
Moč potrebuje nadzor



Globalni akter v elektrotehnični industriji

- kooperacija - partner



• Varovalke
• Inštalacijski odklopniki (MBC)
• Nizkonapetostni kompaktni 

odklopniki (MCCB)
• Zračni odklopniki (ACB)

0,5A –
6300A

ETI je eden izmed 5-ih vodilnih proizvajalcev 
varovalk ter med vodilnimi proizvajalci stikal



• V preko 60-ih državah sveta lahko obiščete ETI-jevo
zastopništvo

• V 9-ih državah po svetu poteka proizvodnja ETI-jevih
izdelkov

• V 13-ih državah Evrope smo ustanovili hčerinska podjetja





Partnerji



Tradicija

69 let izkušenj



1950 Ustanovitev družbe

1954  Bergmanova pipica  
ETI-jev prvi izdelek iz elektroporcelana

1960 Varovalka 
ETI je bil eden izmed prvih proizvajalcev varovalk

1977 ETI ustvari prvi 
Inštalacijski odklopnik

1980 Avtomatizacija - ETI 
razvije prvo montažno linijo

1997 ETI ustanovi 
prvo hčerinsko
podjetje

69 let tradicije…



2006 
ETI 
postane 
sistemski 
integrator

2008 
Fotovoltaika
ETI je eden 
izmed pionirjev 
v zaščiti 
električnih 
inštalacij v 
fotovoltaičnih
sistemih

2012 
ETI Polam se 
pozicionira kot  
panel builder
s svojimi 
rešitvami

2014 Princip 
vitke linije v 
proizvodnji–
pospešena 
reorganizacija 
proizvodnje za 
izboljšanje 
učinkovitosti in 
zvišanje 
dodane 
vrednosti

2017
Uvedba Six
Sigma načel 
v vseh 
poslovnih 
funkcijah

…in 69 let izkušenj

2018
Pospešena 
avtomatizacija
v proizvodnji
stikal



Proizvodnja



Samostojna proizvodnja izdelkov ETI 
poteka v: Sloveniji, Poljski, Nemčiji 
in BiH, na skupaj 27.154 m2 
proizvodnih površin

Orodjarna ETI
Lastna izdelava orodij in 
montažnih linij za proizvodnjo 
izdelkov





Logistika
Prednost ETI-ja so lokalna 
skladišča: Slovenija, 
Nemčija, Romunija, Poljska, 
BiH, Ukrajina…



Zagotavljanje kakovosti končnega 
izdelka

ETI-jevi zaposleni kot člani IEC komitejev 
soustvarjajo večjo varnost uporabnikov 
elektrotehničnih izdelkov

ETI-jevi izdelki ustrezajo vsem najnovejšim 
varnostnim standardom

Poslovna odličnost
Vodenje  

kakovosti Okolje



atestirano

Produktni certifikati



Inovacije
 ETI ima registrirane patente za 27 različnih izdelkov v 

Sloveniji in tujini ter 17 različnih blagovnih znamk.

 Našo prihodnost gradimo na strokovnjakih, ki nadgrajujejo 
znanje prejšnjih generacijah z inovativnostjo in novimi 
znanji.



Prodajni program



Ustvarjamo rešitve za:

Stanovanjske in 
poslovne 

inštalacije

Industrijske 
inštalacije

Distribucijo električne
energije za nizko in 

srednjo napetost

Močnostno elektroniko, 
polprevodnike in 

specialne aplikacije



Ustvarjamo rešitve za:

Fotovoltaične in 
druge sisteme s 

področja
obnovljivih virov

energije

Zaščito v specialnih
aplikacijah, pri katerih

so tehnične zahteve
posebne ali višje kot pri
standardnih varovalkah



Tehnična keramika

ETI proizvaja izdelke iz različnih materialov:
• elektroporcelan C111
• steatit C 221
• mulit keramika C 610, C 620
• kordierit C 520, C 410
• Al2O3 keramika C 786, C 795, C 799

Vodilni v svetu v proizvodnji cevi za srednje-napetostne varovalke. 



Orodja in naprave
Rešitve za avtomatizacijo proizvodnih 

sistemov

Moderno opremljena orodjarna nudi:
Orodja in naprave za proizvodnjo:

• plastike
• keramike
• kovine

Hitra izdelava prototipov:
DMLS-Direct Metal Laser Sintering

Rešitve za avtomatizacijo proizvodnega procesa



Plastika

Izdelki iz plastičnih mas
• Za elektrotehnično in avtomobilsko 

industrijo (različnih materiali od PP do 
PPS, zahtevnih oblik in različnih barvnih 
odtenkov) 

• Enokomponentno injekcijsko brizganje 
(PP, POM, PBT, PC, Pa 46, Pa 6, PA 66, 
PPS, UP, PF, BMC in TPE)



Prihodnost so obnovljivi viri energiji

• Pionirji na področju zaščite fotovoltaičnih sistemov

• Zaščita za vetrne generatorje

• Nove inovativne rešitve (AC in DC stran)



IER* celovite rešitve

• *Intelligent, efficient, reliable -> poslovni moto ETI-ja

• Celovite rešitve za zadovoljitve različnih pričakovanj



Celovite rešitve za zaščito stanovanjskih in industrijskih inštalacij
(korekcija faktorja moči, avtomatski prenos, itd)



Reference



Reference



Reference



Reference



Podpora uporabnikom





Spletna stran  - ključno komunikacijsko orodje

www.etigroup.eu

http://www.etigroup.eu/






Prihodki od prodaje po trgih

Balkan
10%

Nemčija
15%

Ostala
Zahodna
Evropa
21%

Ostali svet
9%

Vzhodna
Evropa
37%

Slovenija
8%

Konsolidirani prihodki 2018: 
124 Mn EUR



Temeljne strateške usmeritve

Nadaljnja internacionalizacija

ETI bo izkoristil vire konkurenčne prednosti za preboj med vodilne tri 
proizvajalce na področju talilnih varovalk na svetu

Novi izdelki na področju stikalne tehnike bodo zagotovili ETI-ju trdnejše 
pozicioniranje med proizvajalci stikalne tehnike

Stroškovna učinkovitost

Sodelavci družbe ETI so ključnega pomena za uspešno izvedbo strategije

Sistemska integracija (rešitve za električne inštalacije v obliki projektov na ključ)
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