
Kepenk Sistemi /Shutter Systems :                                    
Malzeme / Metarial :                                                  
Metal Konstrüksiyon / Metal Construction             
Galvanizli kapalı çelik  profil kapama                               

Galvanised round type profile                                                            
Opsiyonel mikro delikli çelik profil kapama                     
Galvanised micro perforated profile opsiyonel           
Yüksek mukavemet / High resistance   

Motor  / Engine :                                                      
Kaldırma kapasitesi 100-160 Kg                         
Lifting capacity  100-160 Kg                                         
Termik koruma / Thermal protection                       
Kolay ayarlabilir limit /  Limit setting easy                    
Elektrik kesintilerinde manuel kullanım                      
Manual handling during power outages                          
Yangın sistemine bağlanailir                                

Can be coupled to the fire system  

Işıklandırma /  Lighting  :                                                     
Kapı sistemine bağlı otomatik ışıklandırma                       

Depending on the automatic door system lighting  

Kapı sistemi  /  Door Systems :                                          
Otomatik Kapı  / Otomatic Door                                       
Temperli Cam /  tempered glass                                                              
Güçlü ve sağlam taşıyıcılar                                           

Powerful and robust carriers                                             
Yüksek hıza uygun kayış sistemi                                   
Suitable for high speed belt system                                      
Sessiz ve bakım gerektirmeyen fırçasız DC motor           

Silent and maintenance-free brushless DC motor                          
Ayarlanabilir açılma ve kapanma hızı                              

Adjustable opening and closing speed                                   

Boya /  Paint :                                                                                    
Darbelere dayanıklı,Elektrostatik toz boyalı,                     
RAL 9005 siyah / RAL 7035 beyaz                                                                                                         

Impact-resistant, Electrostatic powder painting,            
RAL 9005 Black / RAL 7035 White  
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PVC Perde Sistemi /PVC Curtain Systems :                                    
Malzeme / Metarial :                                                        
PVC  ( Geç alevlenme ve alevlenmeyi yaymayan malze-
me) 20, 30 ve 40 cm genişlik ve 2, 3, 4 mm. kalınlıklarda 

PVC (late exacerbations and inflaming cannot propagate mate-
rial) 20, 30 and 40 cm in width, and 2, 3, 4 mm thicknesses                                                                  
Özel askı sistemleri ile duvara, tavana monte edilebildik-

leri gibi kayar raylı veya akordeon sistemler                           
Custom suspension systems can be mounted to the ceiling, the 
wall with sliding rail, or accordion systems                               
Opsiyonel Mikro Delikli Çelik Profil                                      

Galvanised Micro Perforated Profile Opsiyonel                                  

Motor  / Engine :                                                                
Redüktörlü motor ve fren sistemi; çok yogun kullanımlar 
için özel olarak geliştirilmiştir. Mikrosayaç yada mekanik 

switch seçenekleri ile de perde bitim noktalarında       

hassasiyet sağlar.                                                                                                           
Geared motor and brake system; so intense was developed specifically for the use.Mikrosayaç or mechanical switch opti-
ons screen provides the sensitivity at the endpoint.  

Kapı sistemi  /  Door Systems :                                                                           
Otomatik Kapı  / Otomatic Door                                                                     
Temperli Cam /  tempered glass                                                                      
Güçlü ve sağlam taşıyıcılar                                                                               
Powerful and robust carriers                                                                                 
Yüksek hıza uygun kayış sistemi                                                                      
Suitable for high speed belt system                                                                     
Sessiz ve bakım gerektirmeyen fırçasız DC motor                                            

Silent and maintenance-free brushless DC motor                                                        
Ayarlanabilir açılma ve kapanma hızı                                                                 

Adjustable opening and closing speed                                   

Boya /  Paint :                                                                                                                       
Darbelere dayanıklı,Elektrostatik toz boyalı,  RAL 9005 siyah / RAL 7035 
beyaz                                                                                                                   

Impact-resistant, Electrostatic powder painting,  RAL 9005 Black / RAL 7035 
White  
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TSE KALİTE YÖNETİMİ                                                                                             

ISO 9001-2008 KALİTE YÖNETİMİ                                                                                 

ISO 14001-2005 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ                                                                           

ISO 18001-OHSAS İŞ ve İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİMİ                                                                                

IP66 SIZDIRMAZLIK                                                                                                   

IP55 SIZDIRMAZLIK                                                                                               

IP42 SIZDIRMAZLIK                                                                                                       

ROSH AĞIR METAL TESTİ                                                                                      

GOST-R RUSYA KALİTE YÖNETİMİ                                                                                                

CE KALİTE ve GÜVENİLİRLİK TESTİ                                                                                                 

AKUSTİK SES YALITIM TESTİ                                                                                           

STATİK YÜK 1500 KG YÜK TESTİ                                                                                        

SERVİS SATIŞ SONRASI HİZMET                                                                                          

GARANTİ GARANTİ KAPSAMI HİZMET 
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Hizmetlerimiz ve ürünleri-

miz hakkında daha fazla 

bilgi için bizi arayın…                        

Our services and for more 

information about our pro-

ducts, give us a call... 

Satış Ofisi :                  

Perpa Ticaret Merkezi           

A Blok Kat:11 No:1420 

OKMEYDANI/İSTANBUL        

Tel.: (212) 210 4552                    

Fax: (212) 210 4553 

Fabrika :                                     

Yeşilce Mah.Dolunay Sok. 

No:29  Seyrantepe  KA-

ĞITHANE/İSTANBUL                     

Tel.: (212) 270 4567        

Fax: (212) 280 3566 

info@uc-er.com.tr 

www.ucerkabinet.com 

www.uc-er.com.tr 

Biz... 
1990 yılında Kasım Abalı tarafından, ÜÇ-ER Elektrik Sanayi ve Ticaret firması sac atölyesi olarak kurulmuştur. 

Daha sonraki yıllarda Türkiye’de ilk olarak, 19” rack kabinet üretimine başlamıştır.                                                                                 

Kuruluşundan itibaren 1996 yılına kadar geçen dört yıllık zaman sürecinde, çalışma disiplininden ayrılmayan ve 

hızla büyüyen ÜÇ-ER ünvan   değişikliğiyle, yüksek üretim kapasitesine ulaşarak ÜÇ-ER elektrik sanayi ve ticaret 

ünite şirketi olarak kurulmuştur.                                                                                                                                    

Kurulum ve gelişme sürecini, imalatındaki ürünlere kaliteden ödün vermeden geliştirmeye devam etmiştir. Günü-

müzde, makine parkurunu en son teknolojiye sahip hale getirmiş ve kalite belgeleriyle beraber bu süreci en iyi 

şekilde tamamlamıştır                                                                                                                                               

ÜÇ-ER yakaladığı teknolojiyle üretim kapasitesini arttırarak, uygun fiyat politikası, kaliteli ürün ve geniş stoğu ile 

Düzce’de 10.000 m2 açık alan, 3500 m2 kapalı alan fabrika ve İstanbul’da irtibat ofisleriyle hizmet vermeye devam 

etmektedir. 

We …                                                                          
In1990, Kasım ABALI by,ÜÇ-ER Electrical industry and trade company was established as a sheet metal shop. In 

later years, first in Turkey, started production of "19 rack cabinets.                                                                                                                                

Since its establishment, Until 1996 , last four years time in the process, Not separation of work  discipline and the 

change in the rapidly growing ÜÇ -ER title, reaching a high production capacity,                                                             

ÜÇ -ER elektric industry and trade company was established as.                                                                                                              

The Setup and development process, manufacturing products without compromising quality has continued to imp-

rove. Nowadays,  tech machinery of,  quality together with the document has completed this process in the best 

possible way. ÜÇ-ER, increasing the production capacity of the State-of-the-catch, reasonable price policy, quality 

products and the wide open space of 10,000 square meters in Düzce with inventory, 3500 m2 closed area factory 

liaison offices in İstanbul and continues to serve. 

Misyon olarak,   

ÜÇ-ER firması, sektöründe ilklerin öncüsü olmuş, 25 yıllık tecrübesi ve teknik kadrosuyla ürünlerin yanı sıra hiz-

mette de kaliteyi ön plana alarak, müşterilerine çözümler sunmuştur.                                                                                                  

Yenilikçiliği hedef alan firmamız zamanın teknolojisini yakından takip edip, ürün kalitesiyle beraber işlevselliğini de 

arttırıcı projeler üreterek sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflemiştir.       

 As the mission,                                                                                                                                                     
ÜÇ-ER has been the pioneer of the industry first, 25 years experience and technical staff in addition to the pro-

ducts, taking the forefront the quality of service, has provided solutions to their customers.                                                                                                                                                       

Our company is targeting its innovativeness, follow closely the technology of the time, product quality and enhan-

cing the functionality, products, together producing aims to provide you with better and quality services. 

Bize Ulaşın… / Contact Us...  


