsetmemelidir. 

Teknoloji her ne olursa olsun bilginin; üretilmesini, toplanmasını, 

GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

planlamalar ile kısaltarak maliyeti en aza indiren bir firma arıyorsanız 

 uzun bir süredir yazılım, bilgisayar, kamera, 

uygun fiyatlandırma ile sizlere sunuyoruz. 

için güvenlik sistemleri,  ses, veri aktarımı ve depolama, görüntüleme 

neden oldu. 
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koordinasyonu önemsiyoruz. Bu nedenle farklı fikirlere her zaman 

DEGELERiMiZ
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Green Elektronik Hizmetler Ticaret A. .

 nun kalite  temelinde  mal ve hizmetten, 

 kalite;  artırırken maliyeti azaltacak, ön görülen sorunları 
çözecek, rekabet gücünü yükseltecektir. 

Bu çerçevede; 

Uluslararası teknolojik  yakından takip ederek  sektörün en iyi ürünleri ile 
    temiz, düzgün profesyonel bir 

 memnuniyetini esas  için   tedbirlerimizi 
 alırız. Kalite yönetim sistemi   uluslararası kalite sistem 

 
 atık miktarları azaltıcı tedbirler ile  önüne geçilemeyen atıklar 

Kalite  her yıl personelle    ile 
çevresel duyarlılık konusunda  zarar vermeyecek kaynak kullanımlarına 
yöneliriz. 

  ve  önemser, konu ile ilgili personelimizin gerekli  ve 

    
 alanımızda  muhtemel kaza, hasar ve tehlikeleri henüz 

ISO 90 ISO 140 ISO 270

ISO 90 ISO 140ISO 140ISO 140 OHSAS 1800
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HiZMETLERiMiZ 
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PROJE & 
DANISMANLIK 
HiZMETLERi

Verdiğimiz proje & danışmanlık 
hizmetleriyle kurumunuzun enerji 
yatırımlarından en iyi sonucu almasına 
yardımcı oluyoruz.

Üretim ve hizmet sektörü ile günlük yaşantımızın vazgeçilmez parçası olan 
elektrik enerjisinin kesintisiz, güvenilir ve ekonomik olarak kullanılır olabilmesi 
için firmamız, uzman kadrosuyla danışmanlık ve proje hizmetleri vermektedir. 
Endüstriyel tesisler, yenilenebilir enerji santralleri, yaşam merkezleri, eğitim 
kurumları, otel ve konutların komple elektrifikasyon projelerinin hazırlanması, 
danışmanlık ve süpervizörlük hizmetleri verilmesi ile proje yönetiminin sağlan-
ması firmamızın faaliyetleri arasındadır.
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ELEKTRiK 
TAAHHÜT

10 Yılı aşkın tecrübe ve teknolojiyi yakala   
yan anlayışı ile elektrik taahhüt grup
 şirketlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Firmamız aşağıdaki ana başlıklarda komple veya bağımsız olarak elektrik 
taahhüt hizmetleri vermektedir:

• Orta Gerilim Trafo Merkezleri
• Enerji Nakil Hattı Tesisleri
• Kuvvetli Akım Dağıtım Sistemleri
• Harici ve Dahili Aydınlatma Sistemleri
• Güvenlik ve Yangın İhbar Sistemleri
• Kartlı Geçiş ve Kontrol Sistemleri
• Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sistemleri 
• Telefon, Data ve Yapısal Kablolama Sistemleri 
• Yenilenebilir Enerji Santralleri

Green Enerji & Taahhüt
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GÜNES
ENERJi 
SiSTEMLERi
Green Enerji, yenilenebilir enerji çözümlerinden Solar Fotovoltaik (PV) alanına 
odaklanmış, bu alanda deneyimli teknik kadrosuyla, projelendirme, tedarik, ku-
rulum, devreye alma ve işletme & bakım hizmetleri ile anahtar teslim hizmetler 
sunmaktadır.

İleri derecede gelişmiş teknik yetenekleri ve çözüm odaklı yaklaşımı ile yurtiçi 
ve yurtdışında müşterilerine azami verim ve asgari geri kazanım süreleri 
çerçevesinde güvenilir çözümler sunmaktadır.

Proje Geliştirme

Küresel Tedarik Zinciri

Yatırım Analizi

Tasarım ve Mühendislik

Anahtar Teslim Kurulum

GES Uygunluk Analizi
Ön Projelendirme Çalışmaları

Merkezi Satınalma  Dünya Çapında 
Önder Tedarikçilerle ve Üreticilerle 
Direkt Bağlantı

Yatırım Gelir/Gider Analizleri Leasing / Kredilendirme Yönlendirme Desteği

Santral Tasarımı
Sistem Optimizasyonu
Üretim ve Gölgelenme Analizleri   

Sistem Elektriksel ve Mekanik Montajı 
Devreye Alma 
İşletme & Bakım

Green Enerji & Taahhüt
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Güneş enerji sistemlerinde var olma nedenimiz, Maksimum 
verime ulaşmak için; 
Müşteri - yüklenici iletişiminin ortak sinerjisini projemize 
ve imalatlarımıza yansıtarak estetik, ergonomik, fonksi-
yonel, yaşanabilir mekanlar ve mühendislik uygulamaları 
gerçekleştirmekteyiz.



SERViS ve 
KORUYUCU  
BAKIM HiZMETLERi

Bakım faaliyetleri; 2 grupta incelenmektedir. 

a. Planlı (Önleyici) Bakım

b. Plansız (7/24 Acil Müdahale) Bakım

PLANLI (ÖNLEYİCİ) BAKIM HİZMETİ

İşletmelerinizde bulunan makine, tezgah ve tesislerinizin uzun süreler prob-
lemsiz olarak çalışmasını sağlamak üzere düzenlenmiş hizmettir.

PLANSIZ (7/24 ACİL MÜDAHALE) BAKIM HİZMETİ
İşletmelerinizde bulunan Orta Gerilim Anahtarlama Elemanları, Orta Gerilim 
Sekonder Sistemleri, Transformatörler, Ana Dağıtım Panelleri, Kompanzasyon 
Sistemleri ve Scada Enerji İzleme & Raporlama Sistemlerinin 365 gün 24 saat 
müdahale hizmetidir.

Fabrikalardaki elektrikli makine veya sistemlerin güvenilir ve verimli olarak 
kullanılabilirliğinin arttırılması, bakım harcamalarının maliyetlerinin minimize 
edilmesi, öngörülmeyen kayıpların saptanması ve fizibilite çalışmalarının yapıl-
ması hizmetleri.

Her bir işletme kendisine özgü olduğundan, standart 
bir çözüm sistemi yoktur. Gerçek çözüm; ürün 
serilerindeki çeşitlilik, doğru zaman diliminde doğru 
teknikleri kullanarak, yaratılan artı değerler 
toplamıdır.

Green Enerji & Taahhüt
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ENERJi
OTOMASYONU
Günümüzde enerji tüketimini kontrol altında tutmak zorunluluk haline gelmiştir. Enerji otomasyon-
larının temel amacı riskleri ve kayıpları en aza indirmek, mevcut enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak-
tır. Enerji otomasyonu ile temel olarak;

·         Enerji maliyetlerinin hesaplanması,
·         Enerji devamlılığının sağlanması ve raporlanması,
·         Enerji tüketim noktalarının tespiti ile enerji tasarrufu sağlanması,
·         Oluşabilecek arızaların zamanında tespiti ve vakit kaybetmeden müdahale etme 
          imkanı sağlanmaktadır.

Enerji otomasyonu ile mevcut enerjinin en verimli ve tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından risklerin ortadan 
kaldırılması sağlanmaktadır. Enerji parametreleri sürekli izlendiğinden enerji tüketimi kontrol altındadır. Sistemdeki tüm ekipmanlar 
izlendiği için oluşabilecek herhangi bir arızaya en hızlı şekilde müdahale edilir. Çok daha tehlikesiz ve güvenli çalışma imkanı sağlanır.

ENERJi
OTOMASYONUNUN 
AVANTAJLARI

KUMANDA 
KONTROL 
SiSTEMi

İstenilen kontrol senaryolarını gerçekleştiren birimler için genellikle PLC (Programmable Logic Controller)’ler kullanılmaktadır. Sahada-
ki kontrol elemanlarından gerekli sinyalleri alır ve yüklü programa göre komutlar iletir. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelerde ihti-
yaç duyulan uzak mesafeden, network gibi konularda PLC (Programmable Logic Controller)’ler, gelişmiş haberleşme modülleri aracılığı 
ile son derece iyi çözümler sunmaktadır. Kontrol ve kumanda sisteminin kontrolünde bulunan tüm noktaların kumanda edilebildiği ve 
izlenebilrdiği bilgisayardan oluşmaktadır. Bu program PLC ile iletişim halindedir. Bilgisayar ya da SCADA uygulaması devre dışındaysa, 
otomasyon sistemi çalışmasında bir aksaklık meydana gelmez. Fakat bu süre içinde iletişime olamayacağı için, bilgisayarda alarm ve 
veri kaydı yapılamaz.

Smart Electric, markası ve yazılımları Green Şirketler Grubuna 
aittir. Abb Elektrikle yaptığımız partnerlik sayesinde uzaktan en-
erjinin kontrolünü ve yönetilmesi sağlanmaktadır.  ABB Elektriğin 
ürettiği RTU cihazlarıyla tamamen milli imkanlarla geliştirilmiş 
yazılım ve otomasyon kontrol sistemlerimizle enerjnin uçtan uca 
izlenmesi ve raporlanması mümkündür.

Green Enerji & Taahhüt
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Smart Electric  yazılımımız ile 
enerjinizi  7/24 aktif yönetebilirsiniz.



OTOMASYON
Tesisin proses akış şeması ve makine parkuru ihtiyaçlarına uygun olarak in-
san müdahalesini minimum seviyede tutmayı amaçlayan her türlü otoma-
tik kontrol panosunun tasarlanması, projelendirilmesi ve imalatının yapıl-
ması.

Bina otomasyonu, yüksek modern yapılarda veya küçük, fakat lüks villa-
larda, çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan 
yazılımsal ve donanımsal işleri kapsayan bir kavram olarak görülebilir.
 
Green, Otomasyon Takibini Büyük Veri’ye Bırakmaya Hazırlanıyor

Green, dünya pazarındaki gücünü, otomasyon teknolojilerinden alıyor. 
Kendi kendini düzenleme ve takip yeteneği olan otonom üretim sistemleri 
geliştiren Green, üretim akışındaki her bileşenin, sanal ve gerçek dünyanın 
birbiriyle bağlantılı olmasını ve bu süreçlerle oluşan verilerin büyük veri ile 
analiz edilmesini öngörüyor.

Green Enerji & Taahhüt
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Green, 
Otomasyon Takibini Büyük 
Veri’ye Bırakmaya 
Hazırlanıyor
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PANO iMALATI
Tesisin proses akış şeması ve makine parkuru ihtiyaçlarına uygun olarak in-
san müdahalesini minimum seviyede tutmayı amaçlayan her türlü otoma-
tik kontrol panosunun tasarlanması, projelendirilmesi ve imalatının yapıl-
ması.

Firmamız endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan her türlü enerji dağıtım 
panolarının projelendirmesi ve imalatını yapmaktadır.

Aktif-Reaktif güç dengesinin ilgili sınırlar içerisinde tutmak ve cos � değerin-
in enerji kalitesini arttırıcı yönde uygun hale getirmek için ihtiyaçlara yönelik 
kompanzasyon panolarının tasarlanması ve imalatının yapılması.

Şebekedeki harmonik üreten yüklerin bulunduğu tesislerde,elektriksel cihaz 
ve makinaların olumsuz etkilenmesini önleyici aktif ve pasif harmonik reak-
törlerin kullanıldığı filtre panolarının yapılması.

Enerji Dağıtım Panoları

Kompanzasyon Panoları

Aktif-Pasif Harmonik Filtre Panoları

Green Enerji & Taahhüt
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REFERANSLARIMIZ



Evyap Port yeni nesil aydınlatma projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Körfez / Kocaeli

• Aydınlatma saha tasarımı 
• Yeni nesil ledli aydınlatma ürün tasarımı ve 

elektrik ve mekanik montaj işleri.

EVYAP PORT LİMANI

Green Enerji & Taahhüt
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Besler Gıda elektrik taahhüt projeleri
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Pendik / İstanbul

• Çevre aydınlatma projesi saha tasarımı ve 
uygulaması 

• Margarin I ve Margarin II Elektrik taahhüt 
proje uygulaması 

• Soğuk depo elektirk taahhüt ve aydınlatma 
uygulama projeleri 

ÜLKER BESLER GIDA

Green Enerji & Taahhüt
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Mercure Hotel Topkapı cephe aydınlatma projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Topkapı / İstanbul

• Aydınlatma saha tasarımı 
• Komple elektrik uygulama projeleri 
• Cephe aydınlatma tasarım ve montaj 

işlemleri

MERCURE HOTEL TOPKAPI

Green Enerji & Taahhüt
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Philips Concept elektrik taahhüt projeleri
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Pendik / İstanbul

• Komple elektrik uygulama projeleri 
• Zayıf akım sistemleri kurulum ve devreye 

alma 
• A.G. Elektrik tesisatları yapımı

PHILIPS CONCEPT İSTANBUL

Green Enerji & Taahhüt
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S&S Motors elektrik uygulama projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Beşiktaş / İstanbul

• Komple elektrik uygulama projeleri
• Zayıf akım sistemleri kurulum ve devreye 

alma 
• Aydınlatma dizayn ve uygulama 

S&S MOTORS

Green Enerji & Taahhüt
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Pendik Royal Residence elektrik taahhüt projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Pendik / İstanbul

• 186 Daire elektrik taahhüt projesi
• A.G. Elektrik tesisatları yapımı
• Zayıf akım sistemleri kurulum ve devreye 

alma

PENDİK ROYAL RESIDENCE

Green Enerji & Taahhüt
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Petrol Ofisi Güneş enerjisi uygulamaları
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Merter / İstanbul

• Güneş enerjili yeni nesil fiyat gösterim 
otomasyonu

PETROL OFİSİ

Green Enerji & Taahhüt
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Full Akaryakıt İstasyonları Güneş enerjisi projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Üsküdar / İstanbul

• Güneş enerjili yeni nesil aydınlatma projesi
• Elektrik taahhüt uygulama işleri

FULL AKARYAKIT 

Green Enerji & Taahhüt
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Birlik Organize Sanayi Bölgesi 
Fiberoptik omurga projesi

PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Tuzla / İstanbul

• Fiber optik Kablo  ( 17 km )
• IP Plaka Tanıma Sistemi
• 1Gbps İletişim Hattı
• IP Mobese Sistemi

BİRLİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Green Enerji & Taahhüt
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Green Enerji & Taahhüt
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Gefco elektrik taahhüt projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Tuzla / İstanbul

• Komple elektrik uygulama projeleri
• Aydınlatma montaj ve devreye alma

GEFCO

Green Enerji & Taahhüt
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Çukurova Towers cephe aydınlatma projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Kartal / İstanbul

• Yeni nesil cephe aydınlatma projesi tasarım 
ve uygulamaları

ÇUKUROVA TOWERS

Green Enerji & Taahhüt
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Malpas Hotel cephe aydınlatma projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Kıbrıs

• Yeni nesil cephe aydınlatma projesi
• Tasarım ve uygulama projesi

MALPAS HOTEL

Green Enerji & Taahhüt
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Golden Tulip cephe aydınlatma projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Kıbrıs

• Yeni nesil cephe aydınlatma projesi tasarım 
ve uygulamaları

GOLDEN TULIP

Green Enerji & Taahhüt
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Uğur Okulları Güngören Kampüsü elektrik 
taahhüt projesi

PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Güngören / İstanbul

• Komple elektrik uygulama projeleri
• A.G elektrik tesisatları yapımı 
• O.G. elektrik tesisatları yapımı
• Zayıf akımı sistemleri kurulum ve devreye alma
• Data alt yapı sistemleri devreye alma

UĞUR OKULLARI

Green Enerji & Taahhüt
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Fenerbahçe Koleji School Vision projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Ataşehir / İstanbul

• Yeni nesil cephe aydınlatma projesi tasarım 
ve uygulaması

FENERBAHÇE KOLEJİ

Green Enerji & Taahhüt
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Egro Cafe elektrik taahhüt projesi 
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Gebze / Kocaeli

• Komple elektrik uygulama projeleri
• Zayıf akımı sistemleri kurulum ve devreye alma
• Data alt yapı sistemleri devreye alma

EGRO CAFE

Green Enerji & Taahhüt

49 // 58



Ader Diş Hastanesi elektrik taahhüt projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Pendik / İstanbul

• Komple elektrik uygulama projeleri
• Zayıf akım sistemleri kurulumu ve devreye 

alma

ADER HASTANESİ

Green Enerji & Taahhüt
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Özka Ortaklar A.G kabloları projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Pendik / İstanbul

• 2746 mt. A.G. kablo döşeme ve devreye alma  
projesi

ÖZKA ORTAKLAR 

Green Enerji & Taahhüt
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Evyap Tuzla aydınlatma projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Tuzla / İstanbul

• Aydınlatma tasarım ve montaj projesi

EVYAP

Green Enerji & Taahhüt
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Carmen Showroom elektrik taahhüt uygulama projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Eyüp / İstanbul

• Komple elektrik tesisatları yapımı 
• Zayıf akım sistemleri kurulum ve devreye alma
• Bina otomasyonu alt yapısı

CARMEN TEKSTİL

Green Enerji & Taahhüt
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Kaplan Hotel elektrik taahhüt projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Tuzla / İstanbul

• Komple elektrik uygulama projeleri
• A.G. elektrik tesisatları yapımı
• O.G. elektrik tesisatları yapımı
• Zayıf akım sistemleri kurulum ve devreye 

alma
• Bina otomasyon sistemi alt yapısı
• Data alt yapısı

KAPLAN HOTEL

Green Enerji & Taahhüt
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Kartal Kule Cephe aydınlatma projesi
PROJE

YER

Kartal / İstanbul

Cephe aydınlatma tasarım ve
uygulama projesi

KARTAL KULE

Green Enerji & Taahhüt
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Musluoğlu BMW Servis elektrik projesi
PROJE

ELETRiK TAAHHÜT

YER

Tuzla / İstanbul

• A.G. elektrik tesisatları yapımı
• Zayıf akım sistemleri kurulum ve devreye 

alma

MUSLUOĞLU OTOMOTİV

Green Enerji & Taahhüt
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ENERJiNi
VERiMLi
KULLAN
HAREKETi

Elektrikli ve Elektronik Cihazların Atılması hakkındaki Avrupa Yasaları, tüm lamba türleriyle bunlarla ilgili armatürlerin ve 

Enerji Kullanan Ürün Direktifi, yakın gelecekte 
enerji açısından verimsiz ampullerin, aydınlatma 
armatürlerinin ve tertibatın piyasadan 

yardımcı olabilir.

sunmaktır. “Enerji israfına son vermek” 
konusunda kararlıyız. 

www.enerjiniverimlikullan.com

Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri 
enerji problemidir. Giderek artan dünya 

tüketilen enerji miktarını azaltmaya 

“Enerjini Verimli Kullan” Bir Green Markasıdır.




