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Aktif Elektroteknik A.Ş
Şirket 1981 yılında hücre ve trafo merkezi üretmek üzere kurulmuş olup, Mayıs 
2008’de Aktif Group bünyesine katılarak Aktif Elektroteknik adını almış ve Ağustos 
2009’da İtalyan menşeli Friem S.p.A. ile imzaladığı ortaklık ile uluslararası bir 
şirket olmuştur.

Aktif Elektroteknik 100 çalışanı ve 5000 m2 üretim alanı ile Ankara’da faaliyet 
göstermektedir. Aktif Elektroteknik 35 yıllık üretim tecrübesi, teknolojik makine 
parkı, sürekli gelişen bilgi birikimi, deneyimli Türk ve İtalyan Ar-Ge ekibi, Avrupa’nın 
önde gelen Akredite Laboratuarlarından alınmış tip testine sahip ürünleri ve 
gelecekteki beklentileri karşılayacak yeni fikirleri ışığında faaliyet göstermektedir.

Aktif Güç Elemanları A.Ş
Aktif Güç Elemanlari, 2009 yılında alçak ve yüksek gerilim endüstriyel güç yükleri 
sektörlerinde hizmet vermek üzere “Elektres” ünvanı ile Sakarya’da kurulmuştur.

İmalat hayatına frenleme dirençleri, yol verme dirençleri ve pano ısıtıcıları ile 
başlayan şirket sırayla Yük bankaları, Nötr topraklama dirençleri, Filtre dirençleri, 
şarj ve deşarj dirençlerini de imal etmeye başlayarak direnç ürün bandını 
tamamlamış, tasarım ve kalitesi ile sektörün en önemli oyuncularından biri 
olduğunu kanıtlamıştır.

2018’de Aktif Group bünyesine katılımı ile Elektres marka olarak korunmuş ve Şirket 
direncin yanısıra tüm güç elemanlarını üretmek üzere Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır.

Aktif Mühendislik A.Ş.
Aktif Mühendislik 1996 yılında Ölçme, Koruma ve Enerji Kalitesi alanlarında 
faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 45 çalışanı ve 2200 m2 yönetim binası ile 
İstanbul’da yer almaktadır.

Aktif Mühendislik kuruluşundan beri enerji sektörüne yüksek kaliteli ölçüm cihaz 
ve sistemleri, koruma cihaz ve sistemleri ile enerji tasarrufu ve maliyet analizi 
konularında yüksek kaliteli mühendislik hizmeti sağlamaktadır.
Aktif Mühendislik 20 yılı aşkın tecrübesi, yurtiçi ve yurtdışı referansları ile 
müşterilerine özel ve standart çözümler üretmektedir.

Aktif Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri A.Ş
Aktif Mühendislik kapsamında 1996 yılında kurulan Aktif Kompanasyon 
ve Harmonik Filtre Sistemleri A.Ş., yurtiçinde ve yurtdışında yüksek kaliteli 
mühendislik hizmetleri, güç kalitesi ile ürün ve sistem çözümleri sunmaktadır.

Kurucu ve çekirdek mühendis kadrosunun 20 yılı aşkın tecrübesi, 4000’den fazla 
ölçüm ve raporlama hizmetine, 1500’den fazla saha uygulamasına ve teknik 
çözümlere sahiptir.

Aktif Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri A.Ş., Aktif Group güç kalitesi ve 
uygulamaları için kaliteli hizmet ve mühendislik çalışmalarına devam etmektedir.
.

Üçgenler Enerji A.Ş
Üçgenler GES A.Ş, Kırşehir’de 220.000 m2 alan üzerine Güneş enerjisinden 
elektrik üretmek üzere kurulmuştur. Üçgenler GES tesisi T.C. Enerji Bakanlığı 
yönetmeliklerine göre lisanssız bir enerji üretim tesisi olup, 25 yıl ömür ile 
tasarlanmış 10 yıl devlet alım garantili bir tesistir.

Aktif Elektroteknik, bu tarihten beri uluslararası tecrübeli Türk ve İtalyan enerji 
gruplarının sinerjik ortaklığı ile yönetilmektedir.
Aktif ve Friem’in ortak GES çözümü ile kurulmuş olan 11,5 MWp gücündeki GES 
tesisi, AC’de 10 MW’lık Demand gücü ile sınırlandırılmış olup, bu tesisin 4 MW’lık 
kısmı Üçgenler’e aittir.

%87,5 verimlilik ile yıllık yaklaşık 20 GWh enerji üretmek üzere tasarlanmış olan 
tesis planlanan değerlerin %3 üzerinde bir randımanla çalışmaktadır. 
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Servis Sürekliliği
Enerji sürekliliği, enerji verimliliği dolayısıyla da işletme 
karlılığı demektir.

Bu bilinçle ürünlerimiz enerji sürekliliğini sağlamak üzere en iyi 
hizmeti verebilecek şekilde tasarlanmakta ve üretilmektedir.
Oryantasyon ve Mühendislik eğitimlerimizin temel 
konularından biri olan bu felsefe teknik ve idari kadrolarımız 
tarafınca da uygulanmaktadır.

Değerlerimiz
Aktif değerleri müşterilerimize, çalışanlarımıza, 
hissedarlarımıza ve doğrudan ya da dolaylı yoldan rol 
aldığımız her topluluğa karşı olan sadakatimizi gösteren 
değerlerdir.

• Müşteri Memnuniyeti
• Bağlılık
• Rantabilite
• Sorumluluk
• Bütünlük
• Dürüstlük
• Ortaklık

Misyonumuz
Aşağıdaki ilkeler ile yükselen müşteri beklentilerini 
karşılayarak şirketimizin ve ülkemizin ürün ve bilgi kalitesini 
en iyi şekilde duyurmaya devam etmektir.

• Açık fikirli yaklaşım
• Yüksek kalite anlayışı
• Yenilikçi düşünceler
• Sürekli iyileştirilen yöntemler
• İyi eğitimli çalışanlar
• Bilgiye dayalı kararlar 

Vizyonumuz
Yenilikçi aktivitelerimiz, Açık fikirli yaklaşımlarımız, Öne 
çıkan kalite farklılıklarımız ve Müşteri odaklı yaklaşımlarımız 
sayesinde tüm dünyada enerji sektöründeki sadık 
müşterilerinin sayısını arttırarak, bu sayede pazar payını 
genişletmek ve konusunda sektörün en bilinen, güvenilen ve 
tercih edilen şirketlerinden biri olmaktır.
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LBR - MESKEN TİPİ EKONOMİK
FRENLEME DİRENÇLERİ
LBR serisi frenleme dirençleri sadece Mesken uygulamaları için ve
15 kW’a kadar sürücü içeren asansörlerde kullanılmak üzere uluslara-
rası standartlara göre uygun fiyatlı olarak tasarlanmış ürünlerdir.

Tasarımda sıcaklıkla direncin değişimini minimize eden CrAl direnç 
malzemesi ile yay sarım tekniğinde tasarlanmıştır.  Direncin spiral 
formu kısa süreli aşırı yüklenmelere karşı mükemmel bir çözüm sun-
makta olup aynı zamanda direncin ısınma durumundaki genleşmeleri 
emmesini ve soğuduğunda eski formunu korumasını sağlamaktadır.

LBR serisi avantajları:

 ● Galvaniz sacdan mamul kabin sayesinde korozyona karşı koruma 
 ● Geniş havalandırma kanalları sayesinde hızlı soğuma
 ● Küçük ebatları sayesinde uygulama alanında yer kaplamama
 ● Uzun ömürlü spiral yapı
 ● Porselen klemens sayesinde sahada kolay ve hızlı bağlantı
 ● Uygun fiyat

     Teknik Özellikler LBR-7.5 LBR-15

     Sürekli Direnç Gücü 500 W 1500 W

     Bağlanacağı Azami Sürücü Gücü 7,5 kW 15 kW

     Sürekli Direnç Gücü / Sürücü Gücü (%Ed) 6,7 (min) 10 (min)

     Direnç Değerleri 10 - 160 Ohm 15 - 160 Ohm

     Direnç Toleransı ±5%

     Koruma Derecesi IP20

     Soğutma Doğal

     Terminal Bağlantısı Porselen Klemens

     Çalışma Sıcaklık Aralığı -25 … +40 °C

     Test Gerilimi 3 kVac / 1 dk

     Montaj Pozisyonu Yatay

     Kutu Adedi 25 adet 16 adet

     Standartlar IEC-60529, IEC 60664-1

LBR-7.5 LBR-15
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Hücreler ve Trafo Merkezleri
 Metal Mahfazalı Modüler Hücreler
 Metah Mahfazalı Metal Bölmeli Hücreler
 Mobil Trafo Merkezleri
 OG Trafo Merkezleri ve Köşkler
Güç Dirençleri  
 Topraklama Dirençleri
 Yük Bankaları
 Filtre Dirençleri
 Motor Kontrol ve Frenleme Dirençleri
Reaktif Güç Kompanzasyonu ve Harmonik Filtre Sistemleri 
 AG Kompanzasyon ve Harmonik Filtreler
 OG Kompanzasyon ve Harmonik Filtreler
 Kondansatörler ve Harmonik Filtre Reaktörleri
 Statik Kontaktörler
Tıbbi Güç Sistemleri ve Kontrol Panelleri   

 Ameliyathane Kontrol Panelleri
 İzole Güç Sistemleri
 İzolasyon Trafoları 
 Otomatik Transfer Röleleri
Akıllı Şebekeler
 Enerji Yönetim Sistemleri
 Enerji Faturalama 
 Analizörler ve Kalite Kaydediciler 
 Koruma Röleleri
Raylı Sistem Çözümleri  
 Cer Gücü Doğrultucuları 
 DC Hücreler
 DC Ayırıcılar 
 Cer Gücü Trafoları
Yenilenebilir Enerji ve DC Dönüştürücüler    
 Yüksek Güçlü Doğrultucular  
 Güneş Enerjisi Eviricileri
 Enerji Depolama Sistemleri 
 Araç Şarj İstasyonu

Akşemsettin Mh. Çatalca sk. No:113 
06930 Sincan Ankara / Turkey
Tel : +90 (312) 269 46 02 
Fax : +90 (312) 269 45 01
www.aktif.net -  info@aktif.net

Pirahmetler mh. D-100 Yanyol cd. 
No:78/A Erenler 54200 - Sakarya / Turkey
Tel :    +90    (264)    276    64    50
Fax :    +90    (264)    276    64    52
www.aktif.net        -        info@aktif.net

Bayraktar Blv. Şehit sk. No: 5 Aktif Plaza
34775 Ümraniye İstanbul / Turkey
Tel : +90 (216) 314 93 20
Fax : +90 (216) 314 93 60
www.aktif.net -  info@aktif.net
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Beyaz…
Başlangıcın rengi…
Saflığın, dürüstlüğün, aydınlığın rengi beyaz…

İstikrar ve devamlılığın, güvenin, kalitenin rengi…

2010 yılından itibaren, tüm bu değerleri taşıyan beyazı,
ürünlerimizin temel rengi olarak benimsedik ve uyguladık. 


