


Temsilcisi olduğumuz ESC, 1992 yılında kurulmuş 

olup elektronik komponent alanında geniş ürün 

yelpazesi sunmaktadır.

ESC tam kapsamlı ürün hatları ve Mil-Spec 

standartlarında büyük miktarda kalıcı stoka sahiptir. 

Endüstrinin karmaşık sorunlarını çözmek üzere 

tasarlanan ESC çözümleri, savunma, havacılık, 

demiryolu ve iletişim sektörlerinde yüksek kaliteli 

ürün performansı sağlar.

• Röleler

• Zamanlama Aygıtları

• Sensörler

• Obsolete Ürün Çözümleri

Daha fazla bilgi için: www.escitaly.com

Electron Source Co



Röleler (Relays)

ESC, aşağıdaki özellikleri kapsayan geniş bir ürün 

yelpazesi sunmaktadır.

• Değiştirme kontağı: 1 – 6

• Akım rezistif yük: Low - 50 AMP

• Çalışma sıcaklığı: -70°C to +125°C

• Yüksek şok kabiliyeti

• Yüksek vibrasyon kabiliyeti

• Katı hal (Solid State)

Electron Source Co, DPDT katı hal röleleri için benzersiz 

bir teknolojik çözüm geliştirmiştir. Bu tip rölelerin kullanıldığı 

cihazlarda MTBF'yi büyük ölçüde artırmak için önemli bir 

çözüm sağlamaktadır.



Zamanlama Aygıtları (Timing Devices)

ESC, zamanlamaları milisaniyeden birkaç saate kadar 

değişen, röle kontaklı veya katı hal çıkışlı çok çeşitli 

zamanlama aygıyları geliştirmiştir.

• Değiştirme kontağı: 1 – 6

• Akım rezistif yük: Low - 50 AMP

• Çalışma sıcaklığı: -70°C to +125°C

• Yüksek şok kabiliyeti

• Yüksek vibrasyon kabiliyeti



Sensörler

ESC, aşağıdaki özelliklerde sensör üretimi yapmaktadır.

• Voltaj seviyesi sensörleri

• Akım sensörleri

• 3 fazlı dizi sensörleri

• Frekans sensörleri

• Özel tasarım sensörler



Obsolete Ürün Çözümleri

Gelişen teknolojiler ve tasarımda gidilen değişiklikler 

kaçınılmaz eskime yaratır, ekipmanın herhangi bir süre 

boyunca kullanılabilirliğini garanti etmede ciddi sorunlar 

ortaya çıkabilir. ESC, eskime sorununu çözmede benzersiz 

bir kapasiteye sahiptir.

ESC'nin ana hedefi, en yenilikçi tasarımı kullanarak aynı 

uyum, biçim ve işlevde ürünleri «plug in» mantığıyla 

değiştirmektir. 

Bununla birlikte ESC maliyetli yeniden tasarım ve donanım 

geliştirme ihtiyaçlarını ortadan kaldırmayı, yeni ürün 

sebebiyle oluşabilecek evrak işlerinin elimine edilmesini 

hedeflemektedir.
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