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KUTSE TULLA AVASTAMA SUURIMAID TÜRGI ELEKTRI- JA 

ELEKTROONIKATÖÖSTUSE VALDKONNA ETTEVÕTTEID

Türgi Elektri- ja Elektroonikaeksportijate Assotsiatsioon (TET) kutsub 

koostöös ettevõttega Gateway&Partners Sind kohtuma 22 Türgi elektri- ja 

elektroonikatootjaga!

Saa rohkem teada Türgi ettevõtetega koostöövõimaluste kohta osaledes

esmaspäeval, 13. aprillil, Tallinnas toimuvast ettevõtjatevahelisest

tutvumisüritusest.

Toimumiskoht: Hansa Konverentsiruum, Radisson Blu Sky Hotel, 

Rävala Puiestee 3, Tallinn 10143.

Ürituse ajal on võimalus tutvuda Türgi elektri- ja elektroonikaseadmete 

laia tootevalikuga. See on suurepärane võimalus suhelda ja luua uusi 

ärisuhteid!
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ETTEVÕTTEST

4A Electrical Electronics Technology and Industry Co. 
on asutatud Istanbulis, ühendades kollektiivse 
majandustegevuse ja kogemused 
energeetikatööstuses.

ARZUM

TOOTED JA TEENUSED

4A Electrical toodab oma täielikult sertifitseeritud

tehases kõiki madalpinge jaotusseadmeid, kaitse-,

juhtimis-, automatiseerimise- ja SCADA paneele,

kasutades kvaliteetseid ja tuntud kaubamärke.

KONTAKTANDMED

+90 (216) 366 38 28 

d.eroglu@4aelektrik.com.tr

k.ozdogan@4aelektrik.com.tr r www.4aelektrik.com.tr

ETTEVÕTTEST

Arzum on usaldusväärne ja uuenduslik elektriliste

kodumasinate kaubamärk, mis on oma tooteid

projekteerinud alates 1966. aastast. Ettevõttel on enam kui

250 erinevat toodet kuues tootekategoorias asudes 40

erinevas riigis üle maailma.

TOOTED JA TEENUSED

• Köögitarvikud

• Elektrilised kodumasinad

• Iluhooldusmasinad

• Arzum OKKA kohvimasinad

KONTAKTANDMED

+90 (212) 467 80 80 

ercoskun@arzum.com

international@arzum.com www.arzum.com.tr

4A ELEKTRİK

http://4aelektrik.com.tr/
https://www.arzum.com.tr/en


ETTEVÕTTEST

Astor Energy on elektromehaaniliste toodete tööstuses 

tegutsenud enam kui 35 aastat ja esindab Türgit 

edukalt kogu maailmas. Ettevõttel on märkimisväärne 

kogemus keskmise pingega jaotusseadmete ja 

kompaktsete trafoalajaamade tootmisel ning nende 

kvaliteedi mõistmisel.

BAŞOĞLU

TOOTED JA TEENUSED

• Õhkisolatsiooniga moodulid

• 24-36kV 630-1250A SF6

Gaasisolatsiooniga

• Lahklülitid/Koormuslülitid

• Kõrvalmehhanismiga koormuslülitid

• Betoonist trafoalajaamad

KONTAKTANDMED

+90 (412) 252 12 05 

info@astorenerji.com.tr

gazi.oke@astorenerji.com.tr www.astorenerji.com.tr

ETTEVÕTTEST

Başoğlu toodab alates 1980. aastast silikoon, PVC ja XLPE 
juhtmeid, silikoonprofiile ja -tihendeid peamiselt 
kodumasinate tootjatele, valgustustööstusele, auto- ja 
raudteetransporditööstusele, laevaehitustööstusele, 
ehitustööstusele, masinatööstusele ja energeetikatööstusele.

TOOTED JA TEENUSED

Mõned Başoğlu tooted sisaldavas silikooni

• PVC ja HFFR juhtmed

• Juhtmekimbud

• Profiili tihendid ja tihendusrihmad

• Prinditavad tihendid

• Klaaskiust tehtud silikooniga immutatud

juhtmed ja torud

• Sulatuse kütteseadmed

KONTAKTANDMED

+90 (0216) 420 59 40 

emre.suer@basoglu.com

info@basoglu.com www.basoglu.com

ASTOR ENERJİ

http://astorenerji.com.tr/
https://www.basoglu.com/en/


ETTEVÕTTEST

Beta Transformer pakub kvaliteetseid lahendusi

energiasektori vajadustele produktiivse tootmisprotsessi

abil. Täna on Beta Transformer Türgi suuruselt viies

trafode tootja.

BETA

TOOTED JA TEENUSED

• Elektritrafod (alates 3Mva kuni 80Mva kuni 170Kv)

• Jaotustrafod (alates 25Kva kuni 10 000Kva)

• Kuiv-tüüpi vaiguga trafod (250Kva kuni 5 000 Kva)

• Pakett-alajaamad (terviklik süsteem, sealhulgas RMU, 

jaotusseadmed, kaitselülitid, kaabeldus)

• Voolu- ja pingetrafod

• Moodulid, RMU, Elektrikapid

KONTAKTANDMED

+90 (322) 394 42  53 

deniz@betatransformer.com

info@betatransformer.com www.betatransformer.com

ETTEVÕTTEST

CANOZAN on 1986. aastal asutatud tootmisettevõte WEPAN

kaubamärgiga elektriliste kokkupandavate paneelide

sektoris. WEPAN paneele kasutatakse sadades erinevates

projektides madalpingejaotuse, MCC-automaatika ja

kompenseerimispaneelidena.

KONTAKTANDMED

+90 (232) 853 75 22 

ozan@canozanpano.com.tr

sales@wepan.com.tr www.canozanpano.com.tr

CANOZAN

TOOTED JA TEENUSED

• Madalpingekabiinid

• MCC-automaatika

• Kompenseerimine

• Hoonete jaotus

• Võrgu UPS paneelid

• IT paneelid

• 19 “Racjk kabiinid

• CCTV paneelid

• Välised korpused

• Juhtimispuldid

• PLC juhtimispaneelid

• Roostevabast terasest paneelid

• Kütte- ja jahutussüsteemid

• Valgustite tarvikud

• Kapid, paigaldustarvikud koos

mitmesuguste teenustega.

http://www.betatransformer.com/
http://www.canozanpano.com.tr/


ETTEVÕTTEST

EEC ELECTRONICS on üle 30-aastase kogemusega

professionaalse avariivalgustuse juhtimisseadmete

tootja ja eksportija.

EEC ELECTRONICS

TOOTED JA TEENUSED

• Avariivalgustid

• Avariiväljapääsu märgid

• DALI-põhised avariivalgustusüksused

• Häire ülekande komplekt

• Tunneli hädaolukorra märgid

KONTAKTANDMED

+90 (212) 210 21 23 
boran.soyuyuce@eecelectronics.com.tr
kevork.benlioglu@eecelectronics.com.tr www.eecelectronics.com

ETTEVÕTTEST

Elektra Elektronik asutati 1982. aastal. Ettevõte pakub

trafosid, reaktoreid ja energiakvaliteedi lahendusi tööstus-,

raudtee-, meditsiini-, automaatika-, sõjaväe-, mereväe ja

sarnaste süsteemide jaoks 5 kontinendil.

KONTAKTANDMED

+90 (212) 886 20 80 

kadir.daglioglu@elekra.com.tr www.elektra.com.tr

ELEKTRA

TOOTED JA TEENUSED

• Madalpinge (LV) trafod

• Keskmise pinge (MV) trafod

• LV Harmoonilised filter reaktorid

• LV Šuntreaktorid

• LV Sisendreaktorid

• LV Sinusoidsed filtrid

• Kondensaatorid

• Tühjendusreaktorid

• MV Šuntreaktorid

• MV Voolu piiravad reaktorid

• MV Harmoonilised filter reaktorid

• Aktiivsed-passivsed filtrid

• Türistormoodulid

http://www.eecelectronics.com.tr/
https://www.elektra.com.tr/


ETTEVÕTTEST

Elkima Transformer ettevõte asutati 1973. aastal.

ELKIMA toodab erinevaid trafosid erinevatesse

riikidesse, kliimapiirkondadesse ja elektrivõrkudesse.

Elkima trafod töötavad edukalt enam kui 56 riigis.

ELKİMA ENERSER

TOOTED JA TEENUSED

• Vaiguga kuiv-tüüpi trafod

• Välistingimusteks vaiguga kuiv-tüüpi trafod

• Elektritrafod

• VPI trafod

• Elektrikud

• Elektrijaotusettevõtted

KONTAKTANDMED

+90 (232) 877 09 89 

trade@elkima.com.tr

elkima@elkima.com.tr www.elkima.com.tr

ETTEVÕTTEST

ENERSER LTD. loodi 2008. aastal. Ettevõte tarnib ja ekspordib

elektrikaableid, trafosid, mitut tüüpi lülitusseadmeid, erinevat

tüüpi elektripaneele, valgustust, tänavavalgustuse poste,

generaatoreid jne.

KONTAKTANDMED

+90 (224) 441 24 41

export@enerser.com.tr www.enerser.com.tr

TOOTED JA TEENUSED

• Elektrikaablid

• Trafod ja lülitusseadmed

• Elektripaneelid

• Valgustus koos 

tänavavalgustuse postidega

• Generaatorid

• Toiteallikad (UPS)

• Päikeseenergiasüsteemid,

• Pinge stabilisaatorid ja 

alaldid/akulaadijad

http://www.elkima.com.tr/
http://www.enerser.com.tr/


ETTEVÕTTEST

EPC Energy on täielikult Türgi päritolu ettevõte, mis

asutati 2006. aastal. Ettevõte toodab ja pakub

kohandatud lahendusi energiatootmisele,

jaotussektoritele, telekommunikatsioonile, kaitse-, mere-

, tervishoiu-, autotööstusele.

ETIEN

TOOTED JA TEENUSED

• UPS

• Alaldi

• Inverter

• Staatilised ülekandelülitid

• Regulaatorid

• Sagedusmuundurid nii tööstuslikuks kui ka 

kaubanduslikuks otstarbeks.

KONTAKTANDMED

+90 (216) 499 54 90 

esozmen@epcas.com.tr

sales@epcas.com.tr www.epcas.com.tr

ETTEVÕTTEST

Etien Energy System toodab klaaskiuga tugevdatud

polüesterplaate ja ABS-plastist plaate. Ettevõte teeb

koostööd paljude Türgi elektrijaotusettevõtetega.

TOOTED JA TEENUSED

• Klaaskiuga tugevdatud polüesterplaadid

• ABS plastist lauad

KONTAKTANDMED

+90 (262) 353 50 15 

hakan@etien.com.tr

mesut@etien.com.tr www.etien.com.tr

EPC ENERGY

http://www.epcas.com.tr/
https://www.etien.com.tr/


ETTEVÕTTEST

Viies Silivri Ortaköy tööstuspiirkonnas asuvas kaasaegses 

tootmishoones läbi tootmistegevust valmistab Ören Kablo laias 

valikus tooteid, näiteks kaabeltelevisiooni, digitaalseid satelliidi 

ja andmekaableid, interaktiivseid TV kaableid, CAT5, CAT6 

LAN kaableid, signaali juhtimiskaableid ja tulekahju 

hoiatuskaableid.

TOOTED JA TEENUSED

• Koaksiaalkaablid kaabeltelevisiooni, Internetirakenduste ja 

satelliidi põhiantenni TV rakenduste jaoks (põhitoode) 

CCTV ja turvakaablid (8544.20.00.90.19)

• Andmekaablid (8544.49.95.00.00)

• Sisetelefonikaablid (8544.20.00.90.11)

• Tulekindlad ja häirekaablid (8544.49.91.00.00)

• Juhtkaablid (8544.49.95.00.00)

KONTAKTANDMED

+90 (212) 220 48 00 

ender@orenkablo.com

sales@orenkablo.com www.orenkablo.com

ÖREN CABLES

ETTEVÕTTEST

Mikrosay on tootelahenduste ettevõte, mis pakub elektroonika

disainimise, tootmise ja lepingute sõlmimise teenuseid.

Ettevõttel on enam kui 28 aastat kogemusi raua- ja terase-,

tsemendi-, tööstusahjude, rafineerimistehaste, keemiatööstuse

ja energiasektoris. Nafta- ja gaasijuhtmete lekete tuvastamine,

lennujaama elektrifitseerimise ja kütusehüdrantide

automatiseerimine, õlimahutite haldus, biomassi

elektrijaamad, elektri- ja protsesside automatiseerimise

lepingud (EPC).

KONTAKTANDMED

+90 (216) 459 86 60

tulin.terzioglu@mikrosay.com.tr

hasan.terzioglu@mikrosay.com.tr www.mikrosay.com.tr

MIKROSAY

TOOTED JA TEENUSED

• Prosim: Protsessimulaator välikatsete ja kalibreerimise

tegemiseks töökodades, väljadel.

• TrioVita: õhu ja vee puhastamise süsteemid lõhnade,

bakterite eemaldamiseks

• Kaevude juhtimissüsteem kivisöekihi metaangaasi

kaevudes gaasi ja vee mõõtmiseks ning vooluhulga

kontrollimiseks

• Elektri- ja instrumenditööde lepingud klaasi-, tsemendi-,

elektrijaama- ning õli- ja gaasisektoris

• Energiahaldussüsteem tagab vee, gaasi, elektri ja energia

jaotussüsteemide juhtimise (SCADA rakendus)

• Välisterrasside soojendused - lauajalasoojendid

http://www.epcas.com.tr/
http://www.epcas.com.tr/


PROTART

ETTEVÕTTEST

Protart on piksekaitse- ja maandussüsteemide tootja.

TOOTED JA TEENUSED

• Early Streamer Emission (ESE) välgupiirikud

• Franklini piksevardad

• Eksotermilised keevitusüsteemid

• Ülepingepiirikud

• Maandamistarvikud

• Isolatsioonimatid

• Maandusmaterjalid

• Piksejuhtmed

• Kaablikinnitused, kinnitusdetailid, klambrid

KONTAKTANDMED

+90 (212) 231 49 05 

export@protart.com.tr

e.demirkaya@protart.com.tr www.protart.com.tr

ETTEVÕTTEST

PAMIR ELEKTRIK asutati 1974. aastal ja toodab

elektriseadmeid alates 1990. aastast.

Ettevõte on pakkunud professionaalseid lahendusi

arhitektuuri- ja tööstusvalgustuseks vastavalt klientide

nõudmistele.

TOOTED JA TEENUSED

• LED ja T5 päevavalguslambid kontoritesse ja

poodidesse

• IP65 LED prožektorid ja kõrged tuled

• IP65 LED ja T5 kõrged luminofoorvalgustid

• IP65 LED ja T5, T8 veekindlad luminofoorvalgustid

• Downlight valgustid, rajavalgustid, hõõglambid,

seinalambid, liikumisanduri lambid

KONTAKTANDMED

+90 (332) 355 86 16 

proje@pamir.com.tr

pamir@pamir.com.tr www.pamir.com.tr

PAMIR

http://protart.com.tr/
https://pamir.com.tr/en/home-en/


TIMSAN

ETTEVÕTTEST

Timsan Transformer asutati 2001. aastal. See on Türgi üks

olulisemaid trafode tootjaid, mis ekspordib enam kui 30 riiki

95% oma toodangust.

Timsan toodab välis- ja siseruumide toite- ja jaotustrafosid

võimsusega 25 kVA kuni 16000 kVA ja pingega 6 kV kuni 54

kV, õlitrafosid, hermeetilisi või avatud (õli paisupaagiga).

TOOTED JA TEENUSED

• Jaotustrafod (alates 25 kVA kuni 4000 kVA)

• Toitetrafod (alates 1600 kVA kuni 16000 kVA)

• Kuivtüüpi (vaiguga) trafod (50 kVA kuni 6300 kVA)

KONTAKTANDMED

+90 (422) 237 58 41 

export@timsantrafo.com www.timsantrafo.com

ETTEVÕTTEST

Teksan on usaldusväärne energialahenduste partner.

Ettevõttel on enam kui 24-aastane kogemus ja ta on

pakkunud kohandatud elektrilahendusi, mis suudavad

efektiivselt töötada ka kõige keerukamates tingimustes

ning suurte rahvusvaheliste projektide jaoks.

TEKSAN

TOOTED JA TEENUSED

• Diisel, looduslikud ja biogaasil töötavad

generaatorikomplektid, teisaldatavad piksetornid,

bensiinigeneraatorid, koostootmine ja

kolmiklahendused

• Hübriidtoitesüsteemid

• UPS

KONTAKTANDMED

+90 (850) 281 90 00 

denizar@teksan.com www.teksan.com

http://www.timsantrafo.com/
http://www.teksan.com/en/


ETTEVÕTTEST

Unka Kablo on üks juhtivaid paindlike juhtimiskaablite ja

mõõtekaablite tootjaid Istanbulis/Türgis alates 2005.

aastast. Ettevõte ekspordib 98% oma toodetest üle kogu

maailma peamiselt Suurbritannia, Euroopa, Balkani ja

Kaug-Ida turgudele.

TOOTED JA TEENUSED

• Paindlikud juhtkaablid

• Andmeedastuskaablid

• Toite- ja paigalduskaablid

• BS-5308 mõõtekaablid

• EN50288-7 mõõtekaablid

• Lamekaablid

• Tulekindlad kaablid

KONTAKTANDMED

+90 (216) 634 14 40 

eren@unkakablo.com.tr

selcuk@unkakablo.com.tr www.unkakablo.com.tr

ÜNKA KABLO

ETTEVÕTTEST

TRANSFOMAX on juhtiv elektritrafode tootja, tarnija ja

eksportija alates 2006. aastast.

Ettevõte pakub täielikku valikut toite- ja jaotustrafosid,

mis on loodud nii töökindluse, vastupidavuse kui ka

efektiivsuse tagamiseks kommunaalses, tööstuslikus ja

ka kaubanduslikus kasutamises.

TOOTED JA TEENUSED

Toite- ja jaotustrafod

KONTAKTANDMED

+90 (414) 369 11 35 

export@transfomax.com

sinandemir@transfomax.com www.transfomax.com

TRANSFOMAX

http://www.unkakablo.com.tr/
https://www.transfomax.com/home


ETTEVÕTTEST

Yapitas Cable & Profile on asutatud 1976. aastal. Ettevõte

on unikaalne teatud tüüpi kaablite tootja.

KONTAKTANDMED

+90 (212) 211 02 68 

ali@yapitaskablo.com

volkan@yapitaskablo.com www.yapitaskablo.com

YAPITAS

TOOTED JA TEENUSED

• Silikoonist isoleeritud kaablid

• Klaaskiust silikoonkaablid

• Fluoropolümeeriga (Fep, Pfa, 

Etfe, Mfa, PTFE) isoleeritud 

kaablid

• Süütekaablid

• Termopaar pikendus- ja 

kompensatsioonikaablid (K, J, 

T, E, S, R, N, B tüüpi)

• Kaablid, mis võivad 

töötada vahemikus +350°

kuni +1000° C.

• Spetsiaalsed 

valgustuskaablid

• Silikoonvoolikud

• Silikoonprofiilid

• Silikoonosad

ETTEVÕTTEST

ÜNTEL KABLO, üks juhtivaid kaablitootjaid maailmas

asutati 1972. aastal. Tootevalikus on üle 15 000 erinevat

tüüpi kaabli.

KONTAKTANDMED

+90 (262) 722 93 30 

hakan.kubas@untel.com.tr

onur@untel.com.tr www.untel.com.tr

ÜNTEL KABLOLARI

TOOTED JA TEENUSED

• Signaal- ja juhtkaablid

• Igat tüüpi kummikaablid

• Lennujaama 

valgustuskaablid

• Kaevanduskaablid

• Laeva- ja merekaablid

• Kaablid avamerel

• Mõõtekaablid

• Raudteekaablid

• Lamedad PVC- ja 

kummikaablid

• Kummist keskmise pingega 

kaablid kuni 36kV

• Keevituskaablid

• Kraanakaablid ja kaevude 

pumpamiskaablid

• Tulekindlad kaablid

• Polüuretaankaablid

• Eritellimusel disainitud ja 

kohandatud kaablid

https://www.yapitaskablo.com/
https://www.untel.com.tr/en/home/
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