


“Daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak da kalamaz.” 
     Cromwell

50+ yıldır müşterilerimiz için hep en iyisini sunmaya çalıştık,
daha iyisi için de sürekli çalışacağız... 
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Kardeş Elektrik
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sanayi için akılcı çözümler
Kardeş Elektrik A.Ş. olarak günümüz iş dünyasının en temel gerçeklerinden olan “çözüm üretme” 
konusu birinci önceliğimizdir. Bunun için endüstriye sunduğumuz pako şalter, otomotiv  kömür 
fırça ve kömür yuvası, kablo kanalları, kablo bağları, NH sigortalar, sigortalı yük ayırıcıları, el aletleri, 
kumanda butonları, akım trafosu, sinyal dönüştürücüler, kablo rakorları, ray klemensler, karbon 
grafit ürünler ve daha pek çok endüstriyel ürünü köklü firmaların en seçkin markalarından seçmeye 
özen göstermekteyiz. Bu yüksek nitelikli ürünler, 150 kişilik Kardeş Elektrik ekibimizin sınırsız 
hizmet anlayışı ile bütünleşerek değerli iş ortaklarımıza performans arttıran ideal çözümler olarak 
ulaşmaktadır.  

Kardeş Elektrik A.Ş. performans arttıran çözüm sunma yaklaşımını her zaman koruyacaktır. 
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50 yılımızın kilometre taşları
1963 - Kuruluşumuzun temeli Elektrik Mühendisi Sn. Ünal 
Kardeş tarafından Bankalar Cad. no.22’de Kraus & Naimer pako 
şalterleri ve Mega otomotiv kömürlerinin Türkiye temsilciliği 
başta olmak üzere çeşitli markaların ithalatı ile atıldı. 

1974 - Halen üretim yapılan Sefaköy tesisimiz kuruldu. 
Kraus & Naimer C-CA serisi pako şalterleri ile Mega otomotiv 
kömürlerinin seri üretimi başladı. 

1986 - Firma merkezi, Gümrük sok. no:14 Karaköy adresindeki 
kendi binasına taşındı. 1983 yılından beri ithalatı yapılan 
ray klemenslerin üreticisi Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Almanya ile Türkiye organizasyonu kuruldu.

1991- HellermannTyton kablo bağları ve aksesuarlarının 
Türkiye mümessilliğine başlandı.

1993- Klauke el aletleri ve Greenlee punch aparatları & test 
ölçü cihazlarının Türkiye mümessilliğine başlandı.

1999 - SKC Karbon San. Tic. Ltd. Sgl Carbon Group firmasının 
lisansı ile karbon ve grafit üretimine başladı. Iboco Kablo 
Kanalları ve Inset PVC spiral hortum ve rakorlarının Türkiye 
mümessilliğine başlandı. Şirket merkezi üretim tesisinin 
bulunduğu Sefaköy’e taşındı.

2003 - ISO 9000:2000 kalite sertifikası ve CE belgesi alındı; 
uluslararası standartlarda üretime geçildi.

2010 - Bursa Serbest Bölge’de kurulan Acel Elektrik San. Tic.
Ltd. Şti. Phoenix Contact klemenslerinin üretim ve ihracatına 
başladı. Aynı yıl Phoenix Contact GmbH & Co. KG Almanya, 
Acel Elektrik’e ortak oldu.

2011 - NH Sigortalı yük kesicileri konusunda uzman Alman 
Efen firmasının Türkiye Mümessilliğine başlandı.

2012 - Mbs alçak gerilim akım trafoları, Pflitsch kablo rakor 
sistemleri ve Schlegel kumanda ve acil stop butonlarının 
Türkiye Mümessilliğine başlandı.

2013… Hedeflerimizi sürekli yukarıda tutarak büyümeye 
devam ediyoruz.

Tarihimizin kilometre taşlarını oluşturan tüm 
değişiklikler müşterilerimizin gereksinimlerine daha iyi 
yanıt verme isteğimizden doğmuştur. 
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Temel değerlerimiz:

- Müşterilerimizin karlılığının ve iş performansının yükselmesi,
- Çalışanlarımızın refahı, sağlığı ve iş güvenliği,
- Güven dolu, uzun vadeli ilişkiler kurmak,
- İnsana, doğaya ve yasalara saygı,
- Sürekli öğrenme ve gelişme ile geleceğe hazırlanmak,
- İşbirliği kültürü ve takım oyunu,
- Sosyal sorumluluk.

Çalışma prensiplerimiz:

 - Gurur duyulacak çözümler geliştirmek,
 - İlk fiyatı değil toplam yaşam çevrimi maliyetini düşük 
 tutmak, 
- Tartışılmaz katma değer sunmak,
- Yenilik ve gelişmeleri müşterilerimize aktarmak, 
- Müşteri gereksinimlerini mükemmel hizmet anlayışı ve   
 yüksek stok düzeyleri ile tam zamanında karşılamak,
- Ani değişen müşteri gereksinimlere esnek ve uyumlu   
 biçimde karşılık vermek,
- Sır tutmak.

Temel değerlerimiz ve çalışma 
prensiplerimiz

Vizyonumuz: Sunduğu yüksek katma değer ile iç ve dış pazarda daha hızlı büyüyen Türkiye 
endüstri sektörü 

Misyonumuz: Uzman profesyonellerimiz ve performans/fiyat oranı en yüksek çözümlerimiz 
ile müşterilerimizin iş performansını zirveye çıkartmak, onları geleceğe taşıyacak inovasyonlar 
yapmalarına katkıda bulunmak, endüstri projelerini kolaylaştırmak, hızlandırmak ve akılcı 
kılmak. 

Vizyonumuz, Misyonumuz

Kurumsal Kimliğimiz
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Kalitemiz, servisimiz ve tutkumuz 
güvencenizdir!
1960’larda oluşan üretici kimliğimiz hızla gelişerek bugün 
uluslararası standartlarda imalat yapan, ürünlerini hem yurt 
içinde lider konuma getirmeyi başarmış, hem de yurtdışında 
20’den fazla ülkeye ihraç etmekte olan şirket statüsüne ulaştı. 

İstanbul Sefaköy’de 5.000 m2 kapalı alandaki üretim 
merkezimizde ileri teknolojileri takip ederek, makine parkımızı 
yenileyerek, ekibimizi sürekli eğiterek müşterilerimizin 
performansını ve rekabet gücünü arttıran yüksek nitelikli 
ürünler tasarımlamakta ve imal etmekteyiz.

Amacımız müşteri odaklı stratejiler eşliğinde planlı büyüme 
ile iç ve dış pazarlarda ilk tercih edilen partner olmaktır. 

C ve CA tiplerinden oluşan Kraus & Naimer kumanda 
şalterlerimiz “CE” güvencesi altında olup, 12 yuva içinde, 24 
kutup ile standart ve özel kullanım amaçlı konfigürasyonların 
hazırlanmasına olanak sunmaktadır. 

Ana kumanda,  emniyet ve yükte kesici şalter ihtiyacına cevap 
veren Kraus & Naimer KG serisi de dünya standartlarına 
ve normlarına uygun olup “UL, CSA CE” gibi uluslararası 
sertifikasyonların güvencesi altındadır.

Kraus & Naimer 20-200 Amper C ve CA serisi pako şalter imalatı
• Açma Kapama • Ölçü Komütatörleri • Kutup Değiştiricileri • Motor Kumanda Şalterleri 
• Grup Şalterleri • Kademeli Şalterler • Özel Şalterler

Pako Şalter imalatımız:

İmalatlarımız
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İnovasyon yeteneğimiz ve 
disiplinimiz rekabet gücünüzdür!
1960’lı yılların başından beri otomotiv karbon fırça, oto kömür 
imalatı, Kardeş Elektrik için ana üretim konularından biri 
olmuştur. 

Kardeş Elektrik önem verdiği bu konu için uyguladığı imalat 
sistemi, sürekli yenilikçilik arayışı ve yüksek standartlardan 
hiçbir zaman taviz vermemesi ile müşterilerine en yüksek 
performans/fiyat oranlı ürünleri ve geniş kapsamlı hizmetleri 
kesintisiz sunmaktadır.  

Kardeş Elektrik özgün imalat sistemi, yenilikçilik yaklaşımı ve 
kontrollü süreçleri sonucunda geliştirmiş olduğu tescilli Mega 
markası içindeki zengin ve çevre dostu ürün portföyü ile 
Türkiye’de yedek parça üretici pazarında konusunda lider bir 
kuruluş haline gelmiş olup 20’yi aşkın ülkede hızla büyümekte 
ve başka ülkelere de açılmaktadır. 

Amacımız Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9001:2008 kalite 
sistemine inanmış ekibimiz ve tedarikçi ağımız ile ileri 
teknolojilere, yeni ürünlere ve nitelikli insan kaynaklarına 
yatırımlarımızı devam ettirerek müşteri memnuniyetini 
devamlı kılmaktır.

• Kömür Yuvaları • Marş Motoru Kömürleri • Alternatör Kömürleri 
• Cam Silecekleri • Fan ve Klima Kömürleri • Scooter ve Motorsiklet Kömürleri 
• Direksiyon Kömürleri • Çeşitli Kömürler

Otomotiv Kömür Fırçaları ve 
Kömür Yuvaları imalatımız:

İmalatlarımız

LE

AD FREE

COMPLIANT
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Kardeş Şirketlerimiz:

SKC Karbon kapsamlı makina parkı ve deneyimli ekibi ile 
1999 yılından bu yana elektrik, mekanik ve endüstriyel 
uygulamalarda karbon ve grafit kullanan endüstri tesislerine 
hammadde tabanlı çözümler sunmaktadır. SKC Karbon 
şirketinin temsilciliğini üstlendiği firmalar arasında Sgl Carbon, 
Pantrac GmbH, Helwig Carbon Products Inc, Gerken SA, 
Schmidthammer-Elektrokohle, Dr. Fritsch gibi konularında 
uzman dünyaca ünlü kuruluşlar yer almaktadır. 

Makina Mühendisliği, Metalurji, Kimya Sanayi, Enerji Üretimi, 
Çevre Teknolojisi, Ulaştırma, Yarı İletken Teknolojisi, Tıp ve 
Laboratuar Teknolojisi, Cam / Seramik Sanayi 
SKC Karbon’un hitap ettiği başlıca sektörlerdir. 

Karbon-grafit yataklar, sızdırmazlık karbonları, vakum pompa 
ve kompresör palet kömürleri, karbon fırçalar, fırça tutucular, 
akım baraları, sürekli döküm kokilleri, elektro erozyon (edm) 
elektrotları, pantograf kömürleri ve özel grafit konularındaki 
faaliyetimiz  “küresel kalite, maliyet ve teslim” anlayışımız ile 
yoğrularak partnerlerimize “ideal çözüm” olarak ulaşmaktadır.

%100 yerli karbon & grafit ürün imalatı ve ticareti
• Cam Endüstrisi Uygulamaları • Alüminyum Endüstrisi Uygulamaları
• Demir dışı Metallerin Dökümü için Karbon-Grafit Ürünler • Yüksek Sıcaklık Uygulamaları
• Elektriksel Uygulamalar • Mekanik Uygulamalar • Elmaslı takımlar İmalat Uygulamaları

SKC Karbon imalat portföyümüz

İmalatlarımız

SKC Karbon San. ve Tic. A.Ş.
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• Üniversal Ray Klemensler  • Elektronik Klemensler  • Topraklama Klemensleri  
Sigortalı Klemensler  • Ölçme/Ayırma Test Klemensleri  • Sensör Aktüatör Klemensleri 
Çift Katlı Klemensler

Acel Elektrik imalat portföyümüz

Kardeş Şirketlerimiz:

2010 yılında kurulan ve Gemlik ‘teki Bursa Serbest Bölgesi’nde 
faaliyete başlayan Acel Elektrik, Serbest Bölge avantajları 
ile dünya firmalarına tercih edilen tedarikçi olmak üzere 
kurulmuştur.    

Aynı yıl elektronik sektörünün uluslararası markası  Phoenix 
Contact markalı çeşitli klemenslerin imalatına başlanmıştır.  
2010 yılında Phoenix Contact, Acel Elektrik’e ortak olarak 
katılmış, yatırımlar arttırılmış ve imalat hatları genişletilmiştir.   
Artık Acel Elektrik UL, CSA, FM, VDE, ATEX sertifikalarına sahip 
200’ü aşkın çeşidi ile Phoenix Contact klemenslerini dünyanın 
her tarafına ihraç etmektedir. Acel Elektrik kalite, teslim ve 
maliyet boyutlarındaki yüksek performansı nedeniyle
Phoenix Contact tarafından stratejik partner olarak kabul 
edilmiştir.

2012 yılında makine parkına dahil edilen gelişmiş kalıp 
ve enjeksiyon hatları ürün çeşitliliğini daha da arttırmış ve 
Acel Elektrik’in üretim potansiyelini yukarılara çekmiştir. 
Genişlemiş kapasitesi ile daha fazla ve daha yetkin üretim 
yapar hale gelen Acel Elektrik hammadde tedariğini ülkemiz 
içinden yapması ile ülke ekonomisine de hatırı sayılır katkıda 
bulunmaktadır.
  
1,400 m2’lik alanda faaliyet göstermekte olan Acel Elektrik 
80+ kişi istihdam etmekte ve gelecekte diğer uluslararası 
önemli markalara da imalat yapmayı hedeflemektedir.

İmalatlarımız

Acel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Kardeş Elektrik A.Ş. : Uluslararası 
markaların uzmanlık ile bütünleştiği adres

  Kraus & Naimer

 Hellermanntyton 

 Klauke

 Greenlee

 Efen

 Iboco

 Inset

 Mbs

 Pflitsch 

 Schlegel 

 Phoenix Contact

Kuruluşundan bu yana Kardeş Elektrik birçok uluslararası seçkin markayı ülkemizin hizmetine 
sundu. Yüksek teknoloji içeren, dünya klasında üretilmiş B2B ürünleri müşterilerimizin rekabet 
gücüne ciddi katkılar yaptı. Müşterilerinin yatırımlarını korumak ve daha iyi hizmet vermek için 
Kardeş Elektrik, mümessili olduğu her marka ve temsil edildiği her bölge için bünyesinde en 
az bir uzman ürün sorumlusu mühendis bulundurmaktadır. 

Kendilerini sürekli geliştiren ve müşteri gereksinimlerini etüt ederek ideal çözüm üretme 
alışkanlığındaki satış mühendislerimiz satış öncesinde ve sonrasında en doğru hizmetleri 
tutkuyla vermektedirler.

Kalite ve uzmanlığın bütünleştiği çözümler

Mümessilliklerimiz
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• KG Serisi 3, 4 ve 6 Kutuplu Ana Kumanda ve Emniyet Şalterleri • KG Serisi IP 65 / IP 67 Kutulu 
Tamir Bakım Şalterleri • C-CA-CL ve L serisi Pako Şalterler • CL, CH ve CHR serisi Kontrol ve 
Enstrümantasyon Şalterleri • DH/DK serisi Kapalı Paket Şalterler • X serisi Yüksek Akım Şalterleri 

Pako Şalterler, Ana Kumanda ve Emniyet Şalterleri

Kraus & Naimer GmbH   

Kraus & Naimer 1907 yılından günümüze dek şalt tekniğinde 
her zaman yenilikleri ilk uygulayan firma olarak tanınmıştır. 
Özel pako şalter konusunda yüksek kombinasyon imkanı 
sağlayan kam sistemi, kontakların yerleşimini basitleştiren 
paket yapı düzeni (pako şalter) ve standartlarına uyum 
sağlayabilen detaylar, Kraus & Naimer tarafından uygulamaya 
konulan ilklerdendir.

Dünya çapında “Mavi Seri” sloganı ile tanınan Kraus & Naimer 
şalter ailesi IEC 60947-3 VDE 0660 ve diğer uluslararası 
normlar ile iklim özellikleri dikkate alınarak tasarımlanmakta 
ve zor şartlara dayanıklı malzemelerle imal edilmektedir.

Yıllık 4,3 milyon şalter üretim kapasitesine sahip olan 
Kraus & Naimer’in küresel liderliği, ürünlerinin en yüksek 
teknik standartlarda ve ödünsüz kalite seviyesine sahip 
olmasına ve uluslararası düzeydeki varlığına dayanır. Yetkin 
mühendislik ve müşteri destek danışmanlığı, yerel düzeyde 
tutulan stok ile tesiste montaj imkanları teknik servis 
hizmetinin hızlı ve etkili bir şekilde sunulabilmesini sağlar.

Pako Şalterin Mucidi!

Mümessilliklerimiz
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• Standart Kablo Bağları • Geri Açılabilir Kablo Bağları • Etiketli Kablo Bağları • Paslanmaz Çelik Kablo 
Bağları • Yapışkanlı ve Vidalı Kroşeler • Manuel ve Pnömatik Germe / Kesme Aletleri • Isı ile Daralan 
Makaronlar • Örgülü Makaronlar (Kablo Çorapları) • Spiral Hortumlar • Numaralama ve Etiketleme 
Sistemleri • Buat Klemensleri 

Kablo Bağları ve Aksesuarları, Kroşeler, 
Kablo Koruma, İşaretleme ve Bağlantı Sistemleri

HellermannTyton GmbH   

HellermannTyton, dünya genelinde 34 firma ve 11 üretim 
tesisinde uluslararası standartlara uygun imalat yapan, 
dünyanın önde gelen kablo gruplama, markalama ve koruma 
ürünleri üreticisidir. 

1935 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren 
HellermannTyton, 60.000’i aşkın ürün barındıran geniş ürün 
yelpazesiyle, otomotiv, havacılık, gemi inşaat, demiryolları, 
elektrik, beyaz eşya, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, 
makine, inşaat ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlere 
hitap edebilmektedir. 

Yüksek kalite standartlarını daha da geliştirmeye ve 
müşterilerine kalite güvencesi, teknik destek, müşteri 
hizmetleri, tasarım ve satış desteği alanlarında sürekli en 
üst standartları sunmaya yönelik çabalar kesintisiz devam 
etmektedir.

Mükemmel Kablolama Çözümleri!

MümessilliklerimizMümessilliklerimiz
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Klauke Textron GmbH   

1879 yılında sadece kerpeten imal eden bir firma olarak 
kurulan Klauke günümüzde kablo pabuçları ve kablo pabucu 
sıkma ve kesme aletleri konusunda pazar lideridir. Klauke 
ürün grubu özellikle son yıllardaki yenilikçi hareketi ile de 
kalitenin ve güvenilirliğin yanı sıra inovasyonun da simgesi 
olmuştur.

Yenilikçi ve araştırmacı yapısı ile Klauke, kalitesi ve 
güvenilirliğinden hiçbir taviz vermeden müşterilerine yeni 
teknolojiler sunmaya devam etmektedir.

• El Aletleri • Kablo Pabuçları • Küçük El Aletleri • Kablo Yüksükleri ve Terminaller  • İzoleli Kablo Uçları 
• Faston Tipi Izoleli Kablo Uçları

Kablo Pabuç ve Yüksükleri, Hidrolik ve Mekanik El 
Aletleri - Küçük El Aletleri

Klauke İşler El Övünür!

Mümessilliklerimiz
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Greenlee Textron Inc.   

1862 yılında Greenlee Kardeşler tarafından kurulan Greenlee 
Textron, günümüzde sac delme ve boru bükme aletleri, 
kablo tesisat ekipmanları, ölçü ve test cihazları konusunda 
dünya lideri olmuş bir Amerikan firmasıdır. Yaratıcı tasarımları 
ve parlak fikirleri, en zor uygulamalarda bile kolayca sonuca 
ulaşmanızı sağlar. 

140 yılın üzerinde faaliyette bulunan ve öncelikle elektrik 
sektörüne hitap eden ürünler geliştiren Greenlee Textron, 
Almanya, İngiltere ve ABD’de bulunan modern AR&GE 
merkezleri ve 70’in üzerinde ülkede satış ve servis merkezleriyle 
geniş bir uluslararası dağıtım ağına sahiptir.

Greenlee Textron, yıllar içinde test ve ölçüm cihazlarını geniş 
ürün yelpazesine katmış ve kalitelerini  “Ömür Boyu Sınırlı 
Garanti” uygulamasıyla perçinleyerek ölçü aletlerinde de 
ağırlığını korumayı hedeflemiştir.

• Test ve Ölçü Cihazları • Kademeli Matkap Ucu (Kwik Stepper) • Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler  
• Dairesel Punchlar • Kare Punchlar • Kablo Çorapları  

Test ve Ölçü Cihazları - Sac Delme Aparatları Kablo Çekme 
Makineleri ve Kablo Çorapları

Zor Koşullardaki Yardımcınız!

Mümessilliklerimiz
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Efen GmbH   

Efen NH sigortalar ve sigorta ile ilgili sistem komponentlerinde 
uzmanlaşmış bir markadır. Efen ürünleri, enerjinin üretildiği 
noktadan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar kesintisiz beslemeyi 
garantilediği gibi insan güvenliğini ve ekipmanların kısa devre 
ve aşırı akıma karşı korunmasını da sağlar.

Efen, uygulamaya özel ürünlerde uzmanlaşmış bir marka 
olarak öne çıkmaktadır.

Yenilikçi fikirlerinin temeli enerji sektöründe üretici firmalardan 
trafo merkezlerine ve dağıtım panolarına uzanan zincirde 
uzun süreli tecrübeleri baz alır.  Tüm bunlar Efen’i özellikle 
telekomünikasyon ve yenilenebilir enerji pazarlarında kalifiye 
bir marka haline getirir.

DIN ISO 14001, DIN ISO 9001 ve BD OHSAS18001 
standartlarına uygun kalite ve kontrol sertifikaları (çevre 
yönetim sistemi) Efen ürünlerinin yüksek kalitesinin 
kanıtlarından olup, aynı zamanda insan ve çevreye karşı 
duyulan sorumluluğun da bir göstergesidir.

• Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırcıları • Tabana montaj ve 60 mm Bara Montaj • Dikey Tip NH 
Sigortalı Yük Ayırıcıları, 3 Faz ve 1 Faz Anahtarlamalı • NH Sigorta Altlıkları • Aksesuarlar 
•  DC Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları ve Sigorta Buşonları • AC NH Sigorta Buşonları

NH Sigortalı Yük Ayırıcıları

Enerjide Devredeyiz!

Mümessilliklerimiz
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Iboco kablo kanalları ile Inset PVC rakorlarının imalatçısı 
“Bocchiotti Industrial Group” 1965 yılından itibaren 
faaliyetlerini sürdürmekte olup, pano ve süpürgelik tipi 
kablo kanal sistemleri konusunda elektroteknik ve inşaat 
endüstrisinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Dünya üzerinde faaliyette bulunduğu 37 ülkede
1.200’ü aşkın farklı ürün çeşidi ile gerek ticari
partnerlerinin gerekse de pano imalatçıları, taahhüt
firmaları ve tasarımcılara sağladığı servis ile her zaman
önde gelen imalatçılar arasında yerini almıştır. Bu
sayede kısa zaman içerisinde yıllık 50 milyon metreyi
aşkın kanal ve 20 milyon komponent imalatına ulaşmıştır.

Toplam 30.000 m2 alan üzerinde imalat yapan Bocchiotti 
Grubu, imalattan yönetime, lojistikten satış sonrası hizmetlere 
kadar tüm firma faaliyetlerinde her zaman toplam kalite 
anlayışını kendisine yol haritası edinmiş ve bu felsefesini
UNI EN ISO 9001 sertifikası ile belgelendirmiştir.

Bocchiotti S.p.A   

Kablo Kanalları ve Aksesuarları
PVC Spiral Hortum ve Rakorları
• Pano Tipi Kanallar • Kanal İçi Tutucular • Kanal Sabitleme Perçinleri • Esnek Kablo Kanalları 
• PVC spiral Hortumlar • PVC Rakorlar

Düzen ve Estetik!

Mümessilliklerimiz
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Mbs Sulzbach Messwandler GmbH   

1977 de Almanya’da Stuttgart yakınlarında kurulan Avrupa’nın 
en güçlü alçak gerilim trafo imalatçısı Mbs, mükemmel 
performanslı ürünleri, en yüksek standartlarda kalitesi ve 
sürekli büyüyen yenilikçi yapısıyla özellikle yenilenebilir enerji 
ve gemi endüstrilerinde ön plana çıkmaktadır.

Mbs, özellikle yenilikçi vidasız bağlantı teknolojisinde 
Avrupa’nın ilk UL sertifikalı ürünü olan CTP serisi akım 
transformatörleri ile rakiplerinden bir adım öndedir.

Almanya’da yerleşik 4 üretim tesisinde toplam 16.000 m2 
alanda günlük 7.000 adedin üzerinde akım trafosu imalat 
kapasitesine sahip firmanın önemli özelliklerinden biri de 
geniş stok olanağı sayesinde müşteri siparişlerine çok kısa bir 
zamanda yanıt verebilmesidir.

• Alçak Gerilim Akım Trafoları • UL Sertifikalı yaylı bağlantılı AG Akım Trafoları • Endüstriyel 
uygulamalar için özel AG Akım Trafoları • Mühürleme gerektiren uygulamalar için AG Akım 
Trafoları

Alçak Gerilim Trafoları

Gerilim Düşürme Uzmanı!

Mümessilliklerimiz
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Pflitsch GmbH & Co. KG   

Kablo Rakor Sistemlerine getirdiği yenilikçi yapısı, yüksek 
kalite standartları ve çok geniş ürün yelpazesi ile Pflitsch  
kablo rakorları ve kanalları, endüstri dünyasının her 
noktasında “Dünya“ kalitesinin simgesidir.

Pflitsch, fonksiyonel ürün çözümlerini CAD planlamadan
montaja ve hazır donanımlara kadar uzanan çeşitli 
hizmetlerle birleştirmektedir. İdeal kurulum ve montaj için 
kullanılan aletler de ürün serisinin bir parçasıdır.

Uluslararası sertifikalara sahip ve 90 yılı aşkın bir uzmanlığa 
sahip Pflitsch, imalat programında 13.000 farklı ürün, 200 
çalışanı ile müşteri odaklı hizmet sunabilen yenilikçi bir 
firmadır.

Hedeflenen başlıca endüstriler: Robotik ve otomasyonla 
birlikte makine ve ekipman, elektrik endüstrisi, enerji üretimi 
ve dağıtımı, yenilenebilir enerjiler, demiryolu, kimya, ilaç ve 
gıda endüstrileridir.

• UNI Dicht® • Blueglobe® • Özel Klipsler • Flanş Sistemleri • Özel Çözümler

Kablo Rakor Sistemleri

Güç ile Bağınız!

Mümessilliklerimiz
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Schlegel Elektrokontakt    
GmbH & Co. KG

Schlegel firması, temel olarak kumanda butonları, sinyal 
lambaları ve acil stop butonları geliştiren, kuruluşundan 
bu yana 80’in üzerinde tasarım ödülü kazanmış bir Alman 
firmasıdır.

Özellikle yenilikçi bataryasız, kablosuz kumanda buton ve
limit şalterleri ile Schlegel, yüksek teknolojiye sahip, kaliteli,  
modern, güvenilir, çevre dostu ve gelecek vaat eden ürünlere 
imza atan bir firma konumundadır.

Schlegel ürünlerinin kullanıldığı başlıca uygulama alanları:
Makine endüstrisi, kontrol ve kumanda sistemleri, nakliye,
taşımacılık, inşaat sanayi, sağlık endüstrisi, gemi sanayi, 
asansör imalatı ve demiryolu endüstrisidir.

• Kumanda Butonları • Data Soketleri • Acil - Stop Butonları • Bataryasız çalışan kablosuz 
Kumanda Buton ve Limit şalterleri. • Muhafaza Kutuları • Pedallar • Limit Şalterler • Fieldbus 
Bağlantıları

Kumanda ve Acil Stop Butonları

Bu Düğmeye Basın!

Mümessilliklerimiz



3736

Ka
rd

eş
 E

le
kt

rik

Phoenix Contact GmbH & Co. KG   

• Üniversal Ray Klemensleri • Çift Katlı Klemensler • Topraklama Klemensleri • Ayırma Kollu Sigortalı 
Klemensler • Fiş Sigortalı Klemensler • Ölçme-Ayırma ve Test Klemensleri • Yaylı Klemensler • Çift 
Katlı Yaylı Klemensler  • Aksesuarlar • PLC Röleler • Güvenlik Röleleri  • Trabtech Aşırı Gerilim Koruma 
Ürünleri

Klemensler ve Arabirim Ürünleri

Endüstriyel bağlantı teknolojisi, markalama, saha kablolama, 
cihaz bağlantı teknolojisi, güç ve sinyal kalitesi, sinyal 
dönüşümü, komponentler, sistemler ve otomasyon 
teknolojisi çözümlerinin dünya çapında sağlayıcısı 
Phoenix Contact 1923’ten beri dünyada, 1986’dan beri de 
Türkiye’de müşterilerine yüksek katma değerli çözümler 
sunmaktadır. 

Günümüzde 12.000’in üzerinde uluslararası çalışanı ile küresel 
bir oyuncuya dönüşen Phoenix Contact’ın genel merkezi 
Blomberg Almanya’dadır. Almanya’da 4, dünyada - Türkiye 
dahil - 6 olmak üzere toplamda 10 fabrika, şirketin uluslararası 
üretim ağını oluşturur. Bu ağ, yüksek üretim becerisinin 
yanısıra pazara yakınlığın ve esnekliğin dünya çapında 
garantisidir.

İlham Veren Yenilikler!
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Uzun dönemli ve güçlü 
müşteri bağları 
Türkiye genelinde değerli iş ortaklarımız ve bayilerimizle 
müşteri memnuniyetini ve performansını daima ön planda 
tutmayı hedefliyor, uzun dönemli ve sürdürülebilir katkı 
sağlamaya özen gösteriyoruz. 

Ürünler hakkında bilgilendirme yapmak ve pazardaki fırsatları 
değerlendirmenize sunmak için iletişim kanallarımızı sürekli 
açık tutmaktayız. 

Detaylı ürün kataloglarımız, ülkemizin her bölgesindeki 
uzman satış kadrolarımız, bayi toplantılarımız, seminerlerimiz 
ve web sitemiz ile her an hizmetinizdeyiz.

Yaygın bayi ağımızla her zaman yanınızdayız
Ürünlerimizi Türkiye genelinde 26 ilde toplam 42 satış noktasında bulunan saygın 
bayilerimizden tedarik edebilirsiniz. 

Bayilerimiz: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, 
Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, 
Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa şehirlerinde* bulunmaktadırlar.
* Şehirler alfabetik sıraya göre yazılmıştır.

Ayrıca Türkiye genelinde 6 satış ofisimizden hizmet alabilirsiniz. Hizmet Anlayışımız
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Hizmet altyapımız sürekli 
gelişmekte 
Şirketimiz gücünü sağlam temellerden alıyor. Sağlam 
altyapı, ileri teknoloji ile dünya standartlarına uygun 
üretim, Türkiye’nin hemen her noktasında ürünlerimizin 
bulunabilirliği, geniş stok olanağı, satış öncesi ve sonrası 
hizmet, ülkemizde ve yurtdışında Kardeş Elektrik’e 50+ 
yıldır duyulan güvenin yapı taşlarıdır.

50 yıl her ürünümüzün, her garantimizin arkasında durduk. 
Bundan sonra da duracağız… 
Ürünlerimiz tanıtımını yaptığımız andan itibaren bizim sorumluluğumuzdadır. Satış öncesinde, 
sırasında ve sonrasında her türlü yapıcı yaklaşımı gösteriyor ve sorunlarınıza çözüm üretiyoruz.

Altyapımız
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Geniş Ürün Yelpazesi, Yüksek Performans / Fiyat Oranı
Endüstri sektörüne geniş tercih hakkı bırakan ürün yelpazemiz sunduğu “yüksek performans” 
ve “düşük toplam yaşam çevrimi maliyeti” ile müşterilerimize en rekabetçi fırsatları 
kazandırmaktadır.

Endüstri sektörlerinden hangisinde çalışıyor olursanız olun 
Kardeş Elektrik’te size rekabet üstünlüğü getirecek fırsatlar 
bulursunuz. Toplam sahip olma maliyeti düşük, performans/
fiyat oranı yüksek çözümlerimizden yararlanmak için bizi 
aramanız yeterlidir.

Ürünlerimiz tüm endüstri 
alanlarında kullanılıyor

Geniş ürün yelpazemiz

 Elektrik /Elektronik

 Makine / OEM

 Endüstriyel Ekipman 

 Petro Kimya

 Otomotiv 

 Gemi ve Yatçılık

 Enerji Üretim ve Dağıtım 

 Beyaz Eşya

 Demir Çelik 

 Raylı Sistemler

 Yenilenebilir Enerji 

 Madencilik

 İnşaat
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