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Hakkımızda / About us

Eleksa Elektrik Elektronik ve Bilişim 
Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., 20 yıllık sektör 
birikimini tek bir çatı altında sunuyor. Elektrik 
ve elektronik sektörlerinde faliyet gösteren 
Eleksa, bu sektörlerde dünyanın ve Türkiye’nin 
önde gelen markalarıyla bayilikler ve çözüm 
ortaklıkları yapmaktadır.

Elektrik ve elektronik sektöründeki bilgi ve 
tecrübemizi uzman kadromuzla hizmetinize 
sunuyoruz. Birçok farklı projelerde görev 
almış ve yüksek tecrübeye sahip olan takım 
arkadaşlarımız projeye özel en doğru çözümler 
bulmaya odaklanıyor.

Projeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm 
elektrik, elektronik ürün taleplerinizi sizler 
için araştırıyoruz. Araştırma sürecinde müşteri 
memnuniyeti, kaliteli ürün seçimi, lojistik 
süreçlerin planlanması gibi tüm faktörleri ele 
alıyoruz. Eleksa olarak sizlerin memnuniyetine 
yüksek önem veriyor ve çalışma kalitemizi 
arttırmak için sürekli gayret gösteriyoruz.

Uzman ekibimiz ve planlı çalışma 
sistemimiz doğrultusunda ihtiyaçlarınızı 
belirleme aşamasından ürün teslimine kadar 
tüm süreçleri sizin için kesintisiz takip ediyoruz. 
Hizmetlerimizi sunarken kalite politikamıza ve 
insan kaynakları politikamıza bağlı kalıyoruz. 
Çevre ve çalışan güvenliğini en ön sırada 
tutarak tüm araştırma, proje, planlama ve 
tedarik sürecini ele alıyoruz. Geleceğe doğru 
sağlam adımlar atmak için bugünden gelişime 
ve yeniliğe önem veriyoruz.

Eleksa Electric Electronics and Information 
Systems Industry. Trade Ltd. Şti. creates 
solutions from the center with its 20 years of 
experience. Eleksa is located in the electricity 
and electronics markets, in these markets the 
world’d and Turkey’s dealership and solutions 
with leading brands makes partnerships.

We present our experience and knowledge 
in the industry together with our expert staff 
. Our teammates, who have taken part in 
many different constructions and have high 
experience, focus on finding the most accurate 
solutions specific to the  construction.

We research all you need your electrical 
and electronic product demands for your 
construction.During the research process, 
we consider all factors such as customer 
satisfaction, quality product selection, and 
logistics processes planning. As Eleksa, we 
attach great importance to your satisfaction and 
constantly strive to increase our work quality.

In line with our expert team and planned 
working system, we follow all the processes for 
you from the stage of determining your needs 
to the delivery of the product. We adhere to 
our quality policy and human resources policy 
while providing our services. We consider 
the entire research, project, planning and 
procurement process, keeping the environment 
and employee safety at the forefront. We 
attach importance to development and 
innovation from today in order to  move 
forward with strong steps for the future.
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Satisfaction of All Parties
As Eleksa, we work with all the stakeholders we undertake according to the 

understanding of mutual satisfaction. Customer satisfaction is alw takip etmekays 
our the most important quality policy. Thanks to the projects we develop with 
sustainable approaches, we want to contribute to the welfare of both our 
customers and the society.

Thanks to our policies that emphasize employee satisfaction, we always attach 
importance to the value our employees add to us. We present continuous training 
and personal development opportunities to support employee development.

Reliability
In order to maintain our existence as a reliable company in the market, we  

act according to the understanding of complete, timely and high quality service. 
Thanks to our comprehensive business follow-up processes, we establish reliability 
by providing transparency in our processes.

Suitability
We present with local, national and international quality policies and 

requirements in all our business processes. In addition to occupational health and 
safety policies, environmental policies are also included in our compliance process.

Protection of the Environment and Employees
Ensuring that the environment we live in is healthy and safe is among the 

most important duties we can undertake as Eleksa. We design all our business 
processes in accordance with environmental regulations, to produce the least 
amount of waste. In this process, we also protect our employees, who are vital for 
our development and growth. We take all necessary precautions in the business 
environment with the principle of “safe working environment, safe processes”.

Continuous Improvement
As Eleksa, we design and implement policies to support continuous 

development. In this context, we follow all developments and innovations in  
the sector in which we operate. Thanks to our dynamic and competent team,  
we apply these developments and innovations to our business processes. We are 
striving today to take our place in the future.

Prestige
All of our employees are aware that the way to reliability is to be a respected 

institution. As Eleksa Elektrik, we aim to establish long-term and continuous 
connections with our reputation and strong corporate image. With our corporate 
and social responsibility understanding, we see contribution to humanity above 
all material values.

Tüm Tarafların Memnuniyeti
Eleksa olarak üstlendiğimiz tüm paydaşlarla karşılıklı memnuniyet anlayışına 

göre çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti her zaman en önemli kalite politikamızı 
oluşturuyor. Sürdürebilir yaklaşımlarla geliştirdiğimiz projeler sayesinde hem 
müşterilerimiz hem de toplumun refahına katkıda bulunmak istiyoruz.

Çalışan memnuniyetini öne çıkaran politikalarımız sayesinde çalışanlarımızın 
bize kattığı değere her zaman önem veriyoruz. Çalışan gelişimini desteklemek 
adına sürekli olarak eğitim ve kişisel gelişim olanakları sunuyoruz.

Güvenilirlik
Sektörde güvenilir bir firma olarak varlığımızı sürdürmek için eksiksiz, 

zamanında ve yüksek kalitede hizmet anlayışına göre hareket ediyoruz. 
Kapsamlı iş takibi süreçlerimiz sayesinde süreçlerimizde şeffaflık sağlayarak 
güvenilirliği tesis ediyoruz.

Uygunluk
Tüm iş süreçlerimizde yerel, ulusal ve uluslararası kalite politikalarına ve 

gereksinimlerine uyum sağlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği politikalarının yanı sıra 
çevre politikaları da uyum sürecimizde yer alıyor.

Çevrenin ve Çalışanların Korunması
Yaşadığımız çevrenin sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak Eleksa olarak 

üstlenebileceğimiz en önemli görevler arasında yer alıyor. Tüm iş süreçlerimizi 
çevre düzenlemelerine uygun olarak, en az atık üretecek şekilde tasarlıyoruz. 
Bu süreçte gelişmemiz ve büyümemiz için hayati öneme sahip çalışanlarımızı da 
koruyoruz. “Güvenli çalışma ortamı, güvenli süreçler” prensibiyle iş ortamında 
gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

Sürekli Gelişim
Eleksa olarak sürekli gelişimi destekleyecek politikalar tasarlıyor ve 

uyguluyoruz. Bu kapsamda faaliyet gösterdiğimiz sektörde meydana gelen tüm 
gelişmeleri ve yenilikleri takip ediyoruz. Dinamik ve yetkin ekibimiz sayesinde 
yaşanan bu gelişmeleri ve yenilikleri iş süreçlerimize uyguluyoruz. Gelecekte 
yerimizi almak için bugünden çabalıyoruz.

Saygınlık
Tüm çalışanlarımız güvenilirliğin yolunun saygı duyulan bir kurum olmaktan 

geçtiğinin bilincindedir.Eleksa Elektrik olarak, saygınlığımız ve güçlü kurum 
imajımız ile uzun soluklu ve sürekli bağlantılar kurmayı hedefleriz.Kurumsal ve 
sosyal sorumluluk anlayışı ile insanlığa katkıyı tüm maddi değerlerin üzerinde 
görürüz.

Kalite Politikamız / Our Quality Policy
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• The Right Product
We present the most suitable options for your 
construction in terms of products that will meet 
your needs. We support the success of your 
construction with the right product selection.

• Fast Delivery
Time is the most important for everyone. Thanks 
to our wide logistics network, we deliver your 
products as soon as possible, adding value to your 
time.

• Economic Solution
We want to become a solution partner for you    
by offering accurate, useful and economical 
approaches from the product selection process to 
the delivery stage.

•  It works on the principle of solution partnership.

• It has a customer-oriented service approach.

• It transparently presents its numerous experiences 
in the field of electrical materials to its customers.

• In line with its long-term working principle, it 
primarily aims to gain the trust of the companies 
it serves

• Doğru Ürün
İhtiyaçlarınızı karşılayacak ürünler konusunda 
projenize en uygun seçenekleri sunuyoruz. Doğru 
ürün seçimiyle projenizin başarısını destekliyoruz.

• Hızlı Teslimat
Zaman herkes için önemli. Geniş lojistik ağımız 
sayesinde zamanınıza değer katarak ürünlerinizi 
en kısa sürede teslim ediyoruz.

• Ekonomik Çözüm
Ürün seçme sürecinden teslim alacağınız aşamaya 
kadar doğru, faydalı ve ekonomik yaklaşımlar 
sunarak sizin için bir çözüm ortağına dönüşmek 
istiyoruz.

• Çözüm ortaklığı ilkesine göre çalışır.

• Müşteri odaklı hizmet anlayışına sahiptir.

• Elektrik malzemeleri alanında gerçekleştirdiği 
sayısız tecrübelerini şeffaf bir şekilde müşterilerine 
sunar.

• Uzun soluklu çalışma prensibi doğrultusunda, 
öncelikle hizmet verdiği firmaların güvenini 
kazanmayı hedefler.

Neden Biz? / Why Us?

7www.eleksa.com.tr



Sizden gelen tüm talepleri detaylı bir şekilde 
inceliyor ve size en uygun ürünleri sunuyoruz.

Bu doğrultuda hızlı karar vermenizi sağlıyor ve 
ihtiyaçlarınız olan ürünleri sizlere en kısa sürede 
ulaştırıyoruz.

• Müşteri taleplerinin toplanması

• Talep edilen ürünlerin araştırılması

• Teklifin hazırlanması

• Müşterilerin siparişi onaylaması

• Siparişlerin sevk ve lojistik süreçleri

• Siparişlerin teslim edilmesi

We examine all requests from you in detail and 
offer you the most suitable products.

   In this direction, we enable you to make a quick 
decision and deliver the products you need as soon as 
possible.

• Collection of customer questions

• Researching requested products

• Preparation of offers for the requested products

• Customers confirm order

•  Preparation of the order list

• Delivery of orders

Çalışma Prensipleri 
       Working Principles
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Eleksa Elektrik works as an EAE Elektrik Dealer in addition to many dealerships 
and agreements. EAE Elektrik keeps stocks of all product items within its body, 
and carries out their marketing and shipment.
EAE Elektrik has been operating since 1973. EAE group consists of 7 companies. 
EAE Electric; Busbar continues its production in energy distribution systems, 
cable ducts, underfloor duct systems and seismic suspension systems.
EAE Lighting; It is a company that offers lighting products, new technology led 
lighting systems, and solutions to increase energy efficiency.
EAE Electrotechnical; It produces low voltage panel cabinets, installation 
distribution boxes and outdoor lighting systems.
EAE Technology; Automation systems is a company that develops devices and 
software for KNX-based lighting automation.
EAE Machinery; It operates in steel press automation and rollform systems.
At the same time, there are 2 foreign trade companies, EAE Italy and EAE Russia.

Our Eleksa Elektrik company sells all products under the EAE brand. Busbar 
Systems.

Busbar Systems
• Power Busbar Systems
• Lighting Busbar Systems

Cable Trays
• Heavy Duty Cable Trays
• Extra Heavy Duty Cable Trays

Trolley Busbar Systems
• Trolley Busbar Multiconductor Body
• Trolley Busbar Single Conductor Body

Interior Installation Solutions
• Desktop Socket Box Solutions
• Underfloor Junction and Duct Solutions
• Combination and Fuse Boxes
• Surface Mounted Socket and Busbar Solutions
• Lighting and Automation Solutions
• Raised Floor Energy Distribution System Solutions

Eleksa Elektrik, birçok bayilik ve antlaşmalarının yanı sıra EAE Elektrik Bayisi olarak 
çalışmaktadır. EAE Elektrik bünyesindeki tüm ürün kalemlerinin stoklarını tutup, 
bunların pazarlamasını ve sevkiyatını gerçekleştirmektedir.
EAE Elektrik, 1973 yılından bugüne faaliyet göstermektedir. EAE grubu 7 firmadan 
oluşmaktadır.
EAE Elektrik; Busbar enerji dağıtım sistemler, kablo kanalları, döşeme altı kanal 
sistemleri ve sismik askı sistemleri konusunda üretimlerini sürdürmektedir.
EAE Aydınlatma; Aydınlatma ürünleri,  yeni teknoloji led aydınlatma sistemleri 
bununla birlikte enerji verimliliği arttırma konusunda çözümler sunan bir şirkettir.
EAE Elektroteknik; Alçak gerilim pano kabinleri, tesisat dağıtım kutuları ve dış 
aydınlatma sistemleri üretimi yapmaktadır.
EAE Teknoloji; Otomasyon sistemleri, KNX tabanlı aydınlatma otomasyonu 
konusunda cihazlar ve yazılımlar geliştiren firmadır.
EAE Makina; Çelik pres otomasyon ve rollform sistemlerinde faaliyet 
göstermektedir.
Aynı zaman da EAE İtalya ve EAE Rusya olmak üzere 2 dış ticaret firması 
bulunmaktadır.

Eleksa elektrik firmamız EAE markası altındaki tüm ürünlerin satışını yapmaktadır.

Busbar Sistemleri
• Güç Busbar Sistemleri
• Aydınlatma Busbar Sistemleri

Kablo Kanalları
• Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalları
• Ekstra Ağır Hizmet Tipi Kablo Kanalları

Trolley Busbar Sistemleri
• Trolley Busbar Çok İletkenli Gövde
• Trolley Busbar Tek İletkenli Gövde

İç Tesisat Çözümleri
• Masaüstü Priz Kutusu Çözümleri
• Döşeme Altı Buat ve Kanal Çözümleri
• Kombinasyon ve Sigorta Kutuları
• Sıva Üstü Priz ve Busbar Çözümleri
• Aydınlatma ve Otomasyon Çözümleri
• Yükseltilmiş Döşeme Enerji Dağıtım Sistemi Çözümleri

Askı Sistemleri
• Askı Ürünleri

ELEKTR İK

R

EAE ElektrikEAE Elektrik
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Hager, which is one of the biggest automation companies in 
Europe with its smart building systems, switch socket and energy 
distribution products, is now announcing its name among the leaders 
of the market in our country. It has gained great appreciation of the 
sector and customers with its different technologies and superior 
designs. It becomes an easily accessible brand.

   Eleksa Elektrik is the dealer of Hager, the world’s leading brand, 
and has fuse boxes, switchgear products, and switch socket products 
in its stocks. It also operates in the product supply and commissioning 
of many projects related to lighting automation products and smart 
building systems.

 Hager Fuse Boxes
• Hager Golf
• Hager Vega D
• Hager Volta
• Hager Vector

 Hager Switchgears
• x160 MCCBS COMPACT SWITCH
• X250/H250 MCCB COMPACT SWITCH
• H400/H600 MCCB COMPACT SWITCH
• H800/H1000 MCCB COMPACT SWITCH
• LEAKAGE CURRENT RELAYS
• AUTOMATIC FUSES
• SPD

 Switch Socket and Automation Systems
• BERKER SYSTO
• BERKER S.1 B.3 B.7 KEY SOCKET
• BERKER Q.1 Q.3 Q.7
• BERKER INTEGRO
• BERKER KNX QUICKLINK AUTOMATION
• BERKER SENSOR SYSTEMS

Akıllı bina sistemleri, anahtar priz ve enerji dağıtım ürünleri ile Avrupa’nın 
en büyük otomasyon firmalarından biri olan Hager, artık ülkemizde pazarın 
liderleri arasında ismini duyurmaktadır.Farklı teknolojileri ve üstün tasarımları 
ile sektörün ve müşterilerin büyük bir beğenisini kazanmıştır.Yaygın ve geniş 
ağıyla da ürünlerine kolayca ulaşılabilen bir marka olmaktadır.

Eleksa Elektrik, bu dünyanın önde gelen markası Hager’in bayiliğini 
yapmakta ve sigorta kutuları, şalt ürünleri, anahtar priz ürünlerini stoklarında 
bulundurmaktadır.Ayrıca aydınlatma otomasyon ürünleri ile akıllı bina 
sistemleri ile ilgili birçok projenin ürün tedariği ve devreye alma konusunda 
faaliyet göstermektedir.

Hager Sigorta Kutuları
• Hager Golf
• Hager Vega D
• Hager Volta
• Hager Vector

Hager Şalt Ürünleri
• x160 MCCBS KOMPAK ŞALTER
• X250/H250 MCCB KOMPAK ŞALTER
• H400/H600 MCCB KOMPAK ŞALTER
• H800/H1000 MCCB KOMPAK ŞALTER
• KAÇAK AKIM RÖLELERİ
• OTOMATİK SİGORTALAR
• PARAFUDR

Anahtar Prizi ve Otomasyon Sistemleri
• BERKER SYSTO
• BERKER S.1 B.3 B.7 ANAHTAR PRİZ
• BERKER Q.1 Q.3 Q.7
• BERKER INTEGRO
• BERKER KNX QUICKLİNK OTOMASYON
• BERKER SENSÖR SİSTEMLERİ

HagerHager
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Our Obo Bettermann dealer is a corporate electrical 
company that sells and markets all obo products. Obo 
Bettermann is a world brand with German oak. Besides 
VBS electrical installation and fasteners; There are 
product groups such as cable carrier products KTS, fire 
protection systems BBS, lightning protection systems 
TBS, cable tray systems LFS, smart building and switch 
socket system EGS, underfloor cable tray systems UFS.

Products;
•  T - Series Surface Mounted Junction Box
•  Metal Junction Box
• Fire Resistant Junction Box (E30 E90)
• Aquacide
• Fuse Boxes
• Flush Mounted Junction Systems
• Terminal
• Cable Glands
• Pipe - Cable Clamps
• Self Anchored Hooks - Halogen Free
• Cable Clips
• Cable Tie
• Assembly Tape
• Metal Pipe (IMC; RSC)
• Covered Plastic Pipe (QUICK PIPE)
• Steel Profile Assembly Elements
• Rail Systems
• U Clamp
• Anchor Systems

Obo Bettermann bayisi firmamız tüm obo 
ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapan kurumsal 
elektrik firmasıdır. Obo Bettermann Alman meşieli 
bir dünya markasıdır.Elektrik tesisat ve bağlantı tespit 
elemanlarının VBS yanı sıra ; kablo taşıma ürünleri KTS 
, yangın koruma sistemleri BBS , yıldırımdan koruma 
sistemleri TBS , kablo kanalı sistemleri LFS , akıllı bina 
ve anahtar priz sistemi EGS , döşeme altı kablo kanal 
sistemleri UFS gibi ürün grupları bulunmaktadır.

Ürünler;
• T – Serisi Sıva Üstü Buat
• Metal Buat
• Yangına Dayanıklı Buat (E30 E90)
• Aquasit
• Sigorta Kutuları
• Sıva Altı Buat Sistemleri
• Klemens
• Kablo Rakorları
• Boru – Kablo Kroşeleri
• Kendinden Dübelli Kroşeler – Halojen Free
• Kablo Mandalları
• Kablo Bağı
• Montaj Bandı
• Metal Boru (IMC; RSC)
• Kapaklı Plastik Boru (QUICK PIPE)
• Çelik Profil Montaj Elemanları
• Ray Sistemleri
• U Kelepçe
• Dübel Sistemleri

Obo BettermannObo Bettermann
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Schneider Electric is a global company that sells in the Turkish market. Schneider 
Electric, which carries out important activities in electrical installation and control 
systems, security and building management systems, electricity distribution and 
medium voltage distribution and automation, has an important place in the Turkish 
market.

Open Type Circuit Breakers(Open Type Switch)
• MasterPact MTZ
• MasterPact NT
• MasterPact NW
• MasterPact NT – NW Navy
• MasterPact UR
• Micrologic

Compact Type Circuit Breaker 
(Compact Switch)

• Compact NSXm
• Compact NSX
• Compact NS

Load Splitters
• Compact INS/INV
• Compact NS NA
• MasterPact Load Splitters
• Fupact INF,ISFL,ISFT

Resource Transfer System
• TransferPact

Interfaces and Gateway
• Enerlin’X FDM
• Enerlin’X IFE,EIFE,IFM

Residual Current Protection Roles
• Vigirex

Circuit Breakers for Machines for Supplies
• Masterpack NT/NW UL 489

EasyPact Circuit Breakers and Switches
• EasyPact EZC
• EasyPact CVS
• EasyPact MVS

Schneider Electric, Türkiye pazarında satış yapan global bir firmadır.Elektrik 
tesisat ve kontrol sistemleri, güvenlik ve bina yönetim sistemleri, elektrik 
dağıtım ve orta gerilim dağıtımı ve otomasyonunda önemli faaliyetler gösteren 
Schneider Electric Türkiye pazarında önemli bir yer tutmaktadır.

Açık Tip Devre Kesiciler(Açık Tip Şalter)
• MasterPact MTZ
• MasterPact NT
• MasterPact NW
• MasterPact NT – NW Navy
• MasterPact UR
• Micrologic

Kompakt Tip Devre Kesici
(Kompakt Şalter)

• Compact NSXm
• Compact NSX
• Compact NS

Yük Ayırıcılar
• Compact INS/INV
• Compact NS NA
• MasterPact Yük Ayırıcılar
• Fupact INF,ISFL,ISFT

Kaynak Transfer Sistemi
• TransferPact

Schneider Electric çözüm ortaklığı yapan Eleksa Elektrik, tüm Schneider Electric 
ürünlerini sizlere, hızlı, ekonomik ve doğru şekilde sunmaktadır.

Eleksa Elektrik, a Schneider Electric solution partner, Schneider Electric offers its 
products to you quickly, economically and accurately.

Arayüzler ve Gateway
• Enerlin’X FDM
• Enerlin’X IFE,EIFE,IFM

Kaçak Akım Koruma Rolleri
• Vigirex

Circuit Breakers for Machine for Supplies
• Masterpack NT/NW UL 489

EasyPact Circuit Breakers and Swicthes
• EasyPact EZC
• EasyPact CVS
• EasyPact MVS

Schneider ElectricSchneider Electric
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Legrand is one of the most important companies in the world in the field of 
products and systems for building electrical and digital infrastructures, a global 
brand with its commercial presence in 180 countries and its production facilities in 
70 countries, with more than 35 thousand employees all over the world, with more 
than 200 thousand product references, with more than 4000 patents. a power 
that develops technology, not a producer. Legrand, which started its activities in 
Turkey in 1990, started a brand new era in the Turkish electricity market with 
its factory established in Gebze. Legrand catalogs, which contain basic technical 
information and suggestions as well as product information, also initiated an 
unprecedented manufacturer-fitter relationship in the sector.

   Legrand products have become a reference in the Turkish electricity sector in 
a short time with their brand new functions as well as high quality safety and high 
aesthetic standards. The privilege of using products belonging to a single brand 
and 100% compatible throughout the project contributed to the preference of 
Legrand in a wide variety of projects by electricity, project, design, architecture 
and contracting companies.

•  Transformer
•  Switchgear products
•  Distribution boards
•  Cable distribution systems
•  Switch socket series
•  Home automation systems
•  Emergency lighting products
•  Structured cabling
•  Intercom and lighting control systems

All these products and systems, which are offered with the assurance of 
Legrand, have taken their place in residences, commercial and industrial buildings 
of all kinds.

Eleksa Elektrik , which is a Legrand solution partner, offers you all Legrand 
products quickly, economically and accurately.

Legrand, bina elektrik ve dijital alt yapılarına yönelik ürün ve sistemler 
alanında dünyanın en önemli kuruluşlarından biri, 180 ülkedeki ticari varlığı 70 
ülkede bulunan üretim tesisleri ile global bir marka, tüm dünyada 35 bini aşkın 
çalışanıyla 200 binin üzerindeki ürün referansıyla, 4000 in üzerinde patentiyle 
sadece üreten değil teknoloji geliştiren bir güç. Türkiyedeki faaliyete 1990 
yılında başlayan Legrand, gebzede kurulan fabrikasıyla türk elektrik sektöründe 
yepyeni bir dönemide başlatmış oldu, ürün bilgilerinin yanı sıra temel teknik 
bilgiler ve önerilerde içeren legrand katalogları sektörde bugüne kadar benzeri 
görülmemiş bir üretici tesisatçı ilişkisini de başlattı.

Legrand ürünleri yüksek kalite güvenlik ve üst düzey estetik standartlarının 
yanı sıra sundukları yepyeni işlevlerle türk elektrik sektöründe kısa zaman da 
bir referans haline geldi. Projenin tamamında tek markaya ait ve % 100 uyumlu 
ürünler kullanabilme ayrıcalığı, elektrik, proje, tasarım, mimarlık ve taahhüt 
firmalarının çok çeşitli projelerinde Legrand’ı tercih etmelerine katkı sağladı.

• Trafo
• Şaltalt ürünleri
• Dağıtım panoları
• Kablo dağıtım sistemleri
• Anahtar priz serileri
• Ev otomasyon sistemleri
• Acil durum aydınlatma ürünleri
• Yapısal kablolama
• İnterkom ve aydınlatma kontrol sistemleri

Legrand güvencesiyle sunulan tüm bu ürün ve sistemler, konutlarda, ticari ve 
endüstriyel amaçlı her türlü binada yerini almıtır.

Legrand çözüm ortaklığı yapan Eleksa Elektrik, tüm Legrand ürünlerini 
sizlere, hızlı, ekonomik ve doğru şekilde sunmaktadır.

LegrandLegrand
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BTicino is a leading brand that has managed to take its place among 
the world-renowned and accepted brands in the field of switch sockets, 
intercom systems, home and office automation. The products of this 
brand, which has Italian architecture and design behind it, consist of 
very stylish lines, especially visually. Bticino, one of the indispensable 
brands of many architects, also offers high-end products to its users. 
For Bticino switch socket products, you can order from our company 
BTicino dealer Eleksa Elektrik.

Bticino Product Groups
• Bticino Air
• Bticino Axolute
• Bticino Livinglight
• Bticino Livinglight Air
• Bticino My Home
• Bticino Living Now

BTicino anahtar priz, interkom sistemleri,ev ve ofis otomasyonları konusunda 
dünya çapında tanınmış ve kabul görmüş markalar arasında ilklerde yerini 
almayı başarmış öncü bir markadır. İtalyan mimarisi ve tasarımını arkasına almış 
bu markanın ürünleri özellikle görsel olarak çok şık çizgilerden oluşmaktadır. 
Birçok mimarın vazgeçilmez markalarından olan Bticino, kullanıcılarına aynı 
zamanda üst düzey teknolojiye sahip ürünlerde sunmaktadır. Bticino anahtar 
priz ürünleri için firmamız BTicino bayisi Eleksa Elektrik üzerinden sipariş 
verebilirsiniz.

Bticino Ürün Grupları
• Bticino Air
• Bticino Axolute
• Bticino Livinglight
• Bticino Livinglight Air
• Bticino My Home
• Bticino Living Now

BTicino Switch SocketBTicino Anahtar Priz
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Inform Electric, a branch of Legrand, provides services in the global 
market as a sub-company. Inform Turkey provides services by producing 
uninterruptible power supplies in this market. Inform, which is appreciated 
by its users with its design and products, has succeeded in becoming a brand 
whose products can be easily accessed through its widespread and wide 
network.

1 PHASE IN/1 PHASE OUTPUT
• Sinus EVO 1-3 kVA
• Sinus Premium & Sinus Premium LCD 1-3 kVA
• Sinus 1-3 kVA
• Sinus LCD 1-3 kVA
• DSP EVO 6-10 kVA
• Keor S 3-10 kVA
• DSP Multipower 5-10 kVA
• DSP Fleixpower 3-10  kVA

3 PHASE INPUT/1 PHASE OUTPUT
• DSP Fleixpower 10 kVA
• DSP Multipower 10-20 kVA
• Saver DSP & Saver DSP Compact 15-20 kVA
• Pyramid DSP 10-40 kVA
• Pyramid DSP T 10-30 Kva

3 PHASE INPUT/3 PHASE OUTPUT
• KALIA 10-20 kVa
• STARK 10-40 Kva
• Forte 10-400 kva
• Pyramid DSP Premium 120-400 kva
• Keor T EVO 10-60 Kva
• Keor 80-120 Kva
• Pyramid DSP 10-400 Kva
• Pyramic DSP 10-300 Kva
• KEOR HYPE 60-500 kva
• KEOR HP 60-800 Kva
• ETR 10-120 Kva

   Eleksa Elektrik, which is an Inform solution partner, offers all Inform 
products to you in a fast, economical and accurate way.

İnform Electric, Legrand’ın bir kolu,bir alt firması olarak global pazarda 
gizmet vermektedir.İnform Türkiye bu pazarda kesintisiz güç kaynakları 
üreterek hizmet vermektedir.Tasarım ve ürünleriyle kullanıcılarının beğenisi 
toplayan İnform,yaygın ve geniş ağıyla ürünlerine kolayca ulaşılabilinen bir 
marka olmayı başarmıştır.

1 FAZ GİRİŞ/1 FAZ ÇIKIŞ
• Sinus EVO 1-3 kVA
• Sinus Premium & Sinus Premium LCD 1-3 kVA
• Sinus 1-3 kVA
• Sinus LCD 1-3 kVA
• DSP EVO 6-10 kVA
• Keor S 3-10 kVA
• DSP Multipower 5-10 kVA
• DSP Fleixpower 3-10 kVA

 
3 FAZ GİRİŞ/1 FAZ ÇIKIŞ

• DSP Fleixpower 10 kVA
• DSP Multipower 10-20 kVA
• Saver DSP & Saver DSP Compact 15-20 kVA
• Pyramid DSP 10-40 kVA
• Pyramid DSP T 10-30 Kva

3 FAZ GİRİŞ/3 FAZ ÇIKIŞ
• KALIA 10-20 kVa
• STARK 10-40 Kva
• Forte 10-400 kva
• Pyramid DSP Premium 120-400 kva
• Keor T EVO 10-60 Kva
• Keor 80-120 Kva
• Pyramid DSP 10-400 Kva
• Pyramic DSP 10-300 Kva
• KEOR HYPE 60-500 kva
• KEOR HP 60-800 Kva
• ETR 10-120 Kva

İnform çözüm ortaklığı yapan Eleksa Elektrik, tüm İnform ürünlerini sizlere, 
hızlı, ekonomik ve doğru şekilde sunmaktadır

ELEKTR İK
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Inform Electricİnform Electric
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KJ Power has become one of the leading 
companies in the sector with its 20 years of 
sector knowledge. It has always been the owner 
of justified praise with its after-sales generator 
services to more than 85% of 90 countries.

Standard and Super Quiet Cabs
KJ Power cabins are manufactured from high 

quality galvanized sheets with automatic surface 
cleaning and acid washing, painted with nano 
technology electrostatic powder paint technique 
to withstand corrosion for a long time, and are 
certified to DIN EN ISO 9227 salt water spray 
test. Cabins are produced in various sizes from 10 
KVA to 2500 KVA as standard, and special sound 
barriers, high capacity fuel tanks, front or top air 
suction shots are also produced according to the 
demands of the customers.

Mufflers with high noise canceling capacity 
are in a special compartment in the cabin and 
heat insulation of the exhaust pipes and muffler 
is provided.

ISO certified non-combustible special acoustic 
sponges are used on the interior walls of the 
cabins, which are resistant to heat and sound. 
Perforated sheet covered rock wool is also used 
for stronger sound insulation according to 
customer demands.

KJ Power 20 yıllık sektör bilgisiyle sektörün 
önde gelen firmalarından biri haline gelmiştir.90 
ülkenin %85 ‘den fazlasına yaptığı satış sonrası 
jeneratör hizmetleriyle her zaman haklı 
övgülerin sahibi olmuştur.

Standart ve Süper Sessiz Kabinler
KJ Power kabinleri otomatik yüzey 

temizleme ve asit yıkamalı, galvaniz kaplı 
kaliteli saclardan imal edilmekte ve paslanmaya 
karşı uzun süre dayanabilecek şekilde nano 
teknoloji elektrostatik toz boya tekniğiyle 
boyanarak üretilmekte olup, DIN EN ISO 9227 
tuzlu su püskürtme deney sertifikalıdır.

Standart olarak 10 KVA’dan 2500KVA ‘ya 
kadar çeşitli ölçülerde kabin üretimi yapılmakta 
olup müşterilerin taleplerine göre özel ses 
bariyerleri, yüksek kapasiteli yakıt tankı, önden 
veya üstten hava emiş atışlı özel üretimler de 
yapılmaktadır.

Yüksek ses kesme kapasitesine sahip 
susturucular kabin içerisinde özel bölmede olup 
egzoz boruları ve susturucunun ısı izolasyonu 
sağlanmaktadır .

Kabinlerin iç duvarlarında ısı ve sese 
dayanıklı ISO sertifikalı yanmaz tip özel akustik 
süngerler kullanılmaktadır. Müşteri taleplerine 
göre daha güçlü ses yalıtımları için perfore sac 
kaplı taş yünü de kullanılmaktadır.

KJ PowerKJ Power
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Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.S.; is the Turkey operation of Prysmian 
Group, which is the leader in the energy and telecommunication cables industry 
worldwide today. With Prysmian and Draka brands, there are all energy cables up 
to 220 kV, communication cables with copper conductors up to 3.600 pairs, fiber 
optic cables, railway signaling cables, elevator systems, studio broadcast cables 
and special cables.

Energy Cables
•  Prodotour Energy Cables
•  Prodotour Low Voltage Cables
•  Protothen-x Insulated Low Voltage Cables
•  Protothen-x Insulated Medium Voltage Cables
•  Protothen-x Insulated High Voltage Cables
•  Afumex Installation Cables
•  Afumex Low Voltage Cables
•  Fire Resistant Afumex Cables
•  Afumex Medium Voltage Cables

Eleksa Elektrik is a Prysmain solution partner, offers you all Prysmain products 
quickly, economically and accurately.

Prysmain
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.; bugün dünya çapında enerji ve 

telekomünikasyon kabloları sektöründe lider olan Prysmian Group’un Türkiye 
operasyonudur. Prysmian ve Draka markaları ile, 220 kV’a kadar olan tüm enerji 
kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik 
kabloları, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast 
kabloları ve özel kablolar bulunmaktadır.

Enerji Kabloları
• Prodotour Enerji Kabloları
• Prodotour Alçak Gerilim Kabloları
• Protothen-x Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları
• Protothen-x Yalıtkanlı Orta Gerilim Kabloları
• Protothen-x Yalıtkanlı Yüksek Gerilim Kabloları
• Afumex Tesisat Kabloları
• Afumex Alçak Gerilim Kabloları
• Yangına Dayanıklı Afumex Kabloları
• Afumex Orta Gerilim Kabloları

Prysmain çözüm ortaklığı yapan Eleksa Elektrik, tüm Prysmain ürünlerini 
sizlere, hızlı, ekonomik ve doğru şekilde sunmaktadır.

Prysmain
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Ledell, an Eleksa brand, operates to provide led 
lighting solutions. The company, which manufactures 
LED lighting products, has grown rapidly over time, 
thanks to its innovative designs and high quality 
production, and has become one of the respected 
brands today.

Advocating that a correctly chosen lighting 
system brings quality life and comfort, Ledell 
lighting offers modern designs with this awareness.

• Decorative Led Fixtures
• Decorative Led Sconces
• Types of Led Bulbs
• Slim Led Spots
• Decorative Garden Fixtures
• Decorative Glass Spots
• Corridor and Step Luminaires
• Led Linear Luminaires
• Led Projectors
• Rail Spots and Lighting Rails
• Wallwasher and Floor Fixtures

Bir Eleksa markası olan Ledell, led aydınlatma 
çözümleri sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. 
Led aydınlatma ürünleri imal eden firma yenilikçi 
tasarımları ve yüksek kaliteli üretimi sayesinde 
zaman içinde hızla büyümüş ve bugün saygı duyulan 
markalardan biri olmayı başarmıştır. 

Doğru seçilmiş bir aydınlatma sisteminin kaliteli 
yaşamı ve konforu beraberinde getirdiği savunan 
Ledell aydınlatma bu bilinç ile modern tasarımlar 
sunmaktadır.

• Dekoratif Led Armatürleri
• Dekoratif Led Aplikler
• Led Ampül Çeşitleri
• Slim Led Spotlar
• Dekoratif Bahçe Armatürleri
• Dekoratif Cam Spotlar
• Koridor ve Basamak Armatürleri
• Led Linear Armatürler
• Led Projektörler
• Ray Spotlar ve Aydınlatma Rayları
• Wallwasher ve Yer Armatürleri

LedellLedell
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