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Firma Hakkında
 
About Company

2021 yılında Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon programı
kapsamında desteklenen ARELSİS Mühendislik Ar-Ge
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi elektronik donanım ve
yazılım alanında ülkemizde üretimi olmayan teknoloji
düzeyi yüksek ürünleri geliştirip üreterek dışa bağımlılığı
azaltma ilkesi ile kurulmuştur.

ARELSİS Engineering R&D Industry and Trade Limited
Company, supported within the scope of Kosgeb R&D,
P&D and innovation program, was established in 2021
with the principle of reducing foreign dependency by
developing and producing high-tech products that are
not produced in our country in the field of electronic
hardware and software.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Araç içi Akıllı Kontrol Sistemleri 
Günümüzde karavan, tekne ve özel amaçlı taşıtların
elektronik sistemleri hızlı bir şekilde gelişmekte ve bu
araçlara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. ARELSİS
genç, dinamik ve yenilikçi ekibiyle karavan, tekne ve özel
amaçlı taşıtlarda kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik araç
içerisindeki yaşam standartlarını, güvenliğini ve
konforunu arttıracak araç içi akıllı kontrol sistemleri
tasarımı ve üretimini gerçekleştirmektedir.

In-vehicle Intelligent Control Systems 
Today, electronic systems of caravans, boats and
special purpose vehicles are developing rapidly and the
interest in these vehicles is increasing day by day.
ARELSIS, with its young, dynamic and innovative team,
carries out the design and production of in-vehicle
intelligent control systems that will increase the living
standards, safety and comfort in the vehicle for the
needs of the user in caravans, boats and special
purpose vehicles.

Pano Takip ve Uzaktan Kontrol Sistemleri 
21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul
edilen IoT, çok sayıda nesne ve insanı daha akıllı şekilde
bir araya getirerek, günlük yaşamımızın ve iş dünyasının
önemli bir parçası haline geldi. ARELSİS nesnelerin
interneti teknolojisindeki gelişim ve artan pazar payını
göz önüne alarak, kullanıcının ihtiyaçlarına uygun pano
takip ve uzaktan kontrol cihazı tasarımı ve üretimini
gerçekleştirmektedir.

Panel Monitoring and Remote Control Systems 
Considered one of the most important developments of
the 21st century, IoT has become an important part of
our daily life and business world, bringing together many
objects and people in a smarter way. Considering the
development and increasing market share in the
internet of things technology, ARELSIS designs and
manufactures panel monitoring and remote control
devices suitable for the needs of the user.

Enerji Analiz ve Kompanzasyon Takip Sistemleri 
Doğal kaynakların hızla tüketilmesi, artan çevre kirliliği
ve yüksek miktarlardaki enerji fiyatları, elektrik enerjisinin
her noktada daha verimli ve etkin kullanılmasını
gerektirmektedir. ARELSİS elektrik tesislerinde kullanılmak
üzere enerji analiz ve kompanzasyon takip cihazı
tasarımı ve üretimini gerçekleştirmektedir.

Energy Analysis and Compensation Monitoring 
Rapid consumption of natural resources, increasing
environmental pollution and high energy prices require
more efficient and effective use of electrical energy at
every point. ARELSIS designs and manufactures energy
analysis and compensation monitoring devices for use in
electrical facilities.
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Firma Ürünleri
 
Company Products

Araç içi Akıllı Kontrol Cihazı 
Araç içi akıllı kontrol sistemi projemizde akü
monitörizasyon, anlık akım izleme, tank seviye, ekran,
hava kalitesi ve gaz takip modülü olmak üzere beş farklı
ürünümüz bulunmaktadır. Kullanıcı araç içerisindeki
bataryaların akım, voltaj ve sıcaklık verilerini, üretilen ve
tüketilen anlık akımları, atık su, temiz su, yakıt ve gaz
tanklarının seviyelerini izleyebilmekte ve iç mekanda
hava kalitesi ve gaz takibini yapabilmektedir.

In-vehicle Smart Control Device 
In our in-vehicle smart control system project, we have
five different products: battery monitoring, instantaneous
current monitoring, tank level, display, air quality and gas
monitoring module. The user can monitor the current,
voltage and temperature data of the batteries in the
vehicle, the instantaneous currents produced and
consumed, the levels of waste water, clean water, fuel
and gas tanks, and can monitor the air quality and gas
indoors.

Pano Takip ve Uzaktan Kontrol Cihazı 
Pano takip ve uzaktan kontrol cihazımız kullanıcı için
zaman tasarrufu sağlayarak; sms, arama ve mobil
uygulama hizmetlerimiz ile kullanıcılara panolarını
istedikleri yerden kontrol etme ve izleme imkanı
sunmaktadır. ARELSİS tarafından hazırlanan sms
komutları ve sesli yanıt sistemi ile pano kontrolü anlaşılır
ve basit bir şekilde yapılmaktadır.

Panel Monitoring and Remote Control Device 
Our panel monitoring and remote control device saves
time for the user; with our sms, call and mobile
application services, it offers users the opportunity to
control and monitor their panels from anywhere. With
the sms commands and voice response system
prepared by ARELSIS, the panel control is done in an
understandable and simple way.

Enerji Analiz ve Kompanzasyon Takip Cihazı 
Enerji analiz ve kompanzasyon takip cihazımız ile elektrik
tesislerindeki enerji sürekli analiz edilerek, elektrik
panolarında oluşan ve tüketiciye maddi cezai
yaptırımlara yol açan kompanzasyon arızaları tespit
edilerek tüketicinin zarara uğraması önlenmektedir.

Energy Analysis and Compensation Tracking Device 
With our energy analysis and compensation tracking
device, the energy in the electrical facilities is
continuously analyzed, and compensation failures that
occur in the electrical panels and cause financial penal
sanctions to the consumer are detected, and the
consumer is prevented from incurring any loss.
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