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HAKKIMIZDA
Çeyrek asırdan uzun bir süredir elektrik,
güvenlik, yangın sistemleri, otomasyon
ve 4.0 dijital çözümler ile sayısız başarılı
projeye imza atan Profa, Türkiye’nin en
büyük markalarına hizmet vererek
adından sıkça söz ettirmiştir.
İşine olan tutkusu, geleceğe yönelik
vizyonu ve uzmanlığı ile sahip olduğu
güçlü organizasyon yapısının kolektif
bilinci ile hizmet verdiği her markanın
daha verimli gelmesini amaçlamaktadır.

Profa; uzmanlık alanlarındaki en iyi

profesyoneller ile çalışmak, sektöre
yeni giriş yapan genç yetenekleri
geliştirmek ve verimliliğini artırmak
için yoğun çaba sarfeder.
Kusursuz işler çıkaran uzman teknik
ekibi, hizmet sağladığı firmaları
gözeten yetkin müşteri ilişkileri ekibi
ve geleceğe yönelik eksiksiz projeler
üreten mühendis kadrosuyla Profa,
her zaman mükemmeliğe ulaşmak
için tavizsiz bir kararlılıkla
çalışmalarına devam ediyor.
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SOLUTIONS
ELECTRIC
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ELEKTRİK
‘ ‘ E l e k t r i k ta a h h ü t te k u s u r s u z ç ö z ü m l e r ’ ’

Elektrik, günlük hayatımızın
neredeyse tamamında kullandığımız
ve bizler için vazgeçilmez hale gelen
çok önemli bir enerjidir.
Bu enerjiyi var olan iyi şekilde
kullanmak için iyi bir mühendislik
firmasından destek alınmalıdır.
Elektrik sayesinde standartlarımız
daha üst seviyelere ulaşarak daha
konforlu yaşam anlarına sahip
oluyoruz. Evlerimizde, iş yerlerimizde,
kamu-kurum kuruluşlarında ve
şehircilikte kullandığımız her
teknolojik alet için elektriğe
ihtiyacımız vardır. Elektrik taahhüt
denilince alçak gerilim işleri, orta
gerilim işleri, zayıf akım sistemleri,

elektrik tesisat kurulum işleri, servis
hizmetleri, enerji çözümleri ve
projelendirme hizmetlerinin tümünün
yapımının üstlenilmesine diyebiliriz.
Günlük hayatımızda elektriğin doğru
kullanılması için doğru ve titiz bir
mühendislik çalışması gerekmektedir.
Elektrik taahhüt kapsamında öncelikli
ilk adım keşif ve projedir.

Kategoriye Bağlı Hizmetler
-Alçak Gerilim ve Dağıtım Şebekeleri
-AG/OG Panoları Tasarım ve Montajı
-Kablo Tavası Döşeme Sistemleri

-Busbar Sistemleri
-Aydınlatma ve Otomasyon
Sistemleri
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GÜVENLİK
‘ ‘ G ü ve n l i k s i s te m l e r i n d e k u s u r s u z ç ö z ü m l e r . ‘ ‘

Güvenlik, toplumu oluşturan bireylerin,
toplum yaşamında düzenin
aksatılmadan yürütülmesine, kişilerin
korkusuzca yaşaması, hak ve
hürriyetlerinin, kamusal ve kişisel
mallarının her türlü tehlikeye karşı
korunması anlamına gelir. Çağlar
boyunca insanların en temel
gereksinimleri arasında yer alan
korunma, güvenli bir hayat sürme için
günümüzde güvenlik öncelikle kolluk
kuvvetleri ile sağlanır. Ancak değişen
ihtiyaçlar doğrultusunda güvenlik daha
kişisel korunma haline gelmiştir.
CCTV Sistemleri, Genellikle güvenlik
kamera sistemi olarak adlandırılır, teknik
olarak Close Circuit TeleVision yani
Kapalı Devre Görüntüleme adı ile
tanımlanan bildiğimiz kamera
sistemidir. İlk çıkış ve kullanım alanı
çevre güvenlik ve suçla mücadele

olmasına rağmen günümüz
teknolojisinde kişisel korunma için
oldukça önemlidir. Korunmak istenen
yaşam alanlarında alarm sistemleri,
olağan dışı bir durum tespit ettiğinde
alarm senaryoları gereği öncelikle lokal
olarak çevrenizi uyarmalı, arama
yaparak Alarm Haber Merkezine
bildirimde bulunmalı ve kullanıcılara
mobil bildirim ya da sms yoluyla
bilgilendirme yapmalıdır. Alarm
sistemleri, Valilik ve Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen
alarm izleme merkezlerine
bağlanmalıdır. Bunun yanı sıra günümüz
teknolojilerinde alarm sistemleri bulut
ortamından izlenebilmeli ve
yönetilebilmelidir.

Kategoriye Bağlı Hizmetler
-Hırsız Alarm Sistemleri
-7/24 Alarm Takip Merkezi
-Mobil Takip Sistemleri
-Çevre Güvenlik Sistemleri
-Güvenlik Kamera ve Dijital Kayıt Sistemleri

-Plaka Tanıma Sistemleri
-Video Analiz ve Yönetim Sistemleri
-Personel Devam Kontrol Sistemleri
-Geçiş Kontrol Sistemleri
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YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ
‘ ‘ Ya n g ı n s i s te m l e r i n d e k u s u r s u z ç ö z ü m l e r . ’ ’

Yangın alarm ihbar sistemleri, yangını
daha başlangıç esnasında algılayan ve
sesli ışıklı uyarı sistemleri aracılığı ile
insanları uyaran elektronik sistemlerdir.
İlk çağlardan bu yana tüm canlılar için
yangın büyük bir tehlike olmuştur.
Günümüzde insanların yaşam
alanlarında yangınların çıkmasını
tamamen engelleyemediğimiz için,
yangının yeni başladığı andan itibaren
bunu algılayan ve insanlara haber veren;
yangın alarm sistemleri keşif edilmiş,
üretilmiş ve teknolojinin gelişmesiyle
birlikte günümüz yangın sistemleri
meydana gelmiştir.
Yangın algılama ve ihbar sistemleri,
zayıf akım projelerinde hemen hemen
en önemli yere sahiptir. Diğer tüm zayıf
akım sistemleri yangın algılama
sistemini ile birlikte çalışmaktadır.

Genel olarak yangın algılama sistemleri
2 grupta üretilir. Konvansiyonel
sistemler ve adreslenebilir sistemlerdir.
Adreslenebilir yangın algılama
sistemleri kurulum yapılan alanları
mahal bilgisine göre bildirim yapar, yani
adresli sistemler çıkan yangının tam
olarak konumunu vermektedir. Adresli
sistemlerde kullanılan detektörlerin
haberleşmeleri elektronik kod karşılığı
olan adresler vasıtasıyla yapılır. Aynı
zamanda mevcutta arıza bildirimleri ve
kirlilik oranlarını da görebilir ve uzaktan
yönetebilirsiniz.
Konvansiyonel Yangın algılama
Sistemleri ; Belirli bir bölgedeki yangının
tespit edilmesi üzerine çalışan
sistemlerdir. bölgesel tespit mantığıyla
çalışır ve noktasal mahal bilgisi veremez
bağlı bulundukları bölgeye ait bildirim
yapabilirler. Adresli sistemlere göre
daha az gelişmiş sistemlerdir.

Kategoriye Bağlı Hizmetler
-Yangın Alarm Sistemleri
-Yangın Söndürme Sistemleri
-Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri
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OTOMASYON
‘ ‘ O to m a s yo n d a k u s u r s u z ç ö z ü m l e r . ’ ’

Otomasyonda kusursuz çözümler
Bina otomasyon ve yönetim sistemleri
insan gücünden bağımsızdır. Muhtemel
arızaların ve tehlikelerin önceden tespit
edilerek gerekli önlemlerin alınmasına
yardımcı olur. Maksimum kontrol ve
minimum maliyetle mükemmel
işlevselliği sağlamak doğru ayrıntılarla
mümkündür.

olarak tanımlanır. İnternetin kullanımı
arttıkça dünyadaki pazarlar bir birlerine
çok yakın olmuş ve bu durumda da
rekabetçi koşullarda üretimi; hızlı,
standart, güvenli, nihayet verimli kılmak,
zorunluluk haline gelmiştir. Sanayi bu
zorunluluğun karşılığını otomasyon
sistemleri ile çözmeye çalışmaktadır.

Herhangi bir işin yapılması esnasında
yapılacak olan işin makineler ve insanlar
arasında yapılmasına otomasyon denir.
Kullanıldıkları oranlara göre insan
emeğinin daha fazla olduğu otomasyon
sistemlerine yarı otomasyon olarak
adlandırılırken bunun tam tersi olan
durumlara ise tam otomasyom sistemi

Kategoriye Bağlı Hizmetler
-Akıllı Ev ve Bina Teknolojileri
-Video İnterkom Sistemleri
-Network ve Altyapı Sistemleri
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4.0 DİJİTAL
‘ ‘ 4 . 0 d i j i ta l d e k u s u r s u z ç ö z ü m l e r . ’ ’

Endüstriyel dönüşümlerin temel amacı
kaynağın etkinliğini artırmak, verimi
maksimize etmek ve akıllı işgücü ile
firmaların rekabet gücünü üst seviyeye
taşımaktır.
Biz, kurumsal firmalar için işletmelerin
Endüstri 4.0’a geçişini hazırlıyor ve
gerekli altyapıyı oluşturuyoruz. Yapay
zekâ öncülüğünde daha gelişmiş
üretim, daha az ekipman, daha yüksek
kalite ve daha iyi süreç optimizasyonu
ile sistem mükemmelliğini artıracak
çözümler sunuyoruz.

Kategoriye Bağlı Hizmetler
-Nesnelerin İnterneti (IOT)
-RFID Ürünleri ve Çözümleri
-Enerji Tasarrufu & Verimliliği
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PERFECTION
ELECTRIC
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PERFECTIONS
Kusursuz işler çıkarmamızı sağlayan değerlerimiz:

Ekip Çalışması
Sonuçlandırdığımız
kusursuz projelerin
başarıları iş birliğinden ve
harika bir ekip olmamızdan
kaynaklanmaktadır.

Güven
İşimiz gereği güvenilirlik esastır.
Söz verir, en iyi şekilde yapar,
vaktinde tamamlarız.

İlgi

Performans Odaklı

Profesyonellik

Profa’da yüksek performans odaklı

İşimiz doğruları tecrübeyle

Bilgi doğru kullanıldığında gerçek

bir kültürü benimsenmekte ve

kanıtlamış olup teknik bilgi ile

bir güçtür. Gücümüzü ve

desteklenmektedir. Her zaman

sürekli geliştirilmektedir.

gücümüzden gelen ilgi alakamızı

yeni bir şeyler öğrenmeye ve

sahip olduğumuz teknik bilgi ve

teşvik edici bir çalışma ortamı

tecrübeye borçluyuz. İşimizin en

sağlanmaktadır.

temel parçası budur.

Şeffaf İletişim

Kalite
Ürün ve hizmetlerimizde sektörel kalite

Dürüst ve açık iletişim kurarız. İş

belgelerine sahip olmakla beraber asil

süreçlerimiz, ürün ve hizmet

kalite, işimize gösterdiğimiz özen ve

sunumlarımız günceldir.

referanslarımızda saklıdır. Bizimle çalışan
sonrasını düşünmez.

Vaktinde Teslimat
Söz verdiğimiz zamanda söz
verdiğimiz işi eksiksiz yapmak
“Güven” değerini oluşturmanın
ilk şartıdır.
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REFERANSLAR

İZMİR

A N TA LYA

A DA PA Z A R I
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İLETİŞİM
Adres:
Çınar Mahallesi, Fatih Cad. No: 1/23
Kat: 7 Daire: 717 Çiçek Plaza, Bornova/İZMİR
Tel: +90 232 935 5 155
Faks: +90 232 935 4 155
e-posta: info@profa.com.tr
www.profa.com.tr

