
Turkey LED Technology küresel cözümler
Turkey LED Technology, enerji tasarrufu
ve çevre güvenliği alanında modern,
verimli teknolojilerin üreticisi. .

STANBUL, Турция, January 6, 2018
/EINPresswire.com/ -- LED Teknolojileri
Konsorsiyumu, farklı uzmanlıklara
sahip işletmeleri birleştiriyor ancak
aynı zamanda tek bir segmentte
çalışıyor - LED aydınlatma ürünlerinin
tanıtımı, Türk ve dünya pazarlarında
LED Technology tanıtımı altında

"LED Teknolojisi" markası altında
üretilen ürünler uluslararası
standartlara ve kalite standartlarına
uygundur. Tüm ürünler düzenli olarak
kontrol edilir ve uluslararası
sertifikalarla teyit edilir. Şirket,
deneysel ve teknolojik ve tasarım
geliştirme, imalat ve montaj, teknolojik
test ve "LED teknolojisi" markalı
ürünlerin mühendislik desteğini
yürütmektedir.

Buna ek olarak, şirket, hem aydınlatma
parametreleri hem de ısı direnci, neme direnç, rüzgar direnci, mekanik mukavemet için testlerde
doğru kalite kontrolünü gerçekleştirmenin yanı sıra deneyimli uzmanların yeni ışık kaynaklarının
geliştirilmesi ve üretilmesine çekilmesini sağlayan stratejik ortaklıklar konusunda aktif bir

Kalite ve makul fiyat:
markamızın sloganı budur.
Gelecek için çalışıyoruz ve
bu nedenle her müşteriye
teşekkür ediyoruz ve
gelecek ortaklarımızla
işbirliği yapmaya hazırız”

Engin Yaşar

program yürütüyor

Konsorsiyum, çeşitli uygulamalar için çok çeşitli LED
aydınlatma ve güneş enerjisi ekipmanları sunmaktadır:

Ofis ve idari aydınlatma için LED ışıkları
Ticari aydınlatma için LED lambalar ve lambalar
Dış mekan aydınlatması için dış mekan aydınlatma
armatürleri
Stadyum ve spor sahalarının aydınlatması
Yakıt ve enerji endüstrisi için patlamaya dayanıklı

ekipman
Endüstriyel kullanım için LED aydınlatma armatürleri
Özel aydınlatma (aerodromlar, özel ekipman, direk ve deniz feneri)
Mimari ve reklam aydınlatması için LED ışıklar.
Güneş enerjik otomatik lambalar
Güneş otonom yol işaretleri
Güneş panelleri ve pilleri

http://www.einpresswire.com
http://ledsolar.istanbul/
http://ledsolar.istanbul/gunes-enerjisi


Güneş ve sokak lambaları
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