Kesİntİsİz Güç Kaynakları I SÖYLEŞİ

“Ar-ge sürecini tamamladığımız
ürünlerin meyvelerini topluyoruz”
Aynur Tekin

Solar sulama invertörü ve Hibrit UPS cihazlarını sektöre sunan Tescom, sağlam adımlarla
yoluna devam ediyor. Tescom Solar Proje Mühendisi Ramazan Özdemir, “2015 AR-GE
sürecini tamamladığımız ürünlerimizin meyvelerini topladığımız bir yıl olacak” dedi.
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