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Şirketin akıllı enerji çözümleri görücüye çıkıyor

Mitsubishi Electric Grubu çeşitli yeşil ürünleri ve teknolojilerini, 11-13 Aralık 2014 tarihleri arasında Tokyo Big 
Sight Fuar Kompleksi’nde gerçekleşecek ve Japonya’nın en büyük çevre fuarı olan Eco-Products 2014’te 
sergileyecek.

Mitsubishi Electric standının 5-013 numaralı 5. Doğu Koridoru’nda bulunduğu fuarda, Mitsubishi Electric 
Grubu’nun düşük karbonlu, geri dönüşüm tabanlı, toplumlara katkıda bulunan küresel, lider bir yeşil şirket olma 
yolundaki inisiyatifleri sunulacak. Enerji tasarrufu, güç üretimi ve enerji kontrolü ile çevre üzerindeki etkileri 
azaltan ürün ve teknolojiler, serginin merkezini oluşturacak.

Ayrıca, Mitsubishi Electric diğer Mitsubishi şirketleri AGC Glass Products Co. Ltd., Mitsubishi Chemical Holdings 
Corporation, Mitsubishi Motors Corporation ve Mitsubishi Paper Mills Ltd. ile ilk defa bu gösteride işbirliği 
yapacak. Geleceği Değiştirmek İçin Mitsubishi Şirketlerinin Fikirlerini Keşfedin! teması altında beş şirket, ilgili 
stantlarda geniş yeşil inisiyatiflerinin tanıtılması için sergi ve ziyaretçi katılımlı etkinlikler düzenleyecek.

Mitsubishi Electric standının temsilii 

Bölgeler ve Ana Sergiler
Bina ve Fabrikalarda Enerji-tasarrufu İnisiyatifleri

Bina ve Fabrikalarda Enerji Tasarrufu İnisiyatifleri Bölgesi, Japonya’da Nisan 2014’te yürürlüğe giren revize 
edilmiş Enerji Dönüşümü Yasası altında şart koşulduğu gibi, en yüksek kullanım periyotlarında enerji tüketiminin 
azaltılması için çözüm ve know-how bilgilerini sunacak. Vaka çalışmaları, Mitsubishi Electric’in yeni Nagoya 
Works fabrikasında kullanılan son teknolojiler gibi inisiyatifleri tanıtacak.

Evde ve Toplumda Çevresel Teknolojiler
Evde ve Toplumda Çevresel Teknolojiler Bölgesi, Mitsubishi Motor’un Outlander PHEV’inde kullanılan otomotiv 
güç direksiyonu için Mitsubishi Electric motorlarının ve kontrolörlerinin faydalı etkilerinin sunumunu içeriyor. 
Mitsubishi HEMS Sergisi, 14 çeşitli ev cihazını kapsayan bir ev enerji yönetim sistemini görücüye çıkartırken, 
ziyaretçilere evlerin yakın gelecekte ne kadar konforlu ve verimli olacağını gösterecek.

Ana Sahne
Ana sahnede, üretimde ve diğer alanlarda CO2 emisyonlarını azaltıcı inisiyatiflerle alakalı vaka çalışmalarının 
videoları ile çocuklar için gündelik nesneler kullanılarak nasıl elektrik üretilebileceğine dair bir çalıştay 
sunulacak.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir, yüksek kaliteli ürün tedarikinde 90 yılı aşkın deneyimi ile Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 
6503), bilgi işlem ve iletişim, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği, endüstriyel teknoloji, 
enerji, taşıma ve inşa ekipmanında kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanın üretimi, pazarlaması ve satışında 
tanınmış bir dünya lideridir. Kurum bildirimi olan Daha İyisi İçin Değişim ruhunu ve çevre bildirimi olan Eko 
Değişimi kucaklayarak, Mitsubishi Electric küresel, lider bir yeşil şirket olma çabasını sürdürmekte ve toplumu 
teknoloji ile güçlendirmektedir. Şirket, 31 Mart 2014’te sona eren mali yılda 4,054.3 milyar yen (US$ 39.3 
milyar*) toplam grup satışı kaydetmiştir. Daha fazla bilgi için http://www.MitsubishiElectric.com sayfasını 
ziyaret edebilirsiniz. * Döviz kuru ABD doları için 103 yen olup, oranlar 31 Mart 2014 tarihli Tokyo Döviz Kuru 
Piyasası’ndan alınmıştır. DIPIPM, Mitsubishi Electric’in tescilli ticari markasıdır.




