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EAE BAYİSİ SOMELPA ELEKTRİK KİMDİR? 
2010 yılında Karaköy’de kurulan Somelpa Elektrik zaman içerisinde elektrik sektöründe büyümüş ve 
gelişmeye başlamıştır. İlk olarak Eae Bayiliğini yapan ve daha sonra bayilik sayısını artırarak ürün 
portföyünü geliştirmeyi başarmıştır. Daha sonra Başakşehir’de merkez ofis kurarak çalışmalarını hem 
Karaköy hem de Başakşehir’de sürdürmüştür. Gelişmiş ulaşım ağı sayesinde farklı noktalara tam 
zamanında ürünlerini ulaştırarak müşteri memnuniyetini kazanmıştır.  
Elektrik sektörü teknoloji ile birlikte gelişme ve değişme özelliğine sahiptir. Somelpa Elektrik bu 
değişmeleri yakından izleyerek her dönemde güncel kalmış ve müşterilerin bütün taleplerini 
karşılamıştır. Aynı zamanda AR-GE çalışmalarını ve uluslararası alandaki fuarlara katılarak elektrik 
sektörünün öncü markası haline gelmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı odaklı firmalar ile iletişime geçerek hem 
güçlü çözüm ortağı oluşturmuş hem de bayilik ağı artmıştır. Bayilikleri arasında Eae, Mutlusan 
Elektrik, 2m Kablo, Legrand, Wago, Yavuz Pano, Sf3 Pano, Elektrik Ticaret, Jupiter, Radsan gibi birçok 
firma bulunmaktadır. Özellikle Eae Elektrik ile kuruluşundan bu yana çalışmaktadır. Eae ürünlerinin 
satışını yurtiçinde ve yurtdışında yapmaktadır.  
Kuruluşundan itibaren vizyon olarak Türkiye ve dünya pazarında hizmet kalitesini artırmak, teknolojik 
gelişmeleri yakından izleyerek ürünlerin çeşitliliğini artırmayı amaçlamıştır. Sürekli çalışarak müşteri 
memnuniyetini sağlamak, müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı ise misyon haline 
getirmiştir. Sektörde yer alan ihtiyaçlara yönelik en hızlı ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Sadece 
satışta değil satış sonrası da destek vererek sorunları kısa sürede çözüme ulaştırmaktadır.  

                                                                                             
EAE Group, 1973 yılında İstanbul’da modern bir fabrika kurarak elektrik sektörü kapsamındaki 
çalışmalarına başlamıştır. Zaman içerisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde satışlarını gerçekleştirerek 
müşteri sayısını günden güne fazlalaştırmıştır. Artan müşteri potansiyeline karşılık farklı faaliyet 
kollarında firma kurarak gelişim göstermiştir. EAE Aydınlatma şirketini ise 1983 yılında aydınlatma 
ürünlerini geliştirmek için ve bu alanda üretim yapmak amacıyla kurmuştur. Kurulan bu firmada 
yüksek tavan armatürleri, lineer etanj, sıva üstü armatürler, sıva altı armatür çeşitleri, ray spot, aplik, 
acil durum aydınlatmaları, gizli aydınlatma ürünleri, yarı sıva altı armatürleri, spotlight ürünler 
satılmaktadır. Aydınlatma firmasını bünyesine kattıktan bir süre sonra gelen pozitif talepler 
doğrultusunda ürün kapasitesini arttırma düşüncesi ile 1995 yılında İkitelli’de yeni bir fabrika ile 
üretim yapmaya devam etmiştir.  1996 yılında makine alanında yeni yatırımlar yapmayı hedefleyerek 
EAE Makine firmalarını bünyesine katmıştır. Kısa bir süre sonra 2004 yılında EAE elektroteknik ve 
2009 yılına EAE Teknoloji firmasını bünyesine katarak ürün yelpazesini genişletmişlerdir.  Bu faaliyet 
kolları ile elektrik panosu, duvar tipi panolar, terminal kutuları, konsollar, dikili tip panoların üretimini 
yaparak satışlarını gerçekleştirmiştir.  Bünyesine katmış olduğu diğer firmalara paralel olarak 
Esenyurt’ta yer alan bir fabrika kurmuştur. Sadece İstanbul ile kalmayıp diğer şehirlerde de hatta 
yurtdışında yeni tesisler açarak üretim yapmaya devam etmiştir. Markasını uluslararası alanda 
tanıtarak müşteri memnuniyetini kazanmıştır. 
Güçlü çalışma ve iş disiplinine dayalı olan Eae Grup bu misyonuyla yoluna devam eden ihracat payı 
yüksek olan imalatçılar arasında yer almaktadır. Sunduğu hizmetin yanı sıra iş ortakları da önemlidir 
ve bazı standartlara uygun olan ortaklar ile çalışmaktadır. Çevre dostu, ergonomik, tasarruflu ve 
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verimli ürünler üretmesi ile daha fazla tercih sebebi olmuştur. Ürünlerini gerekli testlerden geçirerek 
ve TSE, ISO belgelerini alarak ürün kalitesini ispatlamıştır.  
Başta Türkiye olmak üzere, İtalya, Belçika, Dubai, Tayvan ve Hindistan gibi birçok ülkede EAE 
ürünlerinin satışı yapılmaktadır. EAE bayilerinin ana merkezi ise İtalya Milano’da yer almaktadır. 
İtalya’da 18 bayisi bulunan EAE Group markası daha fazlam bayilik açmayı hedeflemektedir. İtalya’nın 
yanı sıra Rusya, Almanya, ABD ve Avustralya gibi birinci dünya ülkelerinde de bayileri bulunup 
satışlarını titizlikle gerçekleştirmektedir. Çok fazla bayi ve yetkili satış ofisine sahip olan EAE Elektrik, 
sismik ve mekanik askı sistemleri, kablo taşıma sitemleri, enerji dağıtım sistemleri, busbar sistemleri, 
aydınlatma grupları, pano gibi ürünleri ile 100’den fazla ülkeye ihraç yapmaktadır. İhracat yapması 
sayesinde ülke ekonomisine yarar sağlamaktadır. Dünya çapında bilinen marka haine gelerek 
yurtdışında ülkemizi temsil etme şansını yakalamıştır.  
Bayilikleri bulunan ülkelerde yaptığı çalışmalar ise farklı projeler olup binalar, enerji tesisleri, 
havalimanları, metro ve raylı sistemler, otomotiv, petrol ve gaz, sağlık kompleksleri ve veri merkezleri 
olmak üzere bir çok ülkede, 30.000’den fazla projede yer almışlardır. Projeleri onaylanarak daha fazla 
hedef kitlesine ulaşmıştır. Üretimini yapmış oldukları ürünlerin dünya standartlarına uygunluğu 
DEKRA ve CESI gibi uluslararası  laboratuvarları tarafından test edilen ürünler uzmanlar eşliğinde 
onaylanmıştır. Yenilikçi düşünce anlayışı ile ürünlerinin patentini alarak seri üretim ile farklı ülkelere 
satışını gerçekleştirmiştir. Özellikle busbar ürünü ile müşterileri tarafından beğeni toplayarak 
piyasada öncü firma haline gelmiştir.  
Yer almış oldukları projelerde çevrenin korunması ve bulunmuş oldukları şartların iyileştirmesini 
öncelikleri haline getirmişlerdir. Bu sebeple; doğal kaynakların korunması, geri kazanılması ve 
atıkların en aza indirgenmesi için çalışmalar yürütür. Enerji performansı bakımından verimli ürünlerin 
ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlarlar. Çalışanlarının çalışma ortamlarını güvenli olmasına dikkat 
eder, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları için gerekli ortamları sağlarlar. Oluşabilecek riskli 
durumları değerlendirir ve bu konudaki gerekli tedbirleri alarak iş stratejisini belirler. Müşterilerine 
sağlamış oldukları kalite her daim yükseltmeyi hedefleyerek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 
olmasını sağlamak EAE firmasının amaçları olarak sayılabilecek maddeler arasındadır. 
Hem çevre hem de ürünlerin kalitesini korumak amacıyla çalışmalarını detaylı şekilde yürütmüştür. 
Doğaya uyum sağlayan ve çevresel atık oluşturmayan ürünleri üreterek uluslararası standartları 
yakalamıştır.  Bunlardan bazıları; ULS 857 -Busbar ürünleri için üretim ve test standartlıyla ilgili belge-, 
UL Greenguard -Çevreye zarar vermeyen ürünler kullanımını gösteren belge-, ISO 9001 Kalite 
Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO 45001 İş Sağlığı / Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemleri Standardı belgeleri, IEC 61439-6 -  CB şeması, Yangın testleri -IP55 koruma sınıfı, 
ISO 834. DIN 4102-9, EN-1363-1, EN-1366-3-, Sismik testler -UBC 1997, IEC 60068-3-3, IEC 60068-2-
57, IEC 60980-, KEMA KEUR -Ürünlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteren logo- gibi 
sertifikalara sahiplerdir.  
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Eae Bayileri İstanbul dahil tüm şehirlerde mevcuttur. Somelpa Elektrik İstanbul da yer alan ofisleri ile 
tüm Türkiye hizmet vererek Eae Elektriğin tüm ürünlerini müşterilerine ulaştırmaktadır. Özellikle Eae 
Karaköy bayi şubesi ile ürünlerin satışlarını gerçekleştirmektedir.  
 
 

 
 
 
Eae Kablo Kanalı 
Kablo kanalı, herhangi bir kablolama işlemi yapılacaksa kabloların güvenli şekilde taşınmasını 
sağlayan sistemdir. Tavan, kolon veya kiriş kenarından monte edilerek kullanılabilir. Oluşan dağınık 
görüntüyü engelleyerek kabloların bir arada taşınmasını sağlar. Ev, ofis, sanayi, okul, otel, avm vb 
alanlarda kullanılabilir. Montajı oldukça kolaydır, kolayca duvara takılır. Taşınacak kablo miktarına 
göre genişlik ve uzunluğu seçilebilir. Kablo kanalı çeşitleri ise şunlardır;  
Delikli Tip 
Merdiven Tipi 
Deliksiz Tip 
Tel Tip 
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Kablo tavası belli standartlara göre üretilmektedir. TS EN 61537:2007 standart kapsamına uygun 
olarak üretim yapılma zorunluluğu vardır. Olası bir yangın anında alevlere karşı dayanıklı halde 
olmalıdır. Isıyı iletmeyen metalleri ile kabloların güvenliğini sağlar. Kablo kanalı seçerken dikkat 
edilmesi gereken unsurlar ise şunlardır; 

• Kanal sisteminin malzemesi kaliteli olmalıdır. 
• Alev iletmeme özelliğine sahip olmalıdır. 
• Dışarıdan gelen darbelere dayanıklı olmalıdır. 
• Yangın anında uzun süre ısıya direnç göstermelidir. 
• Kanal çelik ise paslanmaz çelikten üretilmelidir. 

 

 
 
Kablo tavası PVC, alüminyum, çelik, plastik malzemeden üretilebilir. Taşınacak kablo cinsine göre 
kanalda değişkenlik gösterir.  Eae kablo kanalı ise zamana karşı oldukça dayanıklıdır. Kabloları dış 
etkenlerden tamamen koruyarak mekanizmanın zarar görmesini engeller. Eae kablo merdiveni 
otomatik üretim hatlarıyla yapılmaktadır, bu yüzden standart kanal boyu 3 m’dir. Talebe göre  6 m 
üretimi de gerçekleştirilir. Kanaldan geçecek kablo sayısına göre uygun şekilde yapılır. Pregalvaniz ve 
sıcak daldırma olarak üretilmektedir. Eae kablo tavası alımı ise modern tesisleri sayesinde hızlı şekilde 
müşteri taleplerine cevap vermektedir.  
E-LİNE UKS-UKFE: Pregalvaniz Kablo Kanalı 
3000 mm standart boyunda ve ağır hizmet tipinde kullanılmaktadır. İsteğe bağlı olarak boyalı üretim 
yapılmaktadır.  
E-LİNE UKFG-C: Pregalvaniz Formalı Kablo Kanalı 
Ek elemana ihtiyaç duyulmadan cıvata ile bağlanan , ağır hizmet sektöründe kullanılır. 
E-LİNE KMH-KMA: Sıcak Daldırma Kablo Merdiveni 
3 m veya 6 m olan isteğe göre üzeri boyalı kanallardır.  
Sac metal kablo kanalı çinko ile kaplanırsa galvanizli kablo tavası olarak adlandırılır. Eae galvanizli 
kablo kanalı paslanmayı önlemek için oluşturulmuştur. Bu sayede demir paslanmadan endüstriyel 
alanlarda kullanılır. 3 yöntem ile yapılabilir, pregelvaniz, sıcak daldırma, elektro galvaniz kaplama 
şeklindedir.  Uygulanacak yere göre herhangi biri seçilebilir.  
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Paslanmaz Kablo Kanalı  
Çelik malzemeden üretilen kablo tavası türüdür. Özellikle şekillendirmeye yatkın olan ve kaynak 
işlerinde kullanılan üründür. Kimyasal veya petrol tesislerinde için tercih edilir. Alüminyum kablo 
kanalı ise hafif olan bu kablo türü çoğu alanda kullanım özelliğine yatkındır.  
Eae Kablo Tavası uygulanacak projeye göre boyanabilir. Epoksi boyalı kablo kanalı veya polyester 
boyalı kablo kanalı şeklinde yapılabilir. Polyester boyama sararmaz ve renk değiştirmez. Kablo 
merdiveni basamaklar ile birbirine bağlanan kanal türüdür. Modüller; 

• Yatay dönüş modülü 
• T dönüş modülü 
• Dörtlü bağlantı modülü 
• Dış bükey dönüş modülü 
• İç bükey dönüş modülü 

Eae Busbar Sistemleri  
Bakır veya alüminyum iletkenlere sahip olan  yatay veya dikey enerji dağıtımında kullanılan sistemdir. 
Kablolu sistemlere göre hem daha dayanıklı hem de enerji tasarrufuna sahiptir. Gövde yapıları 
metaldir, bu ürünün uzun ömürlü olmasına imkan tanır. Kablo yerine kullanıldığı için dağınık bir yapısı 
yoktur. Enerji tasarrufu için etkili bir yöntem olup güç verimliliği en üst düzeydedir. Avantajları ise 
şunlardır 
Her alanda enerji tasarrufu ile yüksek performans sağlar. 

• Montajı kısa sürede yapılabilir, hızlı ve oldukça kolaydır.  
• Yangına dayanıklılığı sayesinde olası bir facianın önüne geçer. Bileşenleri halojen free olduğu 

için zehirli gaz çıkartmaz 
• Oluşabilecek yüksek akımlara karşı dayanıklıdır. 
• Isı transferi oldukça güçlüdür. Bu sayede performansı en üst düzeydedir. 
• Montaj maliyeti düşüktür, ayrıca kablolu sistemlere göre daha tasarrufludur. 
• Birden fazla noktadan akım alma özelliği mevcuttur. Çıkış kutuları sayesinde akım alınabilir.  
• Çok fazla alan kaplamadan daha verimli çalışmanıza imkan tanır. Ayrıca alanda estetik bir 

görünüm oluşturur. 
• Modüler bir yapıda olduğu için çok kolay şekilde sökülüp takılabilir. 
• IP 54 koruma sınıfında olanlarda vardır. 

 
 
Aydınlatma ve güç dağıtım sistemlerinde vazgeçilmez bir unsur olan Eae busbar sistemleri etkin ve 
profesyonel çözümler sunmaktadır. Sanayi tesislerinde, tersanelerde, otellerde, alışveriş 
merkezlerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Ayrıca depo ve  laboratuvar gibi alanlarda da karşımıza 
çıkmaktadır. Bakır veya alüminyum gibi iletkenleri sayesinde montajı kolay ve ekonomiktir. Busbar 
seçimi yapılırken, akım taşıma kapasitelerine göre alınmalıdır. Bunlar; 
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❖ E-Line MV Busbar Orta Gerilim Busbar (950 - 5700A) 
En son teknoloji ürünü olan bu sistem güvenli şekilde enerjinin iletimini sağlar. İçerisinde bakır ve 
alüminyum iletkenler mevcuttur. Dış kısmı kalay ile kaplı olduğu için uzun süre kullanım imkanı 
vermektedir. Paslanmaya, yüksek kısa devre dayanımına sahip, bakım gerektirmez ve baca etkisi 
yapmamaktadır. Endüstriyel binalar, petrol ve doğal gaz endüstrisi, dış ortam vb alanlarda kullanıma 
uygundur.  

 
❖ E-Line KX Busbar  

Bolt-on ve Plug-in şeklinde iletimi olan ve yatay ve dikey enerji akımını sağlayan sistemdir. Enerji 
gerilimini en düşük düzeyde gerçekleştirerek tesisin zarar görmesini engeller. Enerjiyi sağlıklı şekilde 
diğer noktalara ileterek sistemin aksamadan çalışmasına olanak tanır. Kompakt yapısı olan bu 
busbarın kısa devrelere karşı önemli ölçüde dayanıklılığı mevcuttur. Bir kablolu sistemde oluşan 
gerilim bu sistemde daha düşük görülür. Hızlı şekilde soğuma ile tesisin enerji tasarrufu yapmasına 
yardımcı olur. Yüksek IP55/65/67 sınıfı ile tam koruma sağlar. Bulunduğu mekanda kablolu sistemlere 
göre oldukça daha az yer kaplamaktadır. Ek noktalarına basit dokunuşlar ile montaj yapılabilir. 
Fabrika, tekstil, fuar alanları, alışveriş merkezleri, otel, hastane, bina gibi alanlar için kullanımı 
uygundur.  
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❖ E-Line CR Busbar Cast Resin Busbar (630A-6300A) 
Yüksek sıcaklık ve mekanik çalışmaya yatkın olan bu ürün 630A 6300A arası güce sahip alanlar için 
uygundur. Alüminyum ve bakır iletkenleri ile zor mekanlar için kullanılabilir. Kimyasal çalışma 
mekanları için bile tercih edilerek güvenliği üst düzeyde tutmaktadırlar. Ayrıca haşerelere karşı 
dayanıklı ve tropik bir ortamda bile çalışmasını aksatmadan devam etmektedir. Herhangi bir sebepten 
yangın çıktı ise bu sistem alevin iletimini engeller. Eğer yüksek şekilde kısa devre yapıldı ise çalışma 
aksamadan devam etmektedir. E-Line KX modülleri ile uyumlu halde çalışabilir. Nükleer tesis gibi çok 
tehlikeli bölgeler için özel üretilen üründür. Petro kimya tesisi, çimento, enerji tesisi, fabrika, yüksek 
korumalı tesisler için kullanımı uygundur. 

 
 
 
 
 
 

❖ E-Line CCR Busbar IP68 Alüminyum Gövdeli Cast Resin Busbar (850A….6300A) 
Elektrik panosu veya trafo gibi yüksek akım ile çalışan mekanizmaların enerji taşımasını sağlayan 
busbar sistemidir. Korozyona ve kimyasal maddelere dayanıklıdır.  
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❖ E-Line KD Busbar Rack Kabinet Enerji Dağıtımında Esneklik (160A-800A) 
Tesislerde sürekli hareket halinde olan veya yer değiştirilmesi gereken durumlar için tasarlanan 
busbar sistemidir. Aynı zamanda ideal performans gerçekleştirerek sistemdeki aksaklıkları engeller. 
Geçmeli askı sistemleri ile mekanizmayı daha ergonomik hale getirilebilir. Veri merkezleri gibi 
alanlarda kullanılması uygundur.  
 

 
 
 
 
 
 

❖ E-Line KO-II Busbar Busbar Sistemi (160A-800A) 
Sanayi tesislerinde veya binalarda kullanılabilen kesintisiz şekilde akımı ileten üründür. Alüminyum ve 
bakır iletken seçeneği ile akımın gücünü karşılamaktadır. İstenirse eğer özel tasarım seçeneği de 
mevcuttur. Otel, hastane, okul, fabrika gibi çok büyük enerji ihtiyacı olmayan yerler için üretilmiştir.  
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❖ E-Line MK Busbar Busbar Sistemi (100A-225A)  
 
Basit düzeyde enerji akışını gerçekleştiren ve temiz toprak seçeneği bulunan busbar sistemidir. 
Diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise esnek oluşudur. 10 noktadan akım alma düzeyi ile daha 
elverişli hale gelmiştir. Montajında ise herhangi bir ek eleman olmaksızın kolay şekilde yapılabilir. 
Küçük işletme, alışveriş merkezi, küçük sanayi tesisleri için ideal bir çözümdür. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

❖ E-Line DL-SL Busbar Güç Busbar Sistemi (40A) 
 
Priz devreleri kullanılması uygundur. Hemen hemen her alanda kullanılabilir ve 10 bakır iletken kısmı 
bulunur. Aynı zamanda aydınlatma beslemesi ile kitli armatürlerin bulunduğu yerlere de akımı 
iletmektedir.  
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❖ Dabline Busbar Döşeme Altı Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri (63A & 80A) 

 
65 mm yükseklikte döşeme altlarına kullanılan busbar türüdür. 1200-2400-3000 mm standart boylara 
sahiptir. Yanmazlık özelliği ile tüm sistemi korumaktadır. Tam boy izolasyona sahip iletkenler ağır 
darbelere karşı tam koruma sağlar. Banka, ofis, otel, hastaneler, sinema salonları, tiyatro salonları gibi 
alanlar için uygundur.  
 

 
❖ E-Line KAP Busbar Güç Busbar Sistemi (40A & 63A) 

Güç ihtiyacı yüksek olmayan 40A ve 63A arası olan makineler için üretilmiştir. Hızlı şekilde akımı iletir 
ve mekanizmanın çalışmasını sağlar. Lojistik depolar, marketler, atölye ve otopark gibi alanlar için 
uygundur.  

 
❖ E-Line KY-S Busbar Düşük Güç Busbar Sistemi (40A-63A) 

Bina ve endüstriyel tesislerde ihtiyaç duyulan aydınlatmayı ve enerjiyi iletmektedir. Priz devreleri ve 
küçük elektrik ihtiyacı olan cihazlar için üretilmiştir.  Uluslararası kalite standartlarına uygundur ve 
gerekli testlerden geçirilerek satışa sunulmaktadır. Ayrıca acil kitli aydınlatma devreleri içinde tercih 
edilen bir üründür.  6 iletken seçeneği ve 1 adet çıkış penceresi bulunur. Çıkış noktalarında montaj 
işlemi gerektirmeden el aletleri ile monte edilebilir. Esnek bir yapıda olduğu için bina, kolon gibi 
yerler için uyumludur. Sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri, veri merkezleri, işletmeler için uygundur.  
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Eae Çıkış Kutusu 
Busbar Sisteminde enerji kesilmeden elektrik çıkışı yapılabilir. Bu işlem çıkış kutuları sayesinde 10 
amperden 400 ampere kadar uygulanabilir. eğer bu, amperden daha büyüklerin güçlü isteniyorsa 
bolt-on çıkış kutuları kullanılabilir. Plastik veya metal olarak müşterilerin isteği doğrultusunda 
yapılabilir. Eae çıkış kutuları devre kesici, enerji izleyici gibi amaçlar için üretilebilir. Çıkış kutuları 
sayesinde enerji ölçümü yapılarak tasarruf yapılabilir.  

 
Eae Kap-32 W 
Enerji tasarrufu konusunda oldukça etkili olan kap-32 birden fazla fonksiyonel özelliği sahiptir. 
Elektriği dağıtarak sistemin güç kaybı yaşamasına engel olur. Bu sayede en üst düzeyde çalışan 
mekanizma aksamaya uğramadan görevini tamamlar.  
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E-Line Kam Kap 
Busbar sistemleri için tasarlanan farklı kontaklara sahip bir üründür. Oldukça güvenli ve hızlı yapısı ile 
sistemin getirdiği görevleri yerine getirerek özellikle armatürlerin ihtiyaç duyduğu elektriği 
iletmektedir. 

 
Eae Akım Alma Arabası 
Hareket halindeki sistemlere enerji iletmek amacıyla üretmemiştir. Kablolama sistemlerinde oluşan 
kaza ve arıza gibi teknik sorunların en aza indirilebilmesi amaçlanmıştır. Bakım maliyeti düşüktür sık 
bakım gerektirmez. Aşırı sıcak alanlar için kullanımı uygun değildir.  
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Eae Askı Sistemleri 
Tesisat sistemlerinin taşınması için kullanılan aparatlara denilmektedir. Sistemdeki malzemelerin 
dayanıklılığı önemlidir ve montajı sağlam yapılmalıdır. Hemen hemen her alanda karşımıza 
çıkmaktadır. Busbar, kablo kanalı gibi ürünlerin taşıması için E-Line A serisi aksesuarları kullanılabilir.  

❖ E-Line A-A Askı Sistemleri 
Kablo kanallarını taşımak için tasarlanan ve bina, fabrika, depo gibi alanlarda kullanılan sistemdir. 
Taşınacak ürünün ağırlığına göre genişliği belirlenir. 2mm ve 6mm arası seçenekleri vardır. Yangına 
karşı dayanıklıdır ve ısıyı iletmez. Özellikle Eae C profil diğerlerine göre daha fazla talep görmektedir.  

 
❖ M-FIX Elektro-Mekanik Taşıyıcı ve Askı Sistemleri C profil, L profil, U profil, G profil & Boru 

Kelepçesi 
Mekanik sistemler için tasarlanmış olup sağlam gövde yapısına sahiptir. Sıcak daldırma yapılarak 
ürünün paslanma veya kısa zamanda hasar görmesi engellenir. Taşınacak maddenin ağırlığına göre 
askı sisteminin ölçüleri belirlenir. Hastane, otel, metro, tünel.. gibi alanlar için kullanımı uygundur.  

 
❖ E-Line Binrak Askı Sistemleri Sıcak Daldırma ve Paslanmaz Çelik G Profil 

TSE ve ISO standartları dahilinde üretilen paslanmaz ve ağır hizmet tipinde kullanılan üründür. 
Standart olarak tek tipte üretimi yapılır. Montajı oldukça kolay olan bu ürünün aynı zamanda tavan, 
duvar, zeminde destekleme olarak kullanılabilir. Delikli yapıda olduğu için kablolar açısından büyük 
avantaj sağlar. Raylı sistemde ise her noktadan montaj imkanı verir.  
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❖ Solar Montaj Sistemleri 
Yenilenebilir enerji kaynakları için tasarlanan ve büyük ölçüde enerji tasarrufu yapmayı sağlayan 
sistemdir. Özel üretim yapılarak güvenli ve hızlı kurulum gerçekleştirilebilir. Ayrıca tüm ürünler yerli 
malzemeden seçilerek yapılır. Her türlü arazi şartlarına uyarak hızlı enerji verimliliği elde etmenize 
olanak tanır.  

❖ E-Line Sismik 
Deprem araştırmaları için yapılan ve ISO EN 1461 sertifikaları ile güvence veren sistemdir. Bir deprem 
anında yatay sarsıntıyı engeller ve yapısal elemanları birbirine sıkıca bağlar bu sayede ekipmanların 
zarar görmesi engellenir. 
Eae İç Tesisat  
❖ E-line Smart -Masaüstü Priz 
Donatılabilir priz blokları iş merkezi, ofis, çalışma alanları gibi yerlerde kullanılabilir. Özellikle masa 
başı çalışma, toplantı, sunum vb çalışmada oldukça yardımcı olmaktadır. Esnek çözüm sağlayan bu 
ürünler ideal çözümler sunarak hayatı, dahada kolaylaştırmaktadır. Gövde kısmı alüminyum 
malzemeden üretilerek  beyaz ve siyah renk alternatifleri bulunmaktadır. Hazır haldedir ve kolayca 
masaya sabitlenebilir. Ayrıca isteye bağlı olarak masanın altına kurulum yapılabilir. Gömme tip 
kapakları ve basmalı kilit sistemi ile güvenli bir kullanım sağlamaktadır. ürünün içinde Klemens 
bağlantı yeri sayesinde kabloların çekme ve gerilme, yüklerini en aza indirir.  

 
❖ E-Line Mini Priz Kutusu 
açılıp kapanan kapakları ile masaüstüne veya herhangi bir yüzeyin zemine monte edilebilir. IP40 ve 
IP66 koruma sınıfında olan priz kutusu Gerekli enerji ihtiyacınızı karşılamaktadır. Şık ve estetik yapısı 
bulunan 3 modül ve 6 modül seçenekleriyle kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Paslanmaz, hareketli yüz 
kapaklar ile zamana ve mekana dayanıklıdır. Avm, havaalanı, fabrika, otel, hastane, spor merkezleri 
gibi alanlarda kullanılabilir.  
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❖ E-Line DK Döşeme Altı Priz Kutusu 
Şap altı, buat ve çıkış kutuları için tasarlanan ve etkili çözümler sunan üründür.  Eae döşeme altı priz 
kutusu işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayarak esnek ve modüler çözümler yaratmaktadır. Banka, ofis, 
hastane, okul, konferans salonları, çağrı merkezleri için oldukça kullanışlı üründür.  

 
❖ E-Line N-DK Şap Altı Ve Yükseltilmiş Döşeme Altı Buat, Kablo Kanalı, Priz Kutusu 
İhtiyaca bağlı olarak boyutu ve özellikleri değiştirme seçenekleri mevcuttur. Plastik gövdeli, sac levha 
ile güçlendirilmiş kapak yapıları ile verimli hale gelmiştir. Hem şap altı hem de yükseltilmiş döşeme 
için ayrı iki tip modeli vardır 
❖ E-Line Multibox: Sigorta ve Priz Kombinasyon Kutusu 
Eae sigorta ve priz kombinasyon kutuları ile fabrika, şantiye, atölye, çalışma alanları gibi ortamlarda 
kullanılabilir. ihtiyaçların göre esnek, sağlam ve ergonomik bir hizmet sunmaktadır.  Emniyet şalteri 
ile güvenli şekilde elektrik ihtiyacını karşılar. Ayrıca isteğe bağlı olarak üretimi yapılabilmektedir.  
Sigorta kutusu veya dağıtım kutusu olarak kullanılabilir.  
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❖ E-Line FL-FLD Busbar Kanal Sistemleri 
Kullanıldığı alanda fazla kablo olmadan enerji dağıtım imkanı sunmaktadır. Ofis gibi alanlarda 
süpürgelik kısımda bulunmaktadır. Askı aparatı bulunan bu sistemin kolayca monte edilmesi 
mümkündür. Standartlara uygun olarak üretilip TSE belgelidir. Ayrıca çocuk koruma özelliği ile 
sistemin güvenli şekilde çalışması sağlanır. Müşterinin isteği doğrultusunda kesilip eklenebilir. 
Kullanım alanları ise ofis, atölye, mağaza, hastane, havaalanı, okul… 
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❖ E-Line WSB Priz Kutuları 
4 modülden 6 modüle kadar kapasitesi olan priz kutuları her tipte duvara monte edilebilme özelliğine 
sahiptir. Üzerindeki şeffaf kapağı ile şık görünüm sağlarken aynı zamanda kullanım esnekliği 
sunmaktadır. Tuğla ve beton gibi yapıdaki uygulamada ise kolay montaj imkanı vermektedir.

 
❖ E-Line DL/SL Busbar Aydınlatma Busbar Sistemi (25A,32A & 40A) 
Monofaze veya Trifaze aydınlatma ihtiyacı bulunan sistemler için kullanılmaktadır. Özellikle 
endüstriyel tesislerin enerji ihtiyacını büyük oranda karşılamaktadır. 10A- 16A çıkış fişleri veya 
25A fişek sigortalarını beslemek amacıyla ile EAE tarafından üretilen kapsamlı bir busbar 
sistemidir. 6 farklı alt ürün grubundan oluşmaktadır. E-Line DL yüksek tavanlı aydınlatma 
gerektiren yerler için tasarlanmıştır. E-Line SL ise tek devreli aydınlatma sistemleri için üretilen 
fabrika, otopark, ofis gibi alanlarda kullanılması uygundur. Kullanım alanları ise küçük işletmeler, 
fabrika, atölyeler, tesisler, büyük marketler, alışveriş merkezleri, veri merkezleri… 
❖ E-Line KAM-KAP Busbar 
Armatürlerin enerji ihtiyacını karşılamak için üretilen ve küçük güç gerektiren cihazlara akımı 
iletmektedir. En fazla 63A gücü taşıyabilmektedir. Kapakları sayesinde enerji akışını 
gözlemleyebilirsiniz. Otopark, alışveriş merkezi, konfeksiyon tesisleri, lojistik depo gibi alanlarda 
kullanılabilir.  

 
❖ E-Line KY-S Busbar Aydınlatma ve Düşük Güç Busbar Sistemi (25A-40A-63A) 
Priz devreleri ile düşük elektrik gerektiren durumlara ideal çözüm sunmaktadır. ISO 9001 
standartlarına uygun olarak tasarlanan bu ürün müşterilerine güven sunmaktadır. Aydınlatma 
sistemleri açısından daha kullanışlı olan KY-S Busbar özellikle atölye gibi alanlarda tercih 
edilmektedir. Hatalı kullanımı veya elektrik kazalarını önlemektedir. 
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❖ Dabline Busbar Döşeme Altı Busbar Enerji Dağıtım Sistemleri (63A & 80A)  

Diğer Busbar ürünlerine göre renk seçeneği olan ve döşeme altlarında kullanılan enerji dağıtım 
sistemidir. Sağlam gövdesi ile gelebilecek darbelere karşı dayanıklıdır. Kanal üzerine ayarlanabilen 
kayan askıları ile kullanımı daha kolay hale getirilmiştir. Yanmaz özelliği ile enerji akışını koruyarak 
yangın olması halinde ısıyı iletmez. Kullanım alanları ise banka, iş merkezi, tiyatro ve sinema 
salonları, konferans salonları, dershaneler, turistik tesisler, okul, hastane, otel gibi yerler için 
uygundur.  
Eae Aydınlatma  
1983 yılında Eae Elektrik tarafından kurulan ve kısa zamanda aydınlatma sektöründe en üst 
seviyeye ulaşan firmadır. Maliyetleri düşürerek kaliteli ürünler üretmeyi başarmıştır. Çevre ile 
dost, verimli ve güvenli çalışmaları ile günümüzde tanınan bir marka olmuştur. Eae Aydınlatma 
bayileri arasında olan Somelpa Elektrik tüm aydınlatma ürünlerinin satışını gerçekleştirerek 
müşterilerine güvenli şekilde ulaştırmaktadır. Eae Aydınlatma Bayileri Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde yer almaktadır. Bunlardan biri olan Somelpa Elektrik tüm ürünlerin teminini 
gerçekleştirerek en kısa sürede kullanıcılara ulaştırmaktadır. 

❖ Eae Yüksek Tavan Armatür  
6 metreden daha yüksek yerlerde kullanılmak amacıyla üretilmiştir.  Işığı güçlü ve daha geniş açıyla 
yayarak tam verimlilik almayı sağlar. Maliyetleri düşürerek güvenli şekilde ortam aydınlatmasını 
yapabilirsiniz.  

❖ Revoled – x 
Eae Revoled özellikle endüstriyel alanların aydınlatılması için tasarlanmış olup teknolojik tüm 
imkanları sağlamaktadır. Maksimum ışık performansı ile yüksek aydınlatma verimliliği sunar. Sıcak 
beyaz, doğal beyaz ve soğuk beyaz renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur. Kendi içinde lümen ve ışık 
renkleri ile seçenekleri mevcuttur.  
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❖ Eae HBC 

Eae HBC minimum maliyetler ile endüstriyel ortamlar için profesyonel çözümler yaratmaktadır. 
Verimli led teknolojisi ile her ortama uyum sağlamaktadır. Sıva üstüne sarkıt şekilde montajı 
yapılabilir.  

❖ Eae Logy 
Multi lenslere sahip Logy ışık kalitesi açısından oldukça verimlidir. Lojistik depolar, endüstriyel sanayi 
tesisleri, raf sistemlerinin çok olduğu alanlar için profesyonel avantajlar sunar. Yüksek lümen çıkışı ile 
aydınlatılması zor alanlara ulaşarak maksimum ışık dağılımı yapmaktadır. Hafif gövdesi ile kurulumu 
basit ve dışardan gelecek darbelere dayanıklıdır. Mağaza, lojistik tesis, gıda sanayi, otomotiv sanayi 
gibi yerler için kullanımı uygundur. Kablo kanalı veya busbar seçeneği mevcut olup her duruma 
çözüm sunar.  

❖ Eae Sround V.2 Industry 
Endüstriyel yerler için tasarlanan ve sanayi koşullarına dayanıklı olarak üretilmiştir. Yüksek IP 
koruması ile ortam sıcaklığından etkilenmez. Yüksek aydınlatma gücü ile tersane gibi zor alanlar için 
bile kullanılabilir. Mid Power led teknolojisi ile ışık yayılım gücü oldukça fazladır. İstenilen şekilde sıva 
üstü veya sarkıt halinde montajı yapılabilir. Şık tasarım olarak üretilen Eae sround siyah gövde rengi 
ile temperli şeffaf camı sayesinde ortama uyum sağlar.  

❖ Eae Galis 
Otopark, depo gibi aydınlatılması zor yerler için ideal bir çözümdür. Nemden etkilenmeyen yapısı 
sayesinde ışık verimliliği yüksektir. Dış camı darbelere dayanıklı ve kırılmaya ya da çatlamaya 
damperlidir. Sıva üstüne monte edilerek kullanılabilir. IP66 ile güç seviyesi oldukça yüksektir.  

❖ Eae YPL 
Eae aydınlatma ürünleri arasında en çok tercih edilen ürünlerden biridir. Uzun ömrü ve aydınlatma 
kalitesi ile her alan için kullanımı uygundur. Sıva üstü veya sarkıt halinde kanallar üzerine montajı 
yapılabilir. Gövde kısmı plastik ve aşırı gerilimlere karşı dayanıklıdır. Eae Ypl armatür farklı lümen 
seçenekleri ile ihtiyaç duyulan aydınlatmayı sağlar. 3 yıl garantili olan bu ürün 72.000 saat Led 
ömrüne sahiptir.  

❖ Eae Toria  
Eae Aydınlatma tarafından üretilen farklı lümen ve boy seçenekleri olan etanj led armatürüdür. Esnek 
montaj yayı ile güvenli şekilde aparat gerektirmeden sıva üstüne montajı yapılabilir. Yüksek ışık gücü 
sayesinde ulaşılması zor yerler de bile ışığı eşit şekilde dağıtarak ortamın aydınlanmasını sağlar.  
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❖ Eae Lina Lens 
Yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlayan ve geniş tavanlar için tasarlanan üründür. Akıllı 
sonlandırma kapakları ile kullanım kolaylığı vermektedir.  

❖ Eae Lineer Trunking Sistemleri 
Galis, infino, cozar, ypl gibi modelleri yer almaktadır. Bu modeller ekonomik ve fonksiyonelliği bir 
arada tutarak hem tasarruf sağlamakta hem de sorunlara ideal çözümler üretmektedir. Çatlamaya ve 
kırılmaya karşı ön ürünlerin ön yüzeyleri temperlenmiştir. Kullanılacak mekana göre ebat, boyut ve 
lümen seçeneği vardır. İç aydınlatma sistemlerinde kullanılır. 

❖ Downlight / Spotlight 
Giza, sera, lory, ori small, kriza, pıxa gibi modeller mevcuttur. Led şeklinde olan bu ürünler yayvan ve 
yumuşak geçişler ile ışığı eşit şekilde dağıtır. Genellikle toplantı odaları, koridorlar, ev veya otel gibi 
işletmeler için kullanılır.  

❖ Acil Durum Aydınlatma 
Aydınlatma sistemlerinde arıza olduğu zaman ortamdaki ışığı güvenlik açısından sürekli hale getirmek 
için kullanılır. Oluşan arızada devreye girerek acil durumda insanların tahliyesini kolaylaştırmaktadır. 
Eae bu konuda kaçış aydınlatması ve acil durum aydınlatma armatürlerini üreterek çok fonksiyonlu 
bir çözüm sunar. Sarkıt şeklinde veya sıva üstü takılarak montaj aksesuarları ile monte edilir.  
 

 
 

❖ Gizli Aydınlatma 
Banyo gibi nemli ortamlarda veya aydınlatma sisteminin led barlar ile gizli şekilde yapılmasını 
istenilen durumlar için uygundur. Derin şekilde konumlandırılan ışık kaynağı ile karmaşa yaratmadan 
bulunan mekana şık bir görüntü katar. Üstün bir görüntü performansı yakalamanıza yardımcı olur.  
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Eae aydınlatma uygulamanın yapılacağı mekana göre seçim sunmaktadır. Endüstriyel alanlar için 
önerilen ise acil aydınlatma edt, acil aydınlatma eld, exit slim ürünleridir. Eğer aydınlatılacak mekan 
ofis tarzında bir yer ise Giza, sera, down led gibi ürünler önermektedir. Mağazalarda spot tarzı ürünler 
otopark gibi aydınlatılması zor bölgelerde yüksek tavan armatürlerini önermektedir.  
Aynı zamanda dış mekan aydınlatmaya da önem veren Eae Aydınlatma projektörler, yol çevre 
aydınlatma armatürleri, peyzaj ve cephe aydınlatma, kanopi aydınlatma seçenekleri ile ışık konforunu 
sağlamaktadır. Prolit Projektörler bahçe gibi açık havada kullanılan ve yağmura toza dayanıklı 
üründür. Alüminyum enjeksiyon gövdesi ve temperli camı ile uzun ömürlü kullanım sağlar. Zemine 
montaj edilerek kurulumu kolayca yapılır. Yol ve sokak aydınlatma için RA3 modelleri uygun olup 
hassas hareket kabiliyeti ile yüksek enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca kablosuz sistem ile uzaktan kontrol 
imkanı sunmaktadır.  
Peyzaj ve cephe aydınlatmasında electra, wato, aplikled gibi ürünler önerilmektedir. Yürüyüş 
yollarında kullanabilen ürünler dekoratif ve şık bir tasarım sunmaktadır. Renk ve lümen seçenekleri ile 
mekana uygun olarak tercih edilebilir.  

 
Eae Elektroteknik 
Eae tarafından özellikle pano ürünleri için kurulan grup şirketidir. 2004 yılında faaliyetlerinde 
başlamış günümüzde ihracat potansiyelini artırarak 100 den fazla ülkeye malzeme satışı 
gerçekleştirmektedir. Müşterilerine tek tip ürün satışının yanında özel olarak imalat sunmaktadır. 
Kalite ve güvenceye önem vermiş ve TSE EN ISO9001:2015 ve ISO 27001:2013 standartları 
çerçevesinde üretim yapmaktadır. AR-GE çalışmalarında yenilikçi anlayışı benimseyen ve bu alanda 
yatırımlarına ağırlık vererek çalışmalarını sürdürüyor. Eae pano bayileri arasında olan Somelpa 
Elektrik gelişmiş ulaşım ağı ile pano ürün ve çeşitlerini müşterilerine ulaştırmaktadır.  
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❖ Dikili Tip Panolar 

Dikili tip panolar elektriğin diğer kanallara dağıtılmasını, iletilmesini ve aktarılması için taşıyıcı rol 
oynamaktadır. Esnek yapıda olan bu panolar iç perdeli, bölmeli ya da taban saclı olabilir. Eae pano 
üretiminde farklı seriler ile uygun seçimler sunarak kalitenizi artırmanıza yardımcı olur. Eae dikili tip 
pano serileri ise şunlardır:  

• S Serisi 
• D Serisi 
• L Serisi 
• HS Serisi Harici Modüler  
• HF Serisi Harici Monoblok 
• XS Serisi Paslanmaz Modüler 
• XH Serisi Paslanmaz Monoblok 
• Dikili Tip Pano Aksesuarları 

  
Dikili Tip Pano S Serisi: Kuvvetli akım uygulamaları için tasarlanan üründür. Yapılacak işin hacmi 
büyük ise yan yana panolar genişletilebilir. Epoksi polyester toz boya ile boyanarak dış etkenlerden 
koruma sağlanmıştır. Parçalı kapak seçeneği bulunan ve isteğe göre aksesuar eklenebilen pano 
türüdür. Estetik görünüme sahip alüminyum profilden imal edilmiştir. Güvenliği en üst seviyede tutan 
Eae bu pano türüne kilit sistemi de eklemiştir. Ayrıca kilitli değilken anahtarsız kullanılabilir. Dört 
noktadan kilitleme özelliği mevcuttur. Havalandırma yarıklı kapıları eklenip isteğe göre 
değiştirilebilmektedir. İskelet yapısı ise oldukça kuvvetlidir, kolay montajlama sunar. İçindeki parçalar 
yeterli topraklama ile dayanıklılığını artırmaktadır. Alt kısmında bulunan örtü düzeneği kaydırarak 
kullanılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Üstteki bazalar birbiri üstüne monte edilebilir bu da 
panonun yükselmesini sağmaktadır. Havalandırma aksesuarları doğal şekilde panonun havalanmasına 
imkan vermektedir.  
Dikili Tip Pano D Serisi: E-kabin D sanayi gibi ağır çalışma koşullarının olduğu mekanlar için 
üretilmiştir. Yan yana birleştirilerek pano genişleyebilme özelliğine sahiptir. Üst kısmına bazalar 
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eklenerek yükseltilebilir ve havalandırma modülü aksesuarları eklenebilir. İhtiyacınıza göre boy ve 
montaj plakaları mevcuttur bu da montaj uygulamasında kolaylık sağlar.  
Dikili Tip Pano L Serisi: E-kabin L modüler yapıya sahip ve endüstriyel alanlar için üretilmiştir. Dört 
noktadan kilitleme özelliği ile mekanizmayı sağlam şekilde tutar. Poliüretan contalar ise toza ve suya 
karşı dayanıklıdır panonun ömrünün uzun olmasını sağlar.  
Dikili Tip Pano HS Serisi: Genel kullanıma uygun tipte üretilen E-kabin HS panolar IP55 ve IP41 
koruma sınıfına dahildir. Kapılarının açılma yönleri isteğe göre değiştirilip yan yana çoğaltılabilir. Çatı 
kısmına fan ekleyerek buradan bakımları ve servisini yaptırma imkanı sunar. Üst askı kısmı ile pano 
kolayca taşınabilir. Kilit sistemleri kimyasal ürünlere karşı dayanıklıdır ve zaman için ürünün 
paslanmasını engeller.  
Dikili Tip Pano HF Serisi: Tüm aksesuarları galvaniz sacdan yapılmakta ve genel kullanıma uygun hale 
getirilmektedir. İçindeki aksesuarlar ortak kullanım özelliğine sahip ve paslanmaz çelikten üretilmiştir.  
 
Dikili Tip Pano XS Serisi: Genel kullanıma uygun olan bu pano türü IP55 koruma sınıfında olup boyasız 
olarak üretilmektedir. Müşteri tarafından boya yapılması istenirse yapılabilmektedir. Dış kısmında 
bulunan malzeme iz bırakmaz ve pürüzsüz yüzeye sahiptir. Paslanmaz kilit aksesuarları ile gövdenin 
zarar görmesi engellenir. Özel ölçü ile istenilen uzunluk ve ölçüde pano yapılabilir. Menteşe kısımları 
kapı dışından ince şekilde tasarlanarak şık bir görüntü yakalamıştır. Yapılacak alana göre malzeme 
kalınlığı, boyut değişikliği, boyanacak kısımlar ürünün yapısı bozulmadan uygulanabilir.   
Dikili Tip Pano XH Serisi: Genel kullanıma uygun olan bu ürün IP55 sınıfında olup boyasız şekilde 
üretimi yapılmaktadır. Yan yana birleştirilen ve özel ölçü imkanı ile kolay kullanım imkanı sunar. Üst 
kısımlarındaki askı ve paslanmaz kilit yapısı ile fonksiyonel işlevselliği artmaktadır.  
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Eae Duvar Tipi Pano 
Büyük işyerleri, fabrikalar, endüstriyel tesisler için üretilen sıva altı ve sıva üstü seçenekleri olan pano 
türüdür. İçerisinde sigorta, ölçü aletleri röle gibi malzemeler eklenerek kullanılabilir.  Eae ise O ve M 
Serisi, HM Serisi, XM Serisi, E Serisi İç Tesisat şeklinde farklı özellikte seriler geliştirerek her mekana 
hitap etmektedir.  
E-Kabin O ve M Serisi: Elektrik sisteminde bulunan malzemeleri korumak için tasarlanmıştır. Kapı 
kısımlarından kablo veya kablo kanalı bağlantıları yapılabilir. Kullanışlı kilit sistemi ile esnek çözümler 
sunarak mekanizmanın zarar görmesini engeller. 130 derece açılabilen kapısı ile çalışma kolaylığı 
sağlar. İstenilen yöne göre kapılar değiştirilebilir ve braket takımları ile hızlı montaj yapılabilir.  
E-Kabin HM Serisi: Monoblok yapıda olan IP66 koruma sınıfına ait pano türüdür. Toz boya 
uygulanarak boyanmaktadır. Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olup asimetrik çatıya sahiptir. Bu 
çatı sayesinde yağmur sularından korunmuş olur. İlave olarak baza aksesuarları sisteme eklenebilir.  
E- Kabin XM Serisi Paslanmaz: Asimetrik çatıya sahip bu pano türü poliüretan conta ise zamanla 
esnekliğini kaybetmeden suya toza dayanıklı şekilde kullanım sağlar. Siparişe özel boyutlandırma 
imkanı ile istenilen düzeyde yapılır ve özel delik açma işlemleri uygulanabilir. Braket aksesuarları 
kolay montaj imkanı vererek kısa sürede monte edilebilir.  
E-Kabin E Serisi: Hastane, bina, otel gibi mekanların elektrik ihtiyaçlarını gidermek için üretilmiştir. 
Gövde kısmına polyester boya yapılarak sağlamlılığı artırılmıştır. Bu ürünün en büyük özelliği ise camlı 
kapak uygulaması ile temperli cam takılarak kullanılabilmesidir. Kapı altındaki boşluk sayesinde ölçü 
aleti gibi ürünler bu alana yerleştirilebilir. Geniş ölçüleme yapısı ile cihazlar sıralanarak takılabilir.  
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Eae Terminal Kutusu 
Çoklu cihazlardan tek bir yere yönlendirilmesi gereken durumlar için kullanılan kutulardır. Alüminyum 
olan bu cihaz birden fazla kablo sonlandırmak veya birden fazla kablonun tek kabloya iletilmesini 
sağlayarak avantaj sağlamaktadır. Eae T Serisi, XT Serisi Paslanmaz şeklide seriler ile profesyonel 
çözümler sunmaktadır.  
E-Kabin T: Elektrik ekipmanlarını koruma amacıyla tasarlanmıştır. Gömülü kilit sistemi ile kapak kısmı 
kolayca açılığı kapanmasına olanak tanır. Geniş yapıda olduğu için kutu içine kolayca erişip ideal 
şekilde montaj yapılabilir. Ayrıca montaj plakası ile yerden tasarruf ederek braket aksesuarları ile 
esneklik kazandırılabilir.  
E- Kabin XT Serisi: Monoblok yapıda olan bu pano türü IP66 koruma sınıfına dahil ve boyasız şekilde 
üretimi yapılmaktadır. Temiz yüzey deseni ile paslanmaya, suya, toza karşı oldukça dirençli bir 
üründür. Eae pano ürünlerinin yanında bu ürünün de satışını artırmış ve fonksiyonel özellikler 
ekleyerek kullanıcıların beğenisini kazanmıştır. Paslanmaz braket ve gömülü kilit sistemi en büyük 
avantajları arasındadır. 

 
 
Eae Elektrik Türkiye bayileri ile hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını sürdürmektedir. Somelpa 
Elektrik projelere uygun çözümler üreterek bayiliğini yaptığı Eae firmasının ürünlerini müşterilere 
ulaştırmaktadır. Gelişmiş ulaşım ağı ile İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlere ürünlerin satışını 
gerçekleştirmektedir.  
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DİĞER BAYİLİKLERİMİZ; 
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