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Firmamiz ‘’SERBEST ELEKTRIK MUHENDISLIK TIC.LTD.STI’’ 2008 yilinda Taskent’te kurulmus
olup her türlü bina, özellikle yüksek standart ve teknoloji gerektiren otel ve hastanelerde, alışveriş
merkezleri ve idari binalarda her türlü endüstriyel yapı ve fabrikalarda, su arıtma tesislerinde, pompa
istasyonlarında, her türlü havaalanı yapılarında, enerji üretim santrallarında, tatil köylerinde gerekli
olan Elektro-Mekanik Sistemler için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri en uygun çözümlerle sunmaktadır.

2008-2017 Yillari arasi Firmamiz tarafindan gerceklestirilen is faaliyetlerimiz
2015-2017– NOBEL PHARMSANOAT - NOBEL ILAC FABRIKASI, KARASUVBUYI Cad. Taşkent,
Özbekistan(TOPLAM 11 OOO M2 KAPALI ALAN)

Elektrik güç sistemleri OG ve AG panolari,Trafo montaji(Schneider Elektrik),Acil guc sistemi (Dizel
Generator),kat dagitim panolari,Mekanik ekipman baglanatilari(MCC-SBS Panolari) aydinlatma ve priz
sistemi,yangın alarm sistemleri(Simplex),CCTV(Samsung), Seslendirme(TOA), data-telefon
sistemi(Panosonic),Acces Control sistemi(SATEON) BMS kontrolü(Siemens), bina topraklama sistemleri,
yıldırımdan korunma sistemi.v.s.
2012-2014 MEGA TRADE COMMUNICATION. NEXT ALIŞVERİŞ MERKEZİ. Taşkent,. Bobur Cad.6
Özbekistan.(25000 M2 KAPALI ALAN)

Elektrik güç sistemleri- AG sistemi, acil guc sistemi (Dizel Generator), ana güç paneli, güç
ekipmanları, aydinlatma ve priz, yangın alarm sistemleri, CCTV, Seslendirme, data-telefon sistemi BMS
Kontrolu , bina topraklama sistemleri, yıldırımdan korunma sistemi, bina otomasyon sistemi, güvenlik
sistemi, güvenlik kameraları , mekanik ekipman Cihaz montajı, havalandırma sistemi, Klima santrali
montajlari,isitma sogutma sistemi,sihhi tesisat montaj isleri,Kanalizasyon isleri,Yangin tesisati montaj
isleri,Kazan dairesi montaji,Yangin pompa istasyonu monataji,Su aritma istasyonu montaji,Ciller ve VRF
dis unite montaji ve v.s
2010-2012 UCELL Idare Binası Rekonstrüksiyon Projesi. Taşkent, Özbekistan.(12000

M2 KAPALI ALAN)

Elektrik güç sistemleri- OG ve AG sistemi, trafo montaji, ana güç paneli, acil guc sistemi (Dizel
Generator), güç ekipmanları, mekanik ekipman montajı, depolama tesisleri,Basbar montajı dahil olmak
üzere, aydinlatma ve priz, yangın alarm sistemleri, CCTV, Seslendirme, data-telefon sistemi, BMS
Kontrolu , bina topraklama sistemleri, yıldırımdan korunma sistemi, bina otomasyon sistemi, güvenlik
sistemi, güvenlik kameraları, otomatik kilitleme sistemi.
2011-2013 VILLA – Str. Rakatbashi, Taşkent. Özbekistan. “NOBEL PHARMSANOAT”

BITICINO projesi "Akıllı Ev Sistemleri"(1000M2 KAPALI ALAN)
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‘’SERBEST ELEKTRIK MUHENDISLIK LTD.STI.’’ olarak genellikle yüklemine aldığı tüm işleri,
işlerinde uzmanlaşmış olan kendi kadrosuyla yapmaktadır. Ancak, özel işleri, bu işlerin uzman
firmalarına yaptırmakta veya bazı süpervizyon hizmetleri almaktadır.
Firmamız şimdiye kadar üstlendiği tüm işleri ya halen yürütmekte ya da başarıyla tamamen bitirerek iş
sahibine teslim etmiş bulunmaktadır.
Yüklenimimizde olan hiçbir işimizde geç teslimat yapılmamış, tasfiye işlemine başvurulmamış ve kanuni
uyuşmazlık durumu meydana gelmemiştir. Tüm işlerimiz zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmiştir.
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