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1973'TEN BU YANA...
EAE Şirketler Grubu; elektrik sektöründeki yolculuğuna, 1973 yılında kurmuş olduğu EAE Elektrik ile Güngören’ de 
bulunan fabrikasında başlamıştır. Artan üretim kapasitesi sonucu imalatını, 1995 yılında İkitelli ’deki modern 
fabrikasına taşımıştır. 2007 yılında ise Esenyurt’ ta kurmuş olduğu fabrikalarını faaliyete geçirerek, üretim alanını 
arttırmıştır. 2015 yılında Gebze kablo kanal sistemleri fabrikası faaliyetlerine başlamıştır.

EAE Grup içinde yer alan tüm şirketler %100 yerli sermayeyle kurulmuş olup, ürünlerin gelişimi şirketlerin bünyesinde 
yer alan AR-GE departmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Her biri alanında uzman kadrosuyla, gücüne güç katan EAE Grup; 2200 kişiye istihdam sağlayan, Türkiye elektrik 
ürünleri piyasasının önde gelen kuruluşları arasındadır.

EAE Grup, üretim faaliyetlerini ISO 9001 sistem kalite standardı, ISO 14001ve 18001 çevre standardına uygun 
şekilde sürdürmektedir. Üretmiş olduğu elektrik ürünlerinin dünya standartlarına uygunluğu, DEKRA ve CESI 
laboratuvarları tarafından yapılan testler sonucunda belgelenmiştir.

SÜREKLİ BÜYÜME
Kurulduğu ilk günden bu yana hızla büyüyen EAE Şirketler Grubu, 1983 yılında EAE Aydınlatma, 1996 yılında EAE 
Makine A.Ş, 2004' te EAE Elektroteknik ve 2009' da EAE Teknoloji şirketini bünyesine dahil ederek, üretimini ve faaliyet 
gösterdiği alanları giderek genişletmiştir. 

Satış ağı her geçen sene daha geniş bölgelere yayılan EAE Şirketler Grubu; 2007 yılında İtalya Milano' da ürünlerinin 
satış ve pazarlaması için EAE İtalya' yı faaliyete geçirmiştir.

2013 yılında Aleksandrov' da faaliyete geçen fabrikası ve Moskova’ da kurmuş olduğu ofis ile EAE Rusya' yı da grup 
bünyesine dahil etmiştir. 

GENİŞ SATIŞ AĞI
Grubun yurt içinde İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Kayseri ve Gaziantep’ te; yurtdışında Rusya (Moskova), 
B.A.E (Dubai, Abu Dabi), Hindistan (Bangalore, Mumbai, Yeni Delhi), S.Arabistan (Cidde, Riyad) gibi birçok ülkede 
şube ve temsilcilikleri bulunmaktadır.

EAE Grup' un; İngiltere'den Tayvan' a, 65 ülkede distribütörü ve yetkili satıcısı bulunmaktadır. Bugün EAE Grup; yıllara 
uzanan deneyimi ve müşteri odaklı hizmet politikasıyla, Esenyurt' ta 4, İkitelli' de 1, Gebze’ de 1 ve Rusya' da 1 adet 
olmak üzere, toplamda 7 fabrikasında yürüttüğü üretimleriyle; dünyanın önde gelen elektrik ürünleri imalatçıları 
arasında yer almanın haklı gururunu yaşamaktadır.

GENEL BAKIŞ 
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Kullanım Alanları:
• Fabrikalarda üretim alanları
• Tekstil tesisleri
• Mobilya tesisleri
• Otomotiv fabrikaları
• Otomotiv yan sanayisi
• Alışveriş merkezleri
• Fuar alanları
• Yüksek katlı binalar
• Oteller
• Hastaneler
• İş merkezleri

Özellikleri:
• Modüler yapı
• Ek noktalarından veya çıkış prizlerinden akım alma imkanı (Bolt-on veya Plug-in)
• Yüksek mekanik ve elektriksel dayanım
• Profesyonel avantajlar sağlayan kompakt yapı
• Ek noktalarında tek civata konstrüksiyonu ile hızlı, kolay ve güvenli montaj
• Pano ve sistem maliyetinde büyük tasarruf sağlayan çıkış üniteleri
• Minimum gerilim düşümü sağlayan özel tasarım
• Kalay kaplı, alüminyum veya bakır iletkenler
• IP 55 koruma sınıfı
• Alüminyum gövde
• Epoksi izolasyon
• IEC 60331’e uygun yangın altında çalışma şartları

E KXLINE Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 400...6300A

E-Line KX serisi, kompakt busbar sistemi 
400A’ den 6300A’ e kadar çok geniş bir akım 
aralığıyla ve yeni teknolojisiyle kullanımınıza 
sunulmuştur.

Genel Tanıtım

E-Line KX Kompakt Busbar’ın Avantajları:
•  Kompakt yapı sayesinde yüksek kısa devre dayanımı
•  Kablolu sistemlere göre daha az gerilim düşümü
•  Özel alaşımlı metal gövde ile yüksek mekanik dayanım ve daha az elektromanyetik kirlilik
•  Daha iyi soğuma kabiliyeti
•  Yangına karşı yüksek dayanım
•  Sismik dayanım
•  Yüksek IP seviyesi (IP55 standart, IP 65/67 opsiyonel)
•  Kablolu sistemlere göre çok daha az yer kaplama
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BUSBAR KANAL ENERJİ DAĞITIM SİSTEMLERİ



Kullanım Alanları:
• Pano - trafo arası galeriler
• Petro kimya tesisleri
• Nükleer tesisler
• Çimento tesisleri
• Enerji tesisleri
• Limanlar ve tersaneler
• Gıda tesisleri
• Tüneller ve alt geçitler

Özellikleri:
• CRA Al Alüminyum iletken serisi için akım kademeleri; 630A / 800A / 1000A / 1250A /

1600A / 2000A / 2250 A / 2500A / 3000A / 3200A / 3600A / 4000A / 5000A
• CRC Bakır iletken serisi için akım kademeleri; 800A / 1000A / 1250A / 1600A / 2000A /

2500A / 3000A / 3200A / 3600A / 4000A / 5000A / 6300A
• IP68 / IP69 K koruma sınıfı
• 4, 5 veya 6 iletken seçeneği
• Temiz toprak (Clean earth) seçeneği
• IEC 60331-1 alev altında 3 saat akım sürekliliği
• IEC 60068-3-3; IEC 60068-2-57 ve IEEE 693 standartlarına göre sismik şartlara uygun
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E CRLINE Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 630...6300A

Özel seçilmiş saf si l isyum mineralleri i le 
epoksi reçinenin oluşturduğu yüksek sıcaklık 
ve mekanik  çal ı şma özel l iğ ine sahip 
“DURACOMP” kompozit malzeme, E-LINE CR 
busbarı dış etkilerden korur.

Genel Tanıtım

E KBLINE Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 800...6300A

Kullanım Alanları:
• Fabrikalarda üretim alanları ve ana

enerji merkezleri
• Otomotiv tesisleri
• Otomotiv yan sanayisi
• Yüksek katlı binalar
• Gökdelenler
• Oteller
• Hastaneler
• İş merkezleri
• Büyük alışveriş merkezleri
• Demir çelik tesisleri
• Tersaneler
• Enerji santralleri

Özellikleri:
• Modüler yapı
• Ek noktalarından veya çıkış prizlerinden akım alma imkanı (Bolt-on veya Plug-in)
• Yüksek mekanik ve elektriksel dayanım
• Profesyonel avantajlar sağlayan kompakt yapı
• Ek noktalarında tek civata konstrüksiyonu ile hızlı, kolay ve güvenli montaj
• Pano ve sistem maliyetinde büyük tasarruf sağlayan çıkış üniteleri
• Minimum gerilim düşümü sağlayan özel tasarım
• İsteğe göre alüminyum veya bakır iletken
• IP 55 koruma sınıfı

“E-Line KB Serisi Kompakt Busbar Sistemleri” 
büyük güçte enerji ihtiyacı olan tesislerde 
yatay veya dikey enerji dağıtımında ve 
iletiminde kullanılmaktadır.

Genel Tanıtım
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Kullanım Alanları:
• Fabrikalarda üretim alanları
• Tekstil tesisleri
• Mobilya tesisleri
• Otomotiv fabrikaları
• Otomotiv yan sanayisi
• Alışveriş merkezleri
• Fuar alanları
• Yüksek katlı binalar
• Oteller
• Hastaneler
• İş merkezleri
• Veri merkezleri 

Özellikleri:
• Modüler yapı
• 25 cm’de bir akım alma imkanı
• Bakır veya alüminyum iletken
• 4, 4,5 veya 5 iletkenli sistem
• Kalay kaplı iletkenler
• Priz noktalarında toz kapağı
• IP 55 koruma sınıfı

E KO-IILINE Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 160...800A

“E-Line KO Serisi” orta grup busbar sistemleri, 
o r ta  ö lçek l i  b i na la rda  veya  sanay i 
tesislerinde; elektrik iletimi ve dağıtımı için 
uygun çözümler sunarak, yatay veya dikey 
uygulamalarda kullanılmaktadır. İhtiyaca 
uygun şalterli sac kutular ile veya küçük 
akımlarda WL otomata uygun plastik kutular 
ile önemli ölçüde ekonomi sağlamaktadır.

Genel Tanıtım

E MKLINE Busbar Kanal Enerji Dağıtım Sistemleri 100-160-225A

Kullanım Alanları:
• Küçük işletmeler
• Fabrikalardaki lokal üretim alanları
• Atölyeler
• Tekstil tesisleri
• Otomotiv tesisleri
• Otomotiv yan sanayi
• Küçük sanayi tesisleri
• Alışveriş merkezleri
• Büyük marketler
• Veri merkezleri 

Özellikleri:
• Modüler yapı
• 25 cm'de bir çift taraflı akım alma imkanı
• Kalay kaplı bakır veya alüminyum iletken
• 4 veya 5 iletkenli sistem
• Priz noktalarında menteşeli ve kilitli toz kapakları
• Tork anahtarı kullanmadan montaj (kırılan somun)
• IP 55 koruma sınıfı
• Esnek körüklü dönüş modülleri

“ E-L ine MK Ser i s i ”  küçük gr up busbar 
sistemleri; küçük işletmelerde, atölyelerde, 
sanayi tesislerinde; elektrik iletimi ve dağıtımı 
için esnek çözümler sunmaktadır.

Genel Tanıtım
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E KAPLINE Plug-in Busbar Kanal Sistemleri 40-63A

Kullanım Alanları:
• Fabrikalardaki küçük üretim alanları
• Konfeksiyon tesisleri
• Atölyeler
• Büyük marketlerdeki lokal 
   besleme alanları
• Küçük sanayi tesisleri
• Alışveriş merkezleri

Özellikleri:
• Elektrolitik bakır iletkenler tam boy kalay ve yanmaz izolasyon
   malzemesi ile kaplıdır (Bakır Oksit oluşumu engellenmiştir.)
• Hızlı, kolay ve güvenli montaj
• 4 veya 5 iletkenli sistem
• Fazı gösteren renkli kapaklar
• Çıkış fişleri ve kutular; busbarın yanlış kullanımını engellemek
   amacıyla farklı kontak sıralarıyla tasarlanmıştır.
• Gümüş kaplı ek kontaklar, olası azami yüklenmelerde kontakların
   fazla ısınmalarını engeller. Geçiş direncini minimuma indirger
• 75 cm’de bir akım alma imkanı

“E-L ine KAP Ser is i ’ ’  küçük grup busbar 
sistemleri, küçük işletmelerde ve konfeksiyon 
tesislerinde düşük güçteki makinelerin, dikiş 
makineleri, el aletleri, takım tezgahları gibi 
teçhizatların enerji ihtiyaçlarına cevap 
vererek o ldukça ekonomik çözümler 
sunmaktadır.

Genel Tanıtım

Kullanım Alanları:
• Üretim tesisleri
• Depo binaları
• Lojistik merkezleri
• Spor kompleksleri
• Sergi ve fuar alanları
• Konferans salonları
• Alışveriş merkezleri
• Otopark alanları

Özellikleri:
• İsteğe göre esnek iletken konfigürasyonu
• Hızlı, kolay ve güvenli montaj
• (5+5) 10 iletken opsiyonu
• Fişin üzerinde aldığı fazı gösteren işaret ve renk
• Her tip armatürü taşıyabilen kuvvetli gövde yapısı
• Busbarın her iki tarafında toplam 8 noktadan akım alma imkanı
• IP 55 koruma sınıfı
• UPS priz devrelerinde temiz toprak “CE” iletkeni

E DLLINE Aydınlatma ve Küçük Enerji Busbar Dağıtım Sistemleri 25-32-40A

E-Line DL Busbar Sistemleri 25-32-40A enerji 
ihtiyacı olan bina elektrik tesisatında kullanılır. 
Aynı gövde içerisinde bağımsız çift devre 
bulunmaktadır. 16A çıkış fişleri ve 16-25A çıkış 
kutularının özellikleri dolayısıyla aydınlatma,  
priz ve küçük güçte ekipman devrelerini 
beslemek üzere tasarlanmıştır.

Genel Tanıtım
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E UKSLINE Kablo Kanal Sistemleri

Kullanım Alanları:
• Depolar
• Atölyeler
• Garajlar
• Marketler
• İş merkezleri
• Sanayi kuruluşları
• Benzeri iş yerleri ve alanlarda

Özellikleri:
• Ağır hizmet tipinde
• Standart 40 mm ve 60 mm kanal yüksekliklerinde (Özel 50-75-100 mm yüksekliklerinde     
   üretilmektedir.)
• 50/100/150/200/250/300/400/500/600 mm genişliklerde
• 0,8/1/1,2/1,5/2 mm kalınlığında
• 1500-3000-4000-5000-6000 mm uzunluğunda
• TS EN 10143 standartlarına uygun galvaniz seçeneği (Pregalvaniz)
• Kanalın tam ortasındaki Ø20,5 deliklerle çeşitli aksesuarları bağlayabilme imkanı
• Zengin aksesuar çeşidi
• Yangına karşı dayanım sertifikaları (E30-E60-E90)
• İsteğe bağlı galvaniz üzeri boyalı üretim (Epoksi, Epoksi Polyester, Polyester)

E-Line UKS Serisi Pregalvaniz Kablo Kanalları 
s tanda r t  ağ ı r  h i zme t  t i p i nde  T SE  ve 
ISO 10143 standartında üretilmektedir. Roll 
Forming yöntemiyle üretildiği için tek parça 
olarak 6 m uzunluğuna kadar üretilmektedir. 
Standart 3m boyunda üretilmektedir. 
Tesislerde ve binalarda dahili ortamlardaki 
kablo tesisatlarını taşımak için tasarlanmıştır.

Genel Tanıtım

E UKFELINE Kablo Kanal Sistemleri

Kullanım Alanları:
• Dahili ortama uygun
• Bürolar
• Oteller
• Hastaneler
• Alışveriş merkezleri
• Depolar
• Konferans Salonları
• Bankalar

Özellikleri:
• Ağır hizmet tipinde
• UKFE; 40/60 mm kanal yüksekliğinde
• CTHE; 40/50/60 mm kanal yüksekliğinde
• 100-200-300 mm genişliklerde 0,7 mm ve 400-500-600 mm arası genişliklerde 
    0,9 mm kalınlıklarda
• TS EN ISO 1461 standardında sıcak daldırma ve TS EN 10143 pregalvaniz olarak 
   üretilmektedir.
• İnce yapısı sayesinde kesilen yüzeylerin pil etkisi ile daha hızlı katodik koruma sağlaması
• Zengin aksesuar çeşidi (UKS ve CTE modülleri ile uyumlu)
• Yangına karşı dayanım sertifikaları (E30-E60-E90)

E-Line UKFE-CTHE serisi kanallar saca form 
verilmesi sonucu daha ince kanallar ile aynı 
taşıma kapasitesine sahip kanallar olarak 
üretilmektedir. Pregalvaniz/Sıcak daldırma 
olarak üretilen kanallar binalarda dahili 
veya harici olarak kullanılabilmektedir.

Genel Tanıtım

KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

EAE Kablo taşıma sistemleri; kabloların güvenilir şekilde taşınması ve dağıtılmasında fonksiyonel ve ekonomik çözümler getirir. Her çeşit  
mimari detaya çeşitli aksesuar malzemeler ile kolayca uygulanabilir. Zengin askı elemanları ile çatı, tavan, duvar detaylarına kolay ve 
hızlı montaj olanağı sağlar.
Kablo kanal sistemleri ve askıları otomasyona dayalı bantlarda uluslararası standart ve yüksek kalitede üretim yapılmaktadır.
Kullanım alanları ve ortam şartlarına göre farklılık göstermektedir. 

Genel Tanıtım



Kullanım Alanları:
• Dahili ortamlarda
• Makineler arası bağlantılarda
• Bankalar (Bilgi işlem merkezleri)
• Mekanik ve UV koruma 
   istenen alanlar

Özellikleri:
• Ağır hizmet tipinde kapaklı ve kilitli perforesiz (deliksiz) yapı
• Her 3 metrede 3 adet kilit noktası
• Kapağı hızlı kilitleyebilme imkanı
• H:50-75 100 ve 150 mm yüksekliğinde
• 50/75/100/150/200 mm genişliğinde
• 1,2 mm ve 1,5 mm kalınlığında
• Kanal topraklamasında topraklama devamlılığını sağlayan geçiş direncini düşürücü                         
   bağlantı parçası (Data ve telefon kabloları için önemlidir.)
• 3000 mm uzunluğunda
• Pregalvaniz veya sıcak daldırma (TS EN 1461) (istenildiğinde paslanmaz üretim)
• Zengin aksesuar çeşitleri

E CTLINE Sıcak Daldırma Galvaniz CTN-CTHF-CTH-CTA-CTK Kablo Kanal Sistemleri

Kullanım Alanları:
• Harici ve dahili ortama uygun
• Sanayi ve enerji tesisleri
• Gökdelenler
• Tekstil ve konfeksiyon sektörü
• Otomotiv sektörü
• Tersaneler
• Alışveriş merkezleri
• Hastaneler
• Havalimanları
• Konferans salonları
• Oil&Gas tesisleri
• Tüneller; raylı sistemler, köprüler
   alt geçitler

Özellikleri:
• Ağır hizmet ve normal hizmet tipinde
• 40/50/60/75/100/125/150 mm kanal yüksekliğinde
• 50/100/150/200/250/300/400/500/600 genişliğinde (özel 700-800-900 genişlik)
• 0,8/1/1,2/1,5/2 mm kalınlığında 
• 3000 mm uzunluğunda (özel 6000 mm uzunluk)
• Geçmeli kapaklı yapı (CTK)
• TS EN ISO 1461 standardında sıcak daldırma ve sonrasında  EAE’ye özel sıcak 
   daldırma üzeri özel koruyucu kaplama,
• Kanalın tam ortasında 20,5 mm delik ile çeşitli aksesuar ile bağlayabilme
• Zengin aksesuar çeşitleri
• Yangına karşı dayanım sertifikası (E30-E60-E90)
• İsteğe bağlı galvaniz üzeri boyalı üretim (Epoksi, Epoksi Polyester, Polyester)
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E TKSLINE Pregalvaniz ve Boyalı Trunking Kanal Sistemleri

E-Line TKS serisi trunking kapaklı kablo kanal 
s i s temle r i  dah i l i  o r tamla rdak i  kab lo 
tesisatlarında kullanılır. Pregalvaniz veya 
boyalı olarak üretilmektedir.
Özel kilit sistemi sayesinde kapağı kolayca 
monte edi lebi l i r.  Modül ler in kanal lara 
montajı oldukça kolaydır.

Genel Tanıtım

E-L ine CT ser i s i  s ıcak dald ı rma kablo 
kanalları, fabrika ve binalarda dahili veya 
harici olarak; özellikle nemli veya buharlı 
ortamlarda kablo tesisatlarını taşımak için 
tasarlanmıştır. İsteğe bağlı pregalvaniz 
olarak da üretilebilmektedir.

Genel Tanıtım



Kullanım Alanları:
• Harici ve dahili ortama uygun
• Sanayi tesisleri
• Gökdelenler
• Tekstil ve konfeksiyon sektörü
• Otomotiv sektörü
• Tersaneler
• Alışveriş merkezleri
• Hastaneler
• Konferans salonları
• Otoparklar
• Oil&Gas tesisleri
• Tüneller; raylı sistemler, köprüler
   alt geçitler

Özellikleri:
• Ağır hizmet tipinde 
• 40/50/60/75/100/125/150 mm kanal yüksekliğinde 
• 50/100/150/200/250/300/400/500/600 mm genişliklerinde
• 700/800/900 genişliklerinde binrak travers ile yüksek taşıma kapasitesi (KMA)
• 1,2/1,5/2 mm kalınlıklarında
• Kablo merdivenlerinin yan duvarları form verilmek suretiyle mukavemeti (taşıma kapasitesi) 
   arttırılmıştır.
• 300 mm aralığında eşit travers yapı
• TS EN ISO 1461 standardında sıcak daldırma olarak üretilmektedir.
• Zengin aksesuar çeşitleri
• Yangına karşı dayanım sertifikaları (E30-E60-E90)
• İsteğe bağlı galvaniz üzeri boyalı üretim (Epoksi, Epoksi Polyester, Polyester)

E KMLINE Pregalvaniz ve Sıcak Daldırma Katlanabilir Merdiven 

Kullanım Alanları:
• Harici ve dahili ortama uygun
• Sanayi tesisleri
• Gökdelenler
• Tekstil ve konfeksiyon sektörü
• Otomotiv sektörü
• Tersaneler
• Alışveriş merkezleri
• Hastaneler
• Konferans salonları
• Otoparklar
• Oil&Gas tesisleri
• Tüneller; raylı sistemler, köprüler
   alt geçitler

Özellikleri:
• Ağır hizmet tipinde
• 40/50/60/75/100/125/150 mm kanal yüksekliğinde
• 100/200/300/400/500/600 genişliğinde (özel 700-800-900-1000 genişliğinde)
• 3000 mm uzunluğunda (özel 6000 mm uzunluk)
• TS EN ISO 1461 standardında sıcak daldırma ve TS EN 10143 pregalvaniz olarak 
   üretilmektedir.
• Kablo merdivenlerinin yan duvarları form verilmek suretiyle mukavemeti 
   (taşıma kapasitesi) arttırılmıştır.
• Merdiven yan duvarlara yatay askı uygulamalarında kullanılabilir. Dolayısı ile ciddi bir
   maliyet avantajı sağlar.
• 300 mm aralığında eşit travers yapı
• Özel travers yüksekliği ile klasik merdivenlere göre daha fazla kablo alanı
• Yangına karşı dayanım sertifikası (E30-E60-E90)
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E KMH-KMALINE Sıcak Daldırma KMH-KMA Kablo Merdivenleri

Formlu yan saca sahip E Line KMH-KMA 
merdivenler sahip oldukları yüksek taşıma 
kapasiteleri ile fabrika ve binalarda dahili 
veya harici ortamlarda dikey şaftlarda kablo 
tesisatlarını taşımak için tasarlanmıştır. 

Genel Tanıtım

E-Line KM pregalvaniz / s ıcak daldırma 
k a t l a n a b i l i r  m e r d i v e n l e r i  t e k  y ö n e 
katlanabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede 
E-Line KM serisi kablo merdivenlerine göre 
çok  daha  az  ye r  kap la r.  Sev k i ya t  ve 
depolama maliyetleri azalır.

Genel Tanıtım



Kullanım Alanları:
• Gıda fabrikaları
• Data bilgi işlem odaları
• Yükseltilmiş döşeme altı 
   uygulamaları

Özellikleri:
• 35-55-100 mm yüksekliğinde
• Yatay ve dikey tel kalınlıkları 4 - 5 mm kalınlığında
• Dikey doğrultuda 100 mm, yatay doğrultuda 50 mm de bir mesafedeki tellerin birleşimi 
   ile oluşturulan kanal yapısı
• Elektrogalvaniz ve paslanmaz üretim (isteğe bağlı sıcak daldırma)
• Hazır dönüş elemanları harici, kesme birleştirme yöntemleri ile modül imkanı sağlama
• L: 3000  mm uzunluğundadır.

E A-ALINE Kablo Taşıma Askı ve Aksesuarları

Özellikleri:
• Sertifikalı sismik askı çeşitliliği
• Hafif hizmet tipi ve ağır hizmet tipi askı çeşitliliği
• 2 mm ile 6 mm arası kalınlıkta üretim (sadece tek tijli askılar 1,5 mm üretilmektedir.)
• Pregalvaniz ve sıcak daldırma alternatifli
• Kaynaklı askıların tümünde  sıcak daldırma üretim
• Tüm askıların taşıma kapasitesinin görüldüğü yük sehim grafikleri
• Sarf malzemelerin tij, cıvata somun vb. bağlantı elemanlarının korozyonu önlemek amaçlı 400 saatlik tuz
   testine dayanacak kaplama
• Müşteri ihtiyaçlarına özel askı üretimi
• Yangına karşı dayanım sertifikalı askılar (E30,E60,E90)
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E TLSLINE Tel Kablo Kanalları

E-Line TLS serisi tel kanal sistemlerinin kafes 
yapısı sayesinde; tel aralarından aşağı, sağa 
ve sola kolayca kablo çıkışı yapılabilmektedir. 
Paslanmaz çel ik  veya elekt ro galvaniz 
kaplama olanaklı olarak üretilmektedir.

Genel Tanıtım

E-Line A-A serisi ve E-Line Sismik askı sistemleri 
binalarda ve fabrikalarda; betonarme veya 
çelik yapılarda uygun olarak Busbar, Kablo 
Kanal ı ,  Kablo Merdiveni vb. S istemler i 
taşımak üzere tasarlanmıştır. Taşınacak 
sistemin ağırlığına göre ağır hizmet ve hafif 
hizmet tipi askı çeşitliliği mevcuttur.

Genel Tanıtım



Kullanım Alanları:
• Ofisler
• Atölyeler
• Mağazalar
• Hastaneler
• Laboratuvarlar
• Havaalanları
• Okullar

Özellikleri:
• FL Busbar; 32A, 250V işletme gerilimi
• Priz; 16A, 250V (korumalı) (Şebeke veya UPS) (fiş takılı iken interaktif kilit sistemi)
• IP2X Koruma sınıfı (parmak teması ve toza karşı koruma)
• Şebeke veya UPS hattı için farklı renklerde priz kullanımı
• Monofaze tek devre (3 İletkenli); L+N+(PE) (65x28 mm)
• Monofaze çift devre (6 İletkenli); L1+N1+(PE) / L2+N2+(CE) (65x45 mm)
• Estetik, güvenli, işlevsel ve esnek yapı
• Basit ve kolay montaj (şantiyelerde istenilen boylarda kesilebilme ve eklenebilme özelliği)
• Sıva üstü kullanıma uygun olup, standart boy 1m ve 2m’dir.
• Standart renk beyaz (RAL 9003) olup, farklı renk ve kaplama seçenekleri isteğe bağlı olarak 
   üretilebilir.
• FLD Data kablolarını taşır, kanal üzerine kaidesiz data ve telefon priz montajı imkanı sağlar.

E SMARTLINE Donatılabilir Bürotik Priz Blokları

Özellikleri:
 Yeni yaşam ve çalışma ortamı ürünleri ile, kullanıcılara konfor ve estetik ile birlikte işlevsellik 
de sağlayan E-Line Smart serisi;  donatılmış veya donatılabilir bürotik priz blokları,
• Ofis, toplantı odaları, özel çalışma alanları ve açık ofislerde her türlü masa ve mobilya ile
   uyumlu yapısı
• Günümüz ofis ihtiyaçları için enerji ve zayıf akım pizlerinin kullanılabileceği  isteğe bağlı
   zengin kablo sonlandırma seçeneği
• Alüminyum eloksal gövde ve polikarbon kapaklar ile modüler yapı ve yenilikçi tasarım
• 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 modül kapasiteli standart üretimi, isteğe bağlı olarak farklı
   boy ve donanımda özel üretim imkanı ile konforlu, estetik ve yüksek performanslı ürünler. 
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E FL/FLDLINE İç Mekan Busbar Kanal Sistemleri 32A

Kablo yığınlarına son veren, estetik, güvenli, 
işlevsel ve esnek yapı…

FL Busbar sistemi, ofis, teknoloji market, 
mağaza, hastane, okul, atölye gibi yaşam 
alanlarında istenilen ve ihtiyaç duyulan her 
noktadan, ilave kablo gerektirmeden, kolay 
ve güvenli enerj i al ınabilmesine olanak 
sağlıyor. Ayrıca, kablo bölümü sayesinde de 
da ta,  te le fon,  TV  g ib i  i h t i yaç la r  i ç i n 
mükemmel bir yapıya sahip...

Genel Tanıtım

Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olarak 
modüler  t ip ener j i  ve zay ı f  ak ım pr i z le r i  i le 
donatılabilen esnek yapısı sayesinde yüksek 
kullanım kolaylığı sağlar.

5 farklı tip ve priz ihtiyacına göre istenilen boyda, 
üniversal ve modüler yapıda her marka priz 
kullanımına uygundur.

Ofis çalışma masa ve mobilyaları üzerinde serbest 
tip veya gömme tip olarak; enerji (şebeke), ups, 
data, telefon ve multimedya ihtiyaçlarına esnek 
ve kesin çözüm sunar.

Genel Tanıtım

Kullanım Alanları:
• Bankalar,
• İş Merkezleri,
• Modern Ofisler,
• Oteller,
• Hastaneler,
• Konferans Salonları,
• Dershaneler,
• Turistik Tesisler vb.

İÇ TESİSAT ÇÖZÜMLERİ



E DKLINE Şap Altı ve Yükseltilmiş Döşeme Kablo Kanalları, Buatlar ve Çıkış (Priz) Kutuları

Özellikleri:
• 25mm veya 35mm şap altı kablo kanalı yükseklikleri
• 120/180/215/240/300mm kanal genişlikleri
• Buatlara monte edilen plastik ve paslanmaz buat kapak takımları ve priz kutuları ile 
   24 modüle kadar çıkış alınabilir (45x45mm veya 22,5x45mm ups, şebeke, data, telefon 
   prizleri)
• Yangına dayanıklı (alev yürütmeyen) malzemelerden yapılmış olan priz (çıkış) kutuları
• Buatlarda şap öncesi ve sonrası seviye ayar imkanı
• Çıkış (priz) kutuları için 3 farklı renk seçeneği (gri, siyah, kahverengi)
• Çıkış (priz) kutularında conta korumalı pencere ve çift yönlü takılabilen kapak yapısı
• Sert zeminlere (parke, seramik, mermer vs.) uygun çıkış (priz) kutusu seçeneği
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Döşeme altı enerji dağıtım sistemleri, ofis ve 
b e n z e r i  ç a l ı ş m a  o r t a m l a r ı n ı  ka b l o 
karmaşasından kurtararak estetik, güvenli ve 
kolay kablo dağıtımı sağlar. İş yeri ve ofis 
alanlar ındaki yer değişik l ik ler ine yada 
kapasi te art ış lar ına kolayl ık la adapte 
olmaktadır.

Genel Tanıtım

Kullanım Alanları:
• Bankalar
• Ofisler
• Alışveriş merkezleri
• Konferans salonları
• Okullar ve dershaneler
• Bilgi işlem odaları
• Dershaneler
• Sinema, tiyatro vb.

DABLINEDöşeme Altı Enerji Dağıtım Sistemleri 63-80A

Özellikleri:
• Her 300 ve 600 mm de çıkış alma imkanı
• IP 55 koruma sınıfı
• Halojensiz 960°C yanmazlık sınıfı plastikler
• Çıkış noktalarında hatalı montajı engelleyen adresli priz ve fişler
• Gümüş kaplamalı çelik yay baskılı lale kontak yapısı
• İletkenlerde dışarıdan gelebilecek darbelere karşı tam boy izolasyon
• Ek bölgesinde toprak sürekliliği ve ek montajını garantiye alan tek cıvata yapısı
• Kanal üzerine montajı yapılmış, ayarlanabilen kayar askılar
• Plug-in pencerelerin üzerinde menteşeli IP 55 kapaklar
• “CE” temiz toprak (clean earth) uygulamalarında bağımsız ve izole ilave iletken, seçeneği
• Aynı gövde içinde, şebeke ve UPS devresi (monofaze; 2 devre) seçeneği
• Şebeke ve UPS için farklı renklerde ve adreslenebilir akım alma (çıkış) üniteleri

İş merkezi ve ofis gibi yapılarda yükseltilmiş 
döşeme altında kullanılan; busbar tiplerine 
göre farklı renk seçenekleri bulunan, 50 mm 
ve üzer i  döşeme iç i  yüksek l i k le r inde 
kullanılabilme imkanı veren, enerji dağıtım 
sistemleridir.

Genel Tanıtım

Kullanım Alanları:
• Bankalar
• İş merkezleri
• Modern ofisler
• Oteller
• Hastaneler
• Sinema ve tiyatro binaları
• Konferans salonları
• Dershaneler
• Turistik tesisler 
• Yükseltilmiş döşeme uygulaması 
   bulunan benzeri her türlü binada



Kullanım Alanları:
• Vinç ve kreynler
• Konfeksiyon sektörü
• Hareketli montaj hatları
• Otomasyonlu depolar
• Benzeri yerlerde

Özellikleri:
• 35 A...250A akım kademeleri
• Standart 4 veya 7 iletkenli, isteğe bağlı 3, 5, 6 iletkenli
• Bakır iletkenler
• PVC gövde
• 4m standart boy

E URCLINE Hareketli Busbar Sistemleri 90-1000A

Özellikleri:
• 90A' den 1000A' e kadar akım kademeleri
• Alüminyum, Bakır veya Galvanizli sac iletken
• PVC dış izolasyon
• Alüminyum iletkenler için 6m, bakır ve galvanizli sac iletkenler için 4m standart boy
• İç ve dış ortam kulanımına uygun
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E TBLINE Hareketli Busbar Sistemleri 35...250A

“E-Line TB Serisi Trolley Busbar Kanal Sistemleri” 
hareketli makinelere enerji vermek üzere 
tasarlanmıştır. Busbarın fırçalı (kömürlü) akım 
alma arabası, hareket eden sistemlere 
mekanik olarak bağlanır ve makine ile birlikte 
hareket ederek kesintisiz enerji aktarımını 
sağlar.

Genel Tanıtım

URC (Uni-Rail Conductor) Busbar sistemleri, 
her bir iletkenin ayrı bir hat olarak montajının 
yapıldığı ve akım alma arabalarının enerjiyi 
kullanacak ünite ile birlikte hareket ederek 
kesintis iz enerj i  al ımını gerçekleşt i rdiği 
sistemlerdir.

Genel Tanıtım

Kullanım Alanları:
• Liman, inşaat ve sanayi vinçleri
• AS/RS depolama sistemleri
• Hareketli oyun parkı sistemleri
• Hareketli kapı ve tavan sistemleri
• Montaj ve test hatları
• Monoray sistemleri
• Asansör sistemleri

HAREKETLİ BUSBAR SİSTEMLERİ
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