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IELŪGUMS IEPAZĪT TURCIJAS LIELĀKOS UZŅĒMUMUS 

ELEKTRISKO IEKĀRTU UN ELEKTRONIKAS INDUSTRIJĀ

Turcijas Elektrisko iekārtu un Elektronikas eksportētāju asociācija (TET) 

sadarbībā ar Gateway&Partners ielūdz jūs satikt 22 Turcijas elektrisko 

iekārtu un elektronikas ražotājus!

Uzziniet vairāk par sadarbības iespējām ar Turcijas uzņēmumiem, 

apmeklējot mūsu B2B partneru meklēšanas pasākumu, kas notiks 

pirmdienā, 28. februārī, Rīgā, Latvijā.

Norises vieta: konferenču zāle Alfa, viesnīca Radisson Blu Latvija, 

Elizabetes iela 55, Rīga, LV-1010.

Pasākuma laikā jums būs iespēja atklāt plašo Turcijas elektrisko iekārtu 

un elektronikas produktu klāstu. Šī ir lieliska iespēja, lai diskutētu un 

veidotu jaunas biznesa partnerattiecības!

28. februārī
2022

9:00-17:00

22 POTENCIĀLIE

PARTNERI

REĢISTRĒTIES 
ŠEIT



PAR UZŅĒMUMU

Genpower ir lielākais ģeneratoru ražotājs Turcijā, kas

koncentrējas uz ilgtermiņa ieguldījumiem un ilgtspējīgu

izaugsmi. Uzņēmums piešķir lielu nozīmi pētījumiem un attīstībai,

kā arī ieguldījumiem tehnoloģijās.

TEKSAN

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

Uzņēmums piedāvā:

• Resursu ģeneratorus,

• Apgaismes torņus (projektori),

• Lauksaimniecības produktus (zāliena pļāvējs, kapļu mašīna,

ūdens sūkņi, slaukšanas mašīnas),

• Vienkāršas un PLC tipa sinhronizētas sistēmas

• Dīzeļa, benzīna ģeneratorus, kas iekļauti tā standarta

produktu skalā no 1 kVA līdz 3300 kVA.

KONTAKTI

+90 (312) 641 32 22

a.sevim@genpower.com.tr

genpower@genpower.com.tr

PAR UZŅĒMUMU

Teksan ir uzticams enerģijas risinājumu partneris. Uzņēmumam

ir vairāk nekā 24 gadu pieredze, un tas piedāvā īpaši

pielāgotus enerģijas risinājumus, kas var efektīvi darboties ar

lieliem starptautiskiem projektiem pat vissarežģītākajos

apstākļos.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Ar dīzeļdegvielu, dabasgāzi un biogāzi darbināmu

ģeneratoru komplekti, pārvietojami apgaismes torņi, Benzīna

ģeneratori, koģenerācijas-triģenerācijas risinājumi

• Hibrīdās enerģijas sistēmas

• UPS

KONTAKTI

+90 (850) 281 90 00 

denizar@teksan.com

GENPOWER GENERATOR

Ģeneratori

www.cefamakina.com.tr www.teksan.com



PAR UZŅĒMUMU

Beta Transformer piedāvā kvalitatīvus risinājumus enerģētikas

sektoram, izmantojot produktīvu ražošanas procesu. Šobrīd

Beta Transformer ir piektais lielākais transformatoru ražotājs

Turcijā.

BETA

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Jaudas transformatori (no 3 MVA līdz 80 MVA līdz 170 kV)

• Sadales transformatori (no 25 kVA līdz pat 10.000 kVA)

• Sausā tipa epoksīda sveķu transformatori (250 kVA līdz 5000

kVA)

• Nokomplektētas apakšstacijas (Pilna sistēma ieskaitot RMU,

komutācijas ierīces, slodzes pārtraucējus un kabeļus)

• Strāvas un sprieguma transformatori

• Modulārās šūnas, RMU un bloki.

KONTAKTI

+90 (322) 394 42  53 

deniz@betatransformer.com

info@betatransformer.com www.betatransformer.com

PAR UZŅĒMUMU

TRANSFOMAX ir vadošs elektrisko transformatoru ražotājs,

piegādātājs un eksportētājs kopš 2006. gada.

Uzņēmums piedāvā pilnu jaudas un sadales transformatoru

klāstu, kas nodrošina uzticamību, izturību un efektivitāti, kas

nepieciešama mājsaimniecību, industriālajos un komerciālajos

pielietojumos.

KONTAKTI

+90 (414) 369 11 35 

export@transfomax.com

sinandemir@transfomax.com www.transfomax.com

TRANSFOMAX

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Jaudas un sadales transformatori

Transformatori



KONTAKTI

+90 (212) 886 20 80 

kadir.daglioglu@elekra.com.tr
www.elektra.com.tr

PAR UZŅĒMUMU

Elektra Elektronik dibināts 1982. gadā. Uzņēmums piedāvā

transformatorus, reaktorus un enerģijas kvalitātes risinājumus

rūpnieciskām, dzelzceļa, medicīnas, automatizācijas, militārām,

jūras un citām sistēmām 5 kontinentos.

ELEKTRA

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Zema sprieguma (LV) 

transformatori

• Vidēja sprieguma (MV) 

transformatori

• LV reaktīvās pretestības 

harmonisko strāvu filtri

• LV šunta reaktīvās pretestības

• LV līniju reaktīvās pretestības

• LV sinusoidālie filtri

• Kondensatori

• Izlādes reaktori

• MV šunta reaktīvās pretestības

• MV strāvu ierobežojošie 

reaktori

• MV reaktīvās pretestības 

harmonisko strāvu filtri

• Aktīvi-pasīvie filtri

• Tiristora moduļi

TIMSAN

PAR UZŅĒMUMU

Timsan Transformer kompānija dibināta 2001. gadā. Viena no

nozīmīgākajām transformatoru ražošanas kompānijām Turcijā,

kas 95% no savas produkcijas eksportē uz vairāk nekā 30 valstīm.

Kompānija Timsan ražo āra / iekštelpu jaudas un sadales

transformatorus, kas paredzēti jaudām no 25 kVA līdz 16000 kVA

un spriegumiem no 6 kV līdz 54 kV, eļļas imersijas tipa, hermētiskus

vai atvērtus-atmosfēras tipa (eļļas izplešanās rezervuārs).

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Sadales transformatori (no 25 kVA līdz 4000 kVA)

• Jaudas transformatori (no 1600 kVA līdz 16000 kVA)

• Sausā tipa (formā-lietie epoksīda sveķi) transformatori (no 50

kVA līdz 6300 kVA)

www.timsantrafo.com



PAR UZŅĒMUMU

PAMIR ELEKTRIK dibināts 1974. gadā un ražo elektriskās ierīces

kopš 1990. gada. Uzņēmums piedāvā profesionālus

risinājumus arhitektūras un rūpnieciskajam apgaismojumam

atbilstoši klientu prasībām.

PAMIR ARZUM

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• LED un T5 fluorescentie apgaismes ķermeņi birojiem un

iepirkšanās vietām

• IP65 LED prožektori un augstu griestu gaismas

• IP65 LED un T5 fluorescentie augsto griestu apgaismes

objekti

• IP65 LED un T5, T8 fluorescenti ūdensizturīgi apgaismes

ķermeņi

• Griestos iebūvētas lampas, sliedes lampas, apgaismes

ķermeņi, sienas lampas, kustību sensoru lampas

KONTAKTI

+90 (332) 355 86 16 

proje@pamir.com.tr

pamir@pamir.com.tr

PAR UZŅĒMUMU

Arzum ir uzticams un inovatīvs elektrisko mājsaimniecības preču

zīmols, kas savus produktus projektē kopš 1966. gada. Firma ir

pārstāvēta 40 pasaules valstīs, un piedāvā vairāk kā 250

dažādus produktus 6 produktu kategorijās.

KONTAKTI

+90 (212) 467 80 80

ercoskun@arzum.com

international@arzum.com

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Virtuves iekārtas

• Elektriskā sadzīves tehnika

• Personīgās aprūpes iekārtas

• Arzum OKKA (turku kafijas iekārtas)

Apgaismojuma/sadzīves iekārtas

www.pamir.com.tr www.arzum.com



PAR UZŅĒMUMU

EPC Energy dibināts 2006. gadā. Uzņēmums ražo un nodrošina

pielāgotus risinājumus enerģijas ražošanai, sadales industrijai,

telekomunikācijām, aizsardzības, jūras un veselības industrijām,

kā arī automobiļu rūpniecībai.

ETIEN

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• UPS

• Taisngrieži

• Invertori

• Statiskie pārejas slēdži

• Regulatori

• Frekvenču pārveidotāji gan industriāliem, gan komerciāliem 

pielietojumiem.

KONTAKTI

+90 (216) 499 54 90 

esozmen@epcas.com.tr

sales@epcas.com.tr

PAR UZŅĒMUMU

Etien Energy System ražo ar stikla šķiedru pastiprinātas

poliestera plātnes un ABS plastmasas plātnes. Uzņēmums

sadarbojas ar daudziem Turcijas elektrības sadales

uzņēmumiem.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Ar stikla šķiedru pastiprinātas poliestera plātnes

• ABS plastmasas plātnes

KONTAKTI

+90 (262) 353 50 15 

hakan@etien.com.tr

mesut@etien.com.tr

EPC ENERGY

www.epcas.com.tr www.etien.com.tr

Korpusi un paneļi



GALTEK MÜHENDİSLİK

PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmums GALTEK tika dibināts 1977. gadā kā Galip

Engineering. Uzņēmums darbojās gan Turcijas robežās, gan

ārpus tās robežām, koncentrējoties īpaši uz rūpniecisko,

transporta, vides un enerģētikas jomām, kā arī nodarbojās ar

eksporta aktivitātēm, kuras uzņēmums pēdējos gados ir

turpinājis palielināt.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Sadales paneļi

• Mcc paneļi

• Kompensācijas paneļi

• Plc paneļi

KONTAKTI

ahmetkurada@galtek.com.tr

celilkurada@galtek.com.tr

PAR UZŅĒMUMU

TEM TEKNİK A.Ş, tika dibināts 1991. gadā, lai ražotu

industriālos produktus elektrisko iekārtu nozarei. Šobrīd

uzņēmums ir globāls zīmols, un tā produkti ir pieejami

vairākās valstīs.

TEM TEKNİK A.Ş

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Rūpniecībā un birojos izmantotās rozetes un elektrības
paneļi

• PDU — alumīnija vai plastmasas barošanas sloksnes

• Plastmasas korpusi

• Termoplastiskās sadales kārbas

• EE NORM kontaktdakšas un rozetes

• Sadales dēļi, Kabeļu ruļļi

KONTAKTI

+90 (212) 485 19 00

ali@temteknik.com www.temteknik.com www.galtek.com.tr



PAR UZŅĒMUMU

CANOZAN ir ražošanas kompānija, kas dibināta 1986. gadā

elektrisko paneļu sektorā, zem WEPAN zīmola. WEPAN paneļi tiek

izmantoti simtiem dažādos projektos, kā zema sprieguma sadalei,

mcc-automatizācijai un kompensācijas paneļos.

KONTAKTI

+90 (232) 853 75 22

ozan@canozanpano.com.tr

sales@wepan.com.tr

CANOZAN

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Zema sprieguma skapji

• MCC automatizācija

• Kompensācija

• Sadale

• Tīkla UPS plates

• IT plates

• 19“ iekārtu plauktu skapji

• CCTV plates

GÖLDAĞI CABLE 

KONTAKTI

+90 (212) 251 40 83

info@kablo.com

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Viendzīslas kabeļi

• Daudzkodolu vara vadu 

kabeļi

• 0,6/1 Kv PVC izolēti vara vadu 

kabeļi

• Halogēnu nesaturoši, uguns 

izturīgi vara vadu kabeļi

PAR UZŅĒMUMU

GÖLDAĞI CABLE ir viens no vadošajiem kabeļu ražošanas

uzņēmumiem Turcijā. Izmantojot jaunākās un modernākās

iekārtas, uzņēmums ražo augstas kvalitātes produktus, kas atbilst

TSE HAR standartiem.

• Zema sprieguma skapji

• MCC automatizācija

• Kompensācija

• Sadale

• Tīkla UPS plates

• IT plates

• 19“ iekārtu plauktu skapji

• CCTV plates

www.kablo.comwww.canozanpano.com.tr

Kabeļi



PAR UZŅĒMUMU

Unka Kablo ir viens no vadošajiem elastīgu vadības kabeļu un

instrumentu kabeļu ražotājiem Stambulā kopš 2005. gada.

Uzņēmums eksportē 98% no saviem produktiem, galvenokārt

uz Apvienotās Karalistes, Eiropas, Balkānu un tālo Austrumu

tirgiem.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Elastīgi vadības kabeļi

• Datu pārraidīšanas kabeļi

• Barošanas un instalāciju kabeļi

• BS-5308 instrumentu kabeļi

• EN50288-7 instrumentu kabeļi

• Plakanie kabeļi

• Uguns izturīgi kabeļi

KONTAKTI

+90 (216) 634 14 40 

eren@unkakablo.com.tr

selcuk@unkakablo.com.tr www.unkakablo.com.tr

ÜNKA KABLO

PAR UZŅĒMUMU

ÜNTEL KABLO ir viens no vadošajiem kabeļu ražotājiem pasaulē,

dibināts 1972. gadā. Kompānijas produktu klāsts ietver vairāk

nekā 15 000 kabeļu veidus. Tiek piedāvāti arī kabeļu pasūtījumi

pēc īpašas specifikas

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Signālu un kontroles kabeļi

• Visu tipu gumijas kabeļi

• Lidostu apgaismojuma kabeļi

• Kalnrūpniecības kabeļi

• Kabeļi kuģiem un pielietojumiem 

jūrā

• Instrumentu kabeļi

• Kabeļi dzelzceļam

KONTAKTI

+90 (262) 722 93 30 

hakan.kubas@untel.com.tr

onur@untel.com.tr

ÜNTEL KABLOLARI

• Plakani PVC un

gumijas kabeļi

• Kabeļi darbam līdz 36

kV

• Kabeļi metināšanai

• Kabeļi celtņiem un

aku sūkņiem

• Uguns izturīgi kabeļi

• Poliuretāna kabeļi

www.untel.com.tr



PAR UZŅĒMUMU

Veicot ražošanas darbības modernās ražošanas telpās kas

atrodas Silivri Ortaköy Industriālajā zonā, Ören Kablo realizē

plaša klāsta produktu ražošanu, kā, piemēram, televīzijas kabeļi,

digitālie satelītu kabeļi, datu kabeļi, interaktīvās televīzijas kabeļi,

CAT5, CAT6 LAN kabeļi, signālu vadības kabeļi un ugunsgrēka

brīdināšanas kabeļi.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Koaksiālie kabeļi kabeļtelevīzijai, interneta lietojumam un

SMATV lietojumiem (Prioritārs produkts) CCTV un drošības

kabeļi (8544.20.00.90.19)

• Datu kabeļi (8544.49.95.00.00)

• Iekštelpu telefona kabeļi (8544.20.00.90.11)

• Ugunsizturīgi un signalizāciju kabeļi (8544.49.91.00.00)

• Vadības kabeļi (8544.49.95.00.00)

KONTAKTI

+90 (212) 220 48 00 

ender@orenkablo.com

sales@orenkablo.com

ÖREN CABLES

PAR UZŅĒMUMU

Recber ir viens no lielākajiem zemstrāvas kabeļu ražotājiem

pasaulē. Uzņēmumam ir vairāk nekā 30 gadu pieredze, kā arī ir

cienījami sertifikāti ISO 9001 (Tuv cert), EN 50117, VDE, GHMT.

Šobrīd uzņēmums eksportē savus produktus uz 42 dažādām

valstīm.

KONTAKTI

+90 (0282) 681 86 86

dincer.recber@recber.com.tr

REÇBER KABLO A.Ş.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Datu kabelis

• Koaksiālais kabelis

• Ugunsgrēka signalizācijas kabelis

• Ugunsizturīga kabeļa signāla kontrole

• Videonovērošanas kabelis

www.recber.com.tr
www.orenkablo.com



FOREND

PAR UZŅĒMUMU

FOREND ir augstākās kvalitātes zibensaizsardzības un zemējuma

materiālu ražotājs un eksportētājs. Uzņēmuma produktu augstā

kvalitāte padara tos piemērotākus tirgus prasībām. FOREND seko

līdzi tehnoloģiju attīstībai saistībā ar zibensaizsardzības nozari,

nepārtraukti attīstot un paplašinot savu produktu klāstu.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Agrīnas straumēšanas emisijas zibensnovedēji

• Diriģenti

• Eksotermiskās metināšanas sistēmas

• Pārsprieguma novadītāji

• Zibens spērienu skaitītājs

• Zemes vadītspējas materiāls

• Zibens vadītāji

• Kabeļu uzgaļi, fiksācijas skavas

KONTAKTI

+90 (212) 291 51 6363

g.akman@forend.com.tr

export@forend.com.tr

PAR UZŅĒMUMU

TUMPA ELEKTRIK dibināts 1990. gadā, uzņēmums koncentrējas

uz zemsprieguma elektroiekārtām un apgaismes materiāliem.

TUMPA ELEKTRIK sniedz tiešus komercpakalpojumus vairāk nekā

3000 vietējiem partneriem un vairāk nekā 40 valstīm

zemsprieguma iekārtu, apgaismojuma un kabeļu jomā.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Zemsprieguma sadales panelis

• Apgaismojuma materiāli

• Kabeļi

• Slēdži un rozetes

KONTAKTI

+90 (0212) 256 94 05

asmar.shukurova@tumpaelektrik.com.tr

TÜMPA ELEKTRİK

www.tumpaelektrik.com.tr www.forend.com.tr



PAR UZŅĒMUMU

Technopc ir Turcijas vadošais tehnoloģiju centrs, kas darbojas IT

nozarē. Uzņēmums piedāvā klientiem no dažādām nozarēm,

piemēram, izglītības, medicīnas, aizsardzības, finanšu,

mazumtirdzniecības, valsts, loģistikas, ražošanas un

telekomunikācijas, savu spēcīgo un plašo produktu klāstu, kā arī

augstas kvalitātes ražotus un pārbaudītus produktus atbilstoši

nozares prasībām. Technopc piedāvā arī pielāgotas tehnoloģijas.

KONTAKTI

+90 (216) 329 39 99

info@technopc.com.tr

TECHNOPC

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Portatīvie datori

• Stacionārie datori

• Planšetdatori

• Serveri

• Industriālie risinājumi

• Monitori

• Medicīniskie risinājumi

Datori un medicīniskās iekārtas

www.technopc.com.tr

PAR UZŅĒMUMU

HÜRPOMPA 2002. gadā tika atzīts par labāko virzuļa sūkņu

pakalpojumu sniedzēju savā reģionā.

Uzņēmums 2018. gadā izveidoja zīmolu FEWA, lai demonstrētu

savu pieredzi dziļo aku urbšanā, lauksaimniecības apūdeņošanā

un, citās ar nozari saistītās, apkalpošanas darbībās, piedāvājot

virzuļa, rūpnieciskos un centrbēdzes sūkņus.

PRODUKTI UN PAKALPOJUMI

• Iegremdējamie sūkņi

• Iegremdējamie drenāžas 

sūkņi

• Sadzīves sūkņi 

• Rūpnieciskie sūkņi

KONTAKTI

+90 (542) 234 43 32

info@hur.com.tr

info@fewapump.com www.fewapump.com

HÜRPOMP POMPA

Sūkņi



REĢISTRĒTIES ŠEIT

PRIECĀSIMIES JŪS SATIKT PASĀKUMĀ!

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

Ms. Irbe Smite

+371 25136164

irbe.smite@gatewaypartners.net


