
Bağımsız bir üretici
Bir uzmanın faydası
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1922 yılında kurulan SOCOMEC, 
3000 çalışan içeren iş gücüne 
sahip endüstriyel bir gruptur.
Ana faaliyet alanımız - 
müşterilerimizin güç 
performanslarına odaklanarak 
alçak gerilim elektrik şebekelerinin 
sürekliliği, kontrolü ve güvenliğidir.

Bağımsızlık kültürü
The SOCOMEC Group’un bağımsızlığı, 
kendi aile paydaşları tarafından korunan ve 
çalışanları tarafından paylaşılan değerlere saygı 
duyarak kendi kararlarını alabilmeyi garanti 
etmektedir.
Beş kıtada konumlandırılan 30 bağlı kuruluş ile 
SOCOMEC, uzmanlık kalitesinin fark yarattığı 
endüstriyel ve hizmet uygulamalarını hedef 
alarak uluslararası gelişmesini sürdürmektedir.

Yenilikçi ruh
Kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemlerinde, 
şebeke beslemesi transferinde, güç 
dönüştürme ve ölçmede tartışmasız bir uzman 
olarak SOCOMEC, iş hacminin yaklaşık 
%10'unu Ar-Ge'ye ayırmaktadır.

Bir uzmanın görüşü
Teknolojik süreçlerinde tam kontrol sahibi 
bir üretici olarak, SOCOMEC çoğu genel 
tedarikçiden farklıdır. Grup, müşterilerine, 
özelleştirilmiş, uygun çözümler sunmak 
için uzmanlık alanlarını sürekli olarak 
iyileştirmektedir.

Esnek bir üretim yapısı
İki Avrupa mükemmellik merkezi (Fransa ve 
İtalya) tarafından desteklenen Grup, Tunus ve 
gelişmekte olan başlıca pazarlardaki konumlar 
(Hindistan ve Çin) gibi rekabetçi üretim 
alanlarından da faydalanmaktadır.
Bu alanlar Yalın Yönetim prensiplerine dayalı 
sürekli gelişme sistemini hayata geçirmiş ve 
böylece yüksek seviyede kalite sağlayabilecek, 
teslim tarihlerine uyabilecek ve müşteriler 
tarafından beklenen maliyet gereksinimlerini 
karşılayabilecek konuma gelmişlerdir. 

Hizmete odaklanma
Üreticimizin uzmanlığı, şüphesiz, 
çözümlerimizin araştırılmasını, uygulanmasını 
ve çalıştırılmasını kolaylaştırmak için 
tasarlanmış eksiksiz bir hizmet yelpazesine 
doğru uzanmaktadır. Hizmet ekiplerimiz, 
itibarlarını, güven verici rehberlik, esnek 
beceriler ve reaktivite üzerine oluşturmuştur.

Sorumlu büyüme
Tüm kültürlere açık ve insani değerlere 
sıkıca bağlı bir Grup olarak SOCOMEC, işçi 
girişimini ve bağlılığını desteklemektedir. 
Çalışma ilişkileri, ortaklık fikrine ve paylaşılan 
etik kurallara saygıya dayanmaktadır.Şirketin 
uyumlu, sürekli gelişimi başarma taahhüdü 
sayesinde SOCOMEC, sadece paydaşları, 
çalışanları, müşterileri ve ortaklarına karşı değil 
aynı zamanda tüm topluma ve çevresine karşı 
olan sorumluluklarını da sahiplenmektedir. 
SOCOMEC, 2003 yılından bu yana Küresel 
İlkeler Sözleşmesi'nde imza sahibidir.



Dört ana uygulama: uzman teknik bilgisi

Şirketin, sürekli gelişen ürünleri, çözümleri 
ve hizmetlerinin geniş yelpazesi sayesinde, 
SOCOMEC, kritik tesis ve binalar için 
besleme yüksek sürdürülebilirliğini garanti 
eden üç temel teknolojide uzmanlaşmıştır, 
örneğin:
•  yüksek kaliteli güç sağlayan ve güç 

depolama desteği nedeniyle şebeke 

beslemesindeki bozulmaları ve kesintileri 
azaltan kesintisiz güç kaynakları (UPS),

•  beslemeyi, çalışır durumdaki yedekleme 
kaynağına transfer etmek için yüksek 
sürekliliğe sahip kaynak transferi, 

•  güç kesintilerini önlemek ve çalışma 
kayıplarını azaltmak için kurulum tesislerinin 
sürekli izlenmesi.

Critical Power
Kritik uygulamalar için yüksek kaliteli gücün sürdürülebilirliğinin garanti 
edilmesi.

SOCOMEC'in bu alandaki uzmanlığı 
tartışılmazdır; şirket, güç anahtarlama ve 
transfer görevlerinde tartışmasız liderdir ve 
1922'den itibaren, elektrik ekipmanlarının 
uzman üreticisi olmuştur. Şirket, bireyler ve 
yapı için sigorta korumasının faydalarını uzun 
süre savunmuştur, ve görüntüleme ve yalıtım 

hatalarının tespiti gibi ileri teknolojilerde baş rol 
almıştır. 
SOCOMEC, hem ilgili hem de verimli 
çözümleri ve hizmetleri garanti eder.

Power Control & Safety
Güç yönetimi ve bireylerin ve yapının korunması.

SOCOMEC, güneş enerjisi ekipman alanında 
uzman olarak şebeke içi(on grid) ve şebeke 
dışı(off grid) PV tesislerinde aşağıdakiler dahil 
olmak üzere ana stratejik işlevleri uygulamak 
için tüm uzmanlık bilgilerine sahiptir:
•  tesis yapılandırması ve çalışma koşullarından 

bağımsız olarak güneş panelleri tarafından 
üretilen DC' yi kesmek için özel olarak 
tasarlanmış yük kesiciler vasıtasıyla güvenlik,

•  yalıtım bozukluklarını ve DC' deki elektrik arkı 
kesintilerini önleyen çözümler sayesinde DC 
tesislerinin güvenilirliği,

•  güneş panelleri tarafından üretilen tüm 
enerjinin yerel olarak tüketilmesi veya 
elektrik şebekesine verilmesi amacıyla güce 
dönüştürülmesi için, yüksek verimlilikteki 
enerji dönüşümünün PV invertörleri 
vasıtasıyla kontrolü,

•  şebeke ile kullanılabilen(on grid) veya 
kullanılamayan(off grid) uygulamalar için PV 
üretim ve enerji depolama çözümleri.

Solar Power
Fotovoltaik (PV) tesislerin güvenliğini ve sağlamlığını garanti etme.

SOCOMEC çözümleri, sensörlerden, 
yenilikçi, geniş yazılım paketleri yelpazesine 
kadar, enerji verimliliği uzmanları tarafından 
yürütülmektedir. Endüstriyel veya yerel 
yönetim binalarının yöneticileri veya 
operatörlerinin temel gereksinimlerini 
karşılamakta ve şunları mümkün kılmaktadırlar:
•  güç tüketiminin ölçümü, aşırı tüketim 

kaynaklarının tanımlanması ve kullanıcı 
farkındalığının arttırılması,

•  reaktif enerjinin sınırlanması ve ilgili tarife 
cezalarının önlenmesi, 

•  en iyi tarifelerin kullanılması, tedarikçi 
faturalarının kontrol edilmesi ve enerji 
faturalarının tüketici grupları arasında doğru 
şekilde dağıtılması.

Energy Efficiency
Bina ve tesis enerji verimliliğinin geliştirilmesi.
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