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Aktif Group

Neredeyiz?



Grup ŞirketleriGrup Şirketleri

Aktif Elektroteknik A.Ş.

Şirket 1981 yılında hücre ve trafo merkezi üretmek üzere kurulmuş olup,  Mayıs 
2008’de Aktif Group bünyesine katılarak Aktif Elektroteknik adını almış 
ve Ağustos 2009’da İtalyan menşeli Friem S.p.A. ile imzaladığı ortaklık ile 
uluslararası bir şirket olmuştur.

Aktif Elektroteknik 100 çalışanı ve 5000 m2 üretim alanı ile Ankara’da faali-
yet göstermektedir. Aktif Elektroteknik 35 yıllık üretim tecrübesi, teknolojik 
makine parkı, sürekli gelişen bilgi birikimi, deneyimli Türk ve İtalyan Ar-
Ge ekibi,  Avrupa’nın önde gelen Akredite Laboratuarlarından alınmış tip 
testine sahip ürünleri ve gelecekteki beklentileri karşılayacak yeni fikirler 
ışığında faaliyet göstermektedir.

Aktif Güç Elemanları A.Ş.
Aktif Güç Elemanları, 2009 yılında alçak ve yüksek gerilim endüstriyel güç 
yükleri sektörlerinde hizmet vermek üzere “Elektres” ünvanı ile Sakarya’da 
kurulmuştur.

İmalat hayatına frenleme dirençleri, yol verme dirençleri ve pano ısıtıcıları ile 
başlayan şirket sırayla Yük bankaları, Nötr topraklama dirençleri, Filtre diren-
çleri, şarj ve deşarj dirençlerini de imal etmeye başlayarak direnç ürün bandını 
tamamlamış, tasarım ve kalitesi ile sektörün en önemli oyuncularından biri 
olduğunu kanıtlamıştır.

2018’de Aktif Group bünyesine katılımı ile Elektres marka olarak korunmuş ve 
Şirket direncin yanısıra tüm güç elemanlarını üretmek üzere Ar-Ge çalışmalarına 
başlamıştır.

Aktif Mühendislik A.Ş.
Aktif Mühendislik 1996 yılında Ölçme, Koruma ve Enerji Kalitesi alanlarında 
faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. 45 çalışanı ve 2200 m2 yönetim  
binası ile İstanbul’da yer almaktadır.

Aktif Mühendislik kuruluşundan itibaren enerji sektörüne yüksek kaliteli 
ölçüm cihaz ve sistemleri, koruma cihaz ve sistemleri ile enerji tasarrufu ve 
maliyet analizi konularında yüksek kaliteli mühendislik hizmeti sağlamaktadır.

Aktif Mühendislik 20 yılı aşkın tecrübesi, yurtiçi ve yurtdışı referansları ile
müşterilerine özel ve standart çözümler üretmektedir.

Aktif Kompanzasyon A.Ş
Aktif Mühendislik kapsamında 1996 yılında kurulan Aktif Kompanzasyon ve 
Harmonik Filtre Sistemleri A.Ş., yurtiçinde ve yurtdışında yüksek kaliteli müh-
endislik hizmetleri, güç kalitesi ile ürün ve sistem çözümleri sunmaktadır.

Kurucu ve çekirdek mühendis kadrosunun 20 yılı aşkın tecrübesi, 4000’den 
fazla ölçüm ve raporlama hizmetine, 1500’den fazla saha uygulamasına ve 
teknik çözümlere sahiptir.

Aktif Kompanzasyon ve Harmonik Filtre Sistemleri A.Ş., Aktif Group güç kalitesi ve 
uygulamaları için kaliteli hizmet ve mühendislik çalışmalarına devam etmektedir.

DeğerlerimizDeğerlerimiz

Servis Sürekliliği
Enerji sürekliliği, enerji verimliliği dolayısıyla da 
işletme karlılığı demektir. Bu bilinçle ürünlerimiz enerji 
sürekliliğini sağlamak üzere en iyi hizmeti verebilecek 
şekilde tasarlanmakta ve üretilmektedir. Oryantasyon 
ve Mühendislik eğitimlerimizin temel konularından biri 
olan bu felsefe teknik ve idari kadrolarımız tarafınca da 
uygulanmaktadır.

Kalite ve Çevre
Kaliteli ve çevreye duyarlı ürünler bir adım ötede. Enerji 
sürekliliği ve ölçülebilir enerji verimliliği sağlamaktayız. 
Ayrıca ağır işleri kolaylaştıran, kullanımı kolay, akıllı 
kontrol mantığı olan ürünler sunmaktayız.

Değerlerimiz
Aktif değerleri müşterilerimize, çalışanlarımıza, 
hissedarlarımıza ve doğrudan ya da dolaylı yoldan rol 
aldığımız her topluluğa karşı olan sadakatimizi gösteren 
değerlerdir.

Değerlerimiz; 

• Müşteri Memnuniyeti
• Bağlılık
• Rantabilite
• Sorumluluk
• Bütünlük
• Dürüstlük
• Ortaklık

Misyonumuz
Aşağıdaki ilkeler ile yükselen müşteri beklentilerini 
karşılayarak şirketimizin ve ülkemizin ürün ve bilgi 
kalitesini en iyi şekilde duyurmaya devam etmektir.

• Açık fikirli yaklaşım
• Yüksek kalite anlayışı
• Yenilikçi düşünceler
• Sürekli iyileştirilen yöntemler
• İyi eğitimli çalışanlar
• Bilgiye dayalı kararlar

Vizyonumuz
Yenilikçi aktivitelerimiz, Açık fikirli yaklaşımlarımız, 
Öne çıkan kalite farklılıklarımız ve Müşteri odaklı 
yaklaşımlarımız sayesinde tüm dünyada enerji sek-
töründeki sadık müşterilerinin sayısını arttırarak, bu 
sayede pazar payını genişletmek ve konusunda sektörün 
en bilinen,güvenilen ve tercih edilen şirketlerinden biri 
olmaktır.
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Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

SME serisi Metal Enclosed anahtarlama ve kontrol 
hücreleri 40,5 kV, 1250 A, 25 kA  elektriksel  değerlere  
kadar üretilmektedir ve IEC 62271-200 standardına 
uygun olarak uluslararası akredite laboratuvarlarda 
tip testlerinden geçmiştir. IEC62271-210, EN60068, 
IEEE693, GR-63-Core-Zone4 standartlarına göre sismik 
tip testleri başarı ile tamamlanmıştır.

SME serisi metal enclosed hücreler 2 tiptir.

• SME-0 : sabit tip kesicili
• SME-1  : arabalı tip kesicili

Avantajlar

• LSC-2A Servis Sürekliliği Kaybı
• PI bölmeledindirme sınıfı
• AFL iç ark sınıfı
• 3 farklı ve topraklanmış erişilebilir kompartman
• Operasyon hatalarına karşı elektriksel ve mekaniksel  
 kilitleme
• Arabalı tip kesici opsiyonu ile hızlı ve kolay servis 
 imkanı
• Hava izoleli döner ayırıcı opsiyonu
• Güvenili dizayn ile düşük bakım maliyetleri
• 2 mm çelik sac

Teknik Özellikler

• Nominal Gerilim  : 40,5 kV’a kadar
• Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi : 90/120kV’a kadar
• Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi : 190/210kV’a kadar
• Frekans  : 50/60 Hz
• Nominal Akımı  : 1250 A’e kadar
• Kısa Devre Akımı  : 25 kA (1s)’e kadar
• İç Ark akımı  : 25 kA (1s)’e kadar
 Koruma Sınıfı (kapılar kapalı iken) : IP3X
 (Kompartmanlar arası)  : IP2X
• Standart  : IEC 62271-200
• Sismik Test Standardı  : IEC62271-210,

SME

Uygulama Alanları

Metal Enclosed Hücreler nominal akımı 1250 A, kısa 
devre akımı 25 kA’e kadar olan trafo merkezleri, dağıtım 
merkezleri, yenilenebilir enerji ve endüstri tesislerinde 
kullanılmaktadır.

• Yenilenebilir Enerrji
• Dizel ve Doğal Gaz Santralleri
• Trafo Merkezleri
• Çimento Fabrikaları
• Otomotiv endüstrisi
• Petrol ve Kimya Endüstrisi
• Demir Çelik Endüstrisi
• Haddehaneler
• Boru Hatları
• Tersaneler
• Acil Durum ve Bekleme Güç Tesisleri
• Maden Endüstrisi
• Demiryolu Trafo Merkezleri

SME Serisi Metal Enclosed Hücreler

Teknik Özellikler

Açıklama SME 12 SME 24 SME 36 SME 40,5

Nominal Gerilim kV 12 24 36 40.5

Nominal İzolasyon Gerilimi kV 12 24 36 40.5

Nominal Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi kV 28 50 70 90/120

Nominal Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi kV 75 125 170 190/210

Hücre İzolasyonu Hava

Kesici Tipi SF6

Servis Sürekliliği Kaybı LSC-2A

Bölmelendirme Sınıfı PI

İç Ark Sınıfı AFL

Frekans Hz 50/60

Nominal kısa devre akımı kA 16/25

Kısa Devre dayanım süresi s 1

İç Ark Akımı kA 16/25

İç Ark dayanım süresi s 1

Nominal Ana bara akımı A 630 / 1250

Nominal Fider Akımı A 200...1250

Koruma Sınıfı (kapılar kapalı iken) IP3X

Koruma Sınıfı (kompartmanlar arası) IP2X

Renk (Ön/Yanlar) RAL 9003 / 7035

Standart IEC 62271 - 200

Mekanik Kilitlemeler SME-0 SME-1

Ayırıcı / çekmece / araba ile toprak ayırıcısı arası

Ayırıcı / çekmece / araba ile kesici arası

Ayırıcı / çekmece / araba ile kesici kompartman kapısı Arası

Kesici kompartman kapısı ile toprak ayırıcısı arası

Fonksiyonel Özellikler

Kesici izolasyonu SF6

Ayırıcı izolasyonu SF6/Hava

Çekmeceli / arabalı kesici -

Çekmeceli / arabalı gerilim trafosu -

Alttan üstten, ve yandan kontrol kablo girişleri

Scada bağlantı hazırlığı

Uzaktan kesici açma / kapama

Menteşeli kesici kompartman kapısı

Kesici test pozisyonundayken elle motor kurma -

Kesici servis pozisyonunda elle motor kurma

Kesici servis pozisyonunda elle açma / kapama

Kesici test pozisyonunda elle açma / kapama -

Mimik tek hat ve anahtarlama elemanlarının pozisyon gösterimi

Kesici arabasının panoya sabitlenmeden servis posizyonuna alınamaması -

Kesici kapısının kapatılmadan kesicinin servis pozisyonuna alınamaması

Kesici kapısının kapatılmadan toprak ayırıcısının açılamaması

Kesici kontrol soketinin yerine takılmadan kesici kapısının kapatılamaması -

Ayırıcı açıkken kesicinin kapatılması

Ayırıcı açılmadan toprak ayırıcının kapatılamaması

Aynı değerlerdeki kesicilerin hızlı ve basitçe birbirleri aralarında değiştirilebilmesi

Farklı değere sahip kesicinin kendi değerinden farklı panolara girmemesi

Ayırıcı/Yük ayırıcı düşük gaz basıncında kesici/yük ayırıcı kilitleme

Ark Tahliye Opsiyonları

Üstten istasyon içine -

Arkadan istasyon içine

Basınç bacası ile önden, arkadan veya yandan istasyon dışına tahliye -

Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

Gerilim Akım Tip Genişlik Derinlik Yükseklik

 12 kV

≤ 630 A  Yük Ayırıcılı 375 mm

900 mm  2000 mm   Kesicili
750 mm≤ 1250 A

Ölçü

24 kV

≤ 630 A  Yük Ayırıcılı 375 mm

940 mm  2000 mm
≤ 1250 A 

Kesicili
750 mm    

Ölçü

36/40.5 kV

≤ 630 A  Yük Ayırıcılı 750 mm    

1400 mm  2250 mm
≤ 1250 A  

Kesicili
1000 mm   

Ölçü

EN60068,
IEEE693,
GR-63-Core-Zone4

ÖzelliklerMetal Enclosed Sabit/Arabalı Tip
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Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

SMC serisi Metal Clad anahtarlama ve kontrol hücreleri 
40,5 kV, 4000 A, 31.5 kA elektriksel değerlere kadar 
üretilmektedir ve IEC 62271-200 standardına uygun 
olarak uluslararası akredite laboratuvarlarda tip 
testlerinden geçmiştir.

SMC serisi metal clad hücreler 2 tiptir.

• SMC- 1  : arabalı tip kesicili
• SMC-2 : arabalı tip kesici ve gerilim trafolu

Avantajlar  

• LSC-2B Servis Sürekliliği Kaybı
• PM bölmeledindirme sınıfı
• AFLR iç ark sınıfı
• 4/5 farklı ve topraklanmış erişilebilir kompartman
• 31.5 kA/1s iç ark testli
• Operasyon hatalarına karşı elektriksel ve mekaniksel  
 kilitleme
• Arabalı tip Vakum/SF6 kesici opsiyonu ile hızlı ve  
 kolay servis
• Güvenili dizayn ile düşük bakım maliyetleri
• 3 mm çelik sac konstrüksiyon

Teknik Özellikler 

• Nominal Gerilim  : 40.5 kV’a kadar
• Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi : 85 kV’a kadar
• Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi : 185 kV’a kadar
• Frekans  : 50/60 Hz
• Nominal Akımı  : 4000 A’a kadar
• Kısa Devre Akımı  : 31.5 kA (3 s) ’a kadar
• İç Ark akımı  : 31.5 kA (1 s)
• Koruma Sınıfı (kapılar kapalı iken) : IP4X
 (Kompartmanlar arası)  : IP2X 
• Standard  : IEC 62271-200

SMC

SMC Serisi Metal Clad Hücreler

Teknik Özellikler

Açıklama SMC 12 SMC 24 SMC 36   SMC 40.5

Nominal Gerilim kV 12 24 36 40.5

Nominal İzolasyon Gerilimi kV 12 24 36 40.5

Nominal Şebeke Frekanslı Dayanım kV 28 50 70 85

Nominal Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi kV 75 125 170 185

Hücre İzolasyonu Hava

Kesici Tipi Vakum / SF6

Servis Sürekliliği Kaybı LSC-2B

Bölmelendirme Sınıfı PM

İç Ark Sınıfı AFLR

Frekans Hz 50/60

Nominal kısa devre akımı kA 31.5

Kısa Devre dayanım süresi s 3

İç Ark Akımı kA 31.5

İç Ark dayanım süresi s 1

Nominal Ana bara akımı A 630/800/1250/1600/2000/2500/3150/4000

Nominal Fider Akımı A 630/800/1250/1600/2000/2500/3150/4000

Koruma Sınıfı (kapılar kapalı iken) IP4X

Koruma Sınıfı (kompartmanlar arası) IP2X

Renk (Ön/Yanlar) RAL 9003 / 7035

Standart IEC 62271-200

Mekanik Kitlemeler SMC-1 SMC-2

Ayırıcı / çekmece / araba ile toprak ayırıcısı arası

Ayırıcı / çekmece / araba ile kesici arası

Ayırıcı / çekmece / araba ile kesici kompartman kapısı Arası

Kesici kompartman kapısı ile toprak ayırıcısı arası -

Kesici ile kesici arabasının / çekmecesinin pozisyonu arasında

Kablo kompartmanına alet / kilit ile erişim

Kesici arabası ile kovan perdesi arası (asma kilitle)

Kesici açık ise servise alınabilir

Kesici açık ise servisden çıkarılabilir

Fonksiyonel Özellikler

Kesici izolasyonu Vacuum / SF6

Çekmeceli / arabalı kesici

Çekmeceli / arabalı gerilim trafosu -

Alttan üstten, ve yandan kontrol kablo girişleri

Scada bağlantı hazırlığı

Uzaktan kesici açma / kapama

Menteşeli kesici kompartman kapısı

Kesici test pozisyonundayken elle motor kurma

Kesici servis pozisyonunda elle motor kurma -

Manual On/Off  when Circuit Breaker at Service Position -

Kesici servis pozisyonunda elle açma / kapama

Mimik tek hat ve anahtarlama elemanlarının pozisyon gösterimi

Kesici arabasının panoya sabitlenmeden servis posizyonuna alınamaması

Kesici kapısının kapatılmadan kesicinin servis pozisyonuna alınamaması

Kesici kapısının kapatılmadan toprak ayırıcısının açılamaması -

Kesici kontrol soketinin yerine takılmadan kesici kapısının kapatılamaması -

Kesicinin test veya servis pozisyonu dışında kumanda edilememesi

Kesici servis pozisyonundayken toprak ayırıcının kapatılamaması

Aynı değerlerdeki kesicilerin hızlı ve basitçe birbirleri aralarında değiştirilebilmesi

Farklı değere sahip kesicinin kendi değerinden farklı panolara girmemesi

Toprak ayırıcısı kapalıyken kesici arabasının servis pozisyonuna alınamaması

Test pozisyonunda kesici ile toprak ayırıcısının kilidinin çözülmesi

Ark Tahliye Opsiyonları

Üstten istasyon içine

Arkadan istasyon içine -

Basınç bacası ile önden, arkadan veya yandan istasyon dışına tahliye Ops

Uygulama Alanları

SMC Serisi Metal Clad Hücreler nominal akımı 4000 
A, kısa devre akımı 31.5 kA’e kadar olan primer dağıtım 
merkezleri ve endüstri tesislerinde kullanılmaktadır.

• Enerji İletimi ve Dağıtımı
• Yenilenebilir Enerji Santralleri
• Dizel ve Doğal Gaz Santralleri
• Trafo Merkezleri
• Çimento Fabrikaları
• Otomotiv endüstrisi
• Kimya Endüstrisi
• Demir Çelik Endüstrisi
• Haddehaneler
• Boru hatları
• Elektro Kimya Tesisleri
• Tersaneler
• Acil Durum ve Yedek Enerji Santralleri
• Maden endüstrisi
• Demiryolu Merkezleri
• Petrol & Gaz Sektörü 

Metal Clad - Yerden Sürmeli Tip Özellikler
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Uygulama Alanları

SNC Serisi Metal Clad Hücreler nominal akımı 3150 A, 
kısa devre akımı 50 kA’e kadar olan primer dağıtım 
merkezleri ve endüstri tesislerinde kullanılmaktadır.

• Enerji İletimi ve Dağıtımı
• Yenilenebilir Enerji Santralleri
• Dizel ve Doğal Gaz Santralleri
• Trafo Merkezleri
• Çimento Fabrikaları
• Otomotiv Endüstrisi
• Kimya Endüstrisi
• Demir Çelik Endüstrisi
• Haddehaneler
• Boru Hatları
• Elektro Kimya Tesisleri
• Tersaneler
• Acil Durum ve Yedek Enerji Santralleri
• Maden Endüstrisi
• Demiryolu Merkezleri
• Petrol & Gaz Sektörü 

SNC Metal Clad serisi anahtarlama ve kontrol 
hücreleri 36 kV, 3150 A, 50 kA elektriksel değerlere 
kadar üretilmektedir ve IEC 62271-200 standardına 
uygun olarak uluslararası akredite laboratuvarlarda 
tip testlerinden geçmiştir. IEC62271-210, EN60068, 
IEEE693, GR-63-Core-Zone4 standartlarına göre sismik 
tip testleri başarı ile tamamlanmıştır.

SNC serisi metal clad hücreler 2 tiptir;

• SNC- 1  : arabalı tip kesicili
• SNC-2 : arabalı tip kesici ve gerilim trafolu

Avantajlar 

• LSC-2B servis sürekliliği kaybı
• PM bölmeledindirme sınıfı
• AFLR iç ark sınıfı
• 4/5 farklı ve topraklanmış erişilebilir kompartman
• Her kompartmana önden erişim özelliği
• Arka duvar ile hücre arası 100 mm mesafe
• 50 kA’e uygun tasarım
• Operasyon hatalarına karşı elektriksel ve mekaniksel  
 kilitleme
• Arabalı tip Vakum/SF6 kesici opsiyonu ile hızlı ve  
 kolay servis imkanı
• SNC-2 için arabalı tip gerilim trafosu ile hızlı ve  
 kolay servis imkanı
• Güvenili dizayn ile düşük bakım maliyetleri
• 3 mm çelik sac konstrüksiyon

Teknik Özellikler

• Nominal Gerilim  : 36 kV’a kadar
• Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi : 70 kV’a kadar 
• Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi : 170 kV’a kadar
• Frekans  : 50/60 Hz
• Nominal Akımı  : 3150 A’a kadar
• Kısa Devre Akımı  : 50 kA (3 s) ’a kadar
• İç Ark Akımı  : 40 kA (1 s)
• Koruma Sınıfı (kapılar kapalı iken) : IP4X
 (Kompartmanlar arası)   : IP3X 
• Standart   : IEC 612271-200
• Sismik Test Standardı  : IEC62271-210,

Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

SNC

SNC Serisi Metal Clad Hücreler

Teknik Özellikler

Açıklama SNC 12 SNC 24 SNC 36

Nominal Gerilim kV 13.8 24 36

Nominal İzolasyon Gerilimi kV 13.8 24 36

Nominal Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi kV 38 50 70

Nominal Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi kV 75/85 125 170

Hücre İzolasyonu Hava

Kesici Tipi Vakum / SF6

Servis Sürekliliği Kaybı LSC-2B

Bölmelendirme Sınıfı PM

İç Ark Sınıfı AFLR

Frekans Hz 50/60

Nominal kısa devre akımı kA 16/25/31.5/40/50

Kısa Devre dayanım süresi s 3

İç Ark Akımı kV 50

İç Ark dayanım süresi s 1

Nominal Ana bara akımı A 630/800/1250/1600/2000/2500/3150

Nominal Fider Akımı A 630/800/1250/1600/2000/2500/3150

Koruma Sınıfı (kapılar kapalı iken) IP4X

Koruma Sınıfı (kompartmanlar arası) IP3X

Renk (Ön/Yanlar) RAL 9003 / 7035

Standart IEC 62271 - 200

Mekanik Kitlemeler SNC-1 SNC-2

Ayırıcı / çekmece / araba ile toprak ayırıcısı arası

Ayırıcı / çekmece / araba ile kesici arası

Ayırıcı / çekmece / araba ile kesici kompartman kapısı Arası

Kesici kompartman kapısı ile toprak ayırıcısı arası -

Kesici ile kesici arabasının / çekmecesinin pozisyonu arasında

Kablo kompartmanına alet / kilit ile erişim

Kesici arabası ile kovan perdesi arası (asma kilitle)

Kesici açık ise servise alınabilir

Kesici açık ise servisden çıkarılabilir

Fonksiyonel Özellikler

Kesici izolasyonu Vacuum / SF6

Çekmeceli / arabalı kesici

Çekmeceli / arabalı gerilim trafosu -

Alttan üstten, ve yandan kontrol kablo girişleri

Scada bağlantı hazırlığı

Uzaktan kesici açma / kapama

Menteşeli kesici kompartman kapısı

Kesici test pozisyonundayken elle motor kurma

Kesici servis pozisyonunda elle motor kurma

Kesici servis pozisyonunda elle açma / kapama

Kesici test pozisyonunda elle açma / kapama

Mimik tek hat ve anahtarlama elemanlarının pozisyon gösterimi

Kesici arabasının panoya sabitlenmeden servis posizyonuna alınamaması

Kesici kapısının kapatılmadan kesicinin servis pozisyonuna alınamaması

Kesici kapısının kapatılmadan toprak ayırıcısının açılamaması -

Kesici kontrol soketinin yerine takılmadan kesici kapısının kapatılamaması

Kesicinin test veya servis pozisyonu dışında kumanda edilememesi

Kesici servis pozisyonundayken toprak ayırıcının kapatılamaması

Aynı değerlerdeki kesicilerin hızlı ve basitçe birbirleri aralarında değiştirilebilmesi

Farklı değere sahip kesicinin kendi değerinden farklı panolara girmemesi

Toprak ayırıcısı kapalıyken kesici arabasının servis pozisyonuna alınamaması

Test pozisyonunda kesici ile toprak ayırıcısının kilidinin çözülmesi

Ark Tahliye Opsiyonları

Üstten istasyon içine

Arkadan istasyon içine -

Basınç bacası ile önden, arkadan veya yandan istasyon dışına tahliye Ops

Metal Clad - Kaset Tip Özellikler

EN60068,
IEEE693,
GR-63-Core-Zone4
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Çift Baralı Sistem

SNC-DB Metal Clad serisi anahtarlama ve kontrol hücreleri 
36 kV, 2500 A, 50 kA elektriksel değerlere kadar üretilmiş 
ve IEC 62271-200 standardına uygun olarak uluslararası 
akredite laboratuvarlarda tip testlerinden geçmiştir. 

SNC-DB serisi Metal Clad hücreler 3 tiptir;

• SNC - 0.DB  : sabit kesicili
• SNC -  1 .DB   : arabalı tip kesici 
• SNC - 2.DB  : arabalı tip kesici ve gerilim trafolu 

Avantajlar

• LSC-2B servis sürekliliği kaybı
• PM bölmeledindirme sınıfı
• AFLR iç ark sınıfı
• 4/5 farklı ve topraklanmış erişilebilir kompartman
• Her kompartmana önden erişim özelliği
• Arka duvar ile hücre arası 100 mm mesafe
• 50 kA’e uygun tasarım
• Operasyonel hatalarına karşı elektriksel ve mekaniksel  
 kilitleme
• Arabalı tip kesici ve gerilim trafosu opsiyonu ile hızlı  
 ve kolay servis imkanı
• 3 mm çelik sac konstrüksiyon

Teknik Özellikler

• Nominal Gerilim  : 36 kV’a kadar
• Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi : 70 kV’a kadar
• Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi : 170 kV’a kadar
• Frekans  : 50/60 Hz
• Nominal Akımı  : 2500 A’a kadar
• Kısa Devre Akımı  : 50 kA (3 s) ’a kadar
• İç Ark Akımı  : 40 kA (1 s)
• Koruma Sınıfı (kapılar kapalı iken)  : IP4X
 (Kompartmanlar arası)   : IP3X 
• Standart   : IEC 612271-200

Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

* 13,8 kV olarak test edilmiştir.

SNC

SNC-DB Double Busbar

Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

Uygulama Alanları

SNC-DB Serisi Metal Clad Hücreler nominal akımı 3150 
A, kısa devre akımı 50 kA’e kadar olan primer dağıtım 
merkezleri ve endüstri tesislerinde kullanılmaktadır. 

• Enerji İletimi ve Dağıtımı
• Yenilenebilir Enerji Santralleri
• Konvansiyonel Enerji Üretimi
• Trafo Merkezleri
• Demir Çelik Endüstrisi
• Petrol & Gaz Sektörü 
• Petrokimya Endüstrisi

SNC-DB

Gerilim Akım
Genişlik Derinlik

Yükseklik
Vacuum CB SF6 CB Vacuum CB SF6 CB

 12 kV

 ≤ 1600 800 mm

1100 mm  2000 mm 2250 mm 2100 mm  2000 - 2500 A   1000 mm

3150 A   1100 mm

24 kV

 ≤ 1600 1000 mm

1100 mm 
2000 mm

2250 mm 2100 mm  2000 - 2500 A   1100 mm

3150 A   - -

36 kV

 ≤ 2500 1200 mm
1400 mm

 ≤ 3000 mm *
3000 mm

2300 mm

3150 A   
1400 mm 3550 A   2550 mm

4000 A   - -

40.5 kV  ≤ 2500 1400 mm  - 3550 mm  - 2550 mm  

Gerilim Akım Genişlik
Derinlik

Yükseklik
SNC-1 SNC-2

 12 kV *

 ≤ 1250 A 650 mm

1400 mm 1750 mm 2445 mm  1600 - 2000 A   800 mm

2500 - 3150 A   1000 mm

24 kV

≤ 1250 A 800 mm

1750 mm 1750 mm 2570 mm  

1600 - 3150 A  1000 mm

36 kV  ≤ 1250 A 1100 mm 2350 mm 2350 mm 2820 mm

Gerilim Akım Genişlik
Derinlik

Yükseklik
Yükseklik 

(Ark bacası ile)SNC-0.DB SNC-1.DB SNC-2.DB

12 kV

≤ 1250 A 800 mm

1750 1750 1750 3100 mm  3550

1600 - 2500 A 1000 mm

24 kV

≤ 1250 A 1000 mm

2200 2200 2200 3300 mm  3750

1600 - 2500 A 1100 mm

36 kV

≤ 1250 A 1400 mm

3000 3000 3000 4200 mm 4650

1600 - 2500 A 1500 mm 

SMC
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Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri
Ayırıcılar

SRS Serisi Döner Ayırıcılar  IEC 62271-102 standardına 
uygun olarak üretilmektedir.

SRS tip Döner Ayırıcılar 3 kutuplu ve 2 konumlu olarak 
üretilmektedir. SES tipi topraklama ayırıcısı ile beraber 
3 kutuplu 3 pozisyonlu olarak kullanılabilir. 

Yükte anahtarlama işlemi gerekmediğinde, bağlantı 
kesme işlemi başka herhangi bir anahtarlama 
ekipmanına gerek olmadan güvenli bir şekilde yapılabilir.

Yük altında anahtarlama işlemi durumunda, bağlantı 
kesme işlemi kontaktörler veya devre kesicilerle birlikte 
güvenli bir şekilde yapılabilir.

Teknik Özellikler

• Nominal Gerilim  : 36 kV’a kadar
• Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi : 70 kV’a kadar
• Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi : 170 kV’a kadar
• Frekans  : 50/60 Hz
• Nominal Akım  : 1250 A’a kadar
• Kısa Devre Akımı  : 25 kA (1 s) ’e kadar
• Mekanik Dayanım  : 1.000 operasyon
• Standart   : IEC 612271-102

SDS Serisi Hava İzoleli Ayırıcılar IEC 62271-102 
standardına uygun olarak üretilmektedir.

SDS Serisi Hava İzoleli Ayırıcılar 3 kutuplu ve 2 konumlu 
olarak üretilmektedir. SES tipi topraklama ayırıcısı ile 
beraber 3 kutuplu 3 pozisyonlu olarak kullanılabilir.

Yükte anahtarlama işlemi gerekmediğinde, kesme 
işlemi başka herhangi bir anahtarlama ekipmanına 
gerek olmadan güvenli bir şekilde yapılabilir.

Yük altında anahtarlama işlemi durumunda, kesme 
işlemi kontaktörler veya devre kesicilerle birlikte
güvenli bir şekilde yapılabilir.

Teknik Özellikler

• Nominal Gerilim  : 36 kV’a kadar
• Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi : 70 kV’a kadar
• Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi : 170 kV’a kadar
• Frekans  : 50/60 Hz
• Nominal Akım  : 1250 A’a kadar
• Kısa Devre Akımı  : 25 kA (1 s) ’e kadar
• Mekanik Dayanım  : 1.000 operasyon
• Standart   : IEC 612271-102

SRS SDS

* :  1 ve 3 sn. olarak mevcuttur.

Ürün Tipi Ur Ik* Ud Up Ip

SES-12/0000-1601

     12 kV  

16 kA  

28 kV  75 kV  

40 kA  

SES-12/0000-2001 20 kA  50 kA  

SES-12/0000-2501 25 kA  63 kA  

SES-12/0000-3101 31.5 kA  80 kA  

SES-12/0000-4001 40 kA  100 kA  

SES-12/0000-5001 50 kA  125 kA  

SES-24/0000-1601

     24 kV  

16 kA  

50 kV  125 kV  

40 kA  

SES-24/0000-2001 20 kA  50 kA  

SES-24/0000-2501 25 kA  63 kA  

SES-24/0000-3101 31.5 kA  80 kA  

SES-24/0000-4001 40 kA  100 kA  

SES-24/0000-5001 50 kA  125 kA  

SES-36/0000-1601

     36 kV  

16 kA  

70 kV  170 kV  

40 kA  

SES-36/0000-2001 20 kA  50 kA  

SES-36/0000-2501 25 kA  63 kA  

SES-36/0000-3101 31.5 kA  80 kA  

SES-36/0000-4001 40 kA  100 kA  

SES-40/0000-1601

     40.5 kV  

16 kA  

90-120 kV  190-210 kV  

40 kA  

SES-40/0000-2001 20 kA  50 kA  

SES-40/0000-2501 25 kA  63 kA  

SES-40/0000-3101 31.5 kA  80 kA  

SES-40/0000-4001 40 kA  100 kA  

Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

SES series Earthing Switches

Topraklama Ayırıcısı

SES serisi Topraklama Anahtarları, orta gerilim 
sistemlerini güvenli bir şekilde topraklamak için kullanılır.

SES serisi Topraklama Anahtarları her türlü ayırıcı 
mekanizmasıyla çalışabilir. Hava izoleli tipi sayesinde 
ayırıcı kontak pozisyonu rahatlıkla gözlemlenebilir.

SES serisi Topraklama Şalterleri şekilde E2-B sınıfına 
göre 5 kere kapama kapasitesine sahip olacak 
üretilmektedir. SES serisi Topraklama Anahtarları IEC 
62271-102 standardına göre üretilmektedir.

Teknik Özellikler 

• Nominal Gerilim : 36 kV’a kadar
• Şebeke Frekanslı Dayanım Gerilimi : 90/120 kV’a kadar
• Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi : 190/210 kV’a kadar
• Frekans : 50/60 Hz
• Nominal Akım : up to 4000 A
• Kısa Devre Akımı : up to 50 kA
• Kısa Devre Dayanım Süresi : 1 / 3 s
• Mekanik Dayanım : 1E2-B
• Standart : IEC 62271-102

SES

Product Type Ur* Ir Ik tk Ud Up Ip

SRS-12/630-1601 - SDS-12.0630.16/1.03

12 kV 

630 A 

16 kA  

1 s  

28 kV 75 kV 

40 kA  

SRS-12/630-2001 - SDS-12.0630.20/1.03 20 kA  50 kA  

SRS-12/630-2501 - SDS-12.0630.25/1.03 25 kA  63 kA  

SRS-12/1250-1601 - SDS-12.1250.16/1.03

1250 A 

16 kA  40 kA  

SRS-12/1250-2001 - SDS-12.1250.20/1.03 20 kA  50 kA  

SRS-12/1250-2501 - SDS-12.1250.25/1.03 25 kA  63 kA  

SDS-24.0630.16/1.03

24

630 A 

16 kA  

50 kV 125 kV

40 kA  

SDS-24.0630.20/1.03 20 kA  50 kA  

SDS-24.0630.25/1.03 25 kA  63 kA  

SDS-24.1250.16/1.03

1250 A 

16 kA  40 kA  

SDS-24.1250.20/1.03 20 kA  50 kA  

SDS-24.1250.25/1.03 25 kA  63 kA  

SRS-36/630-1601 - SDS-36.0630.16/1.03

36 kV 

630 A 

16 kA  

70 kV 170 kV 

40 kA  

SRS-36/630-2001 - SDS-36.0630.20/1.03 20 kA  50 kA  

SRS-36/630-2501 - SDS-36.0630.25/1.03 25 kA  63 kA  

SRS-36/1250-1601 - SDS-36.1250.16/1.03

1250 A 

16 kA  40 kA  

SRS-36/1250-2001 - SDS-36.1250.20/1.03 20 kA  50 kA  

SRS-36/1250-2501 - SDS-36.0630.25/1.03 25 kA  63 kA  
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Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri
Sacdan

SCK-1 Serisi

SCK-1 serisi kompakt trafo merkezleri IEC 62271-202 
standardına göre istenilen ölçülerde galvaniz çelik 
sacdan imal edilmektedir.

Avantajlar

• IAC A ve B'ye uygun iç ark sınıflandırması
• IP23'den IP54'e kadar koruma sınıfı
• Galvanizli çelik sac konstrüksiyon, sıcak daldırma  
 galvanizli çelik karkas, elektrostatik toz boya ve NPU  
 taban profilleri
• İsteğe bağlı HVAC, yangın algılama ve söndürme  
 sistemi
• Her tip AG ve OG panosuna uygun tasarım
• Treyler veya kızak üzerinde tasarım imkanı

Teknik Özellikler

• Yükseklik  : 1000 m
• Ortam Sıcaklığı  : -5 ... +50 °C
• Kirlilik derecesi  : Sınıf 3
• Maksimum Güneş Radyasyonu : 1000 W / m2
• Depreme Dayanıklılık  : 0,5 g yatay ve dikey
• İç duvar kalınlığı  : 1 mm galvaniz sac
• Dış duvar kalınlığı  : 2 mm galvaniz sac
• Çerçeve kalınlığı  : 3 mm sıcak daldırma 
     galvaniz sac
• Duvar Kalınlığı  : 40 mm
• İzolasyon Maddesi  : EPS (Polistiren Köpük)
• İzolasyon Yoğunluğu  : 1.8 kg/m3
• Yanmazlık Derecesi  : E
• R Değeri  : 7
• Koruma Sınıfı  : IP54’e kadar
• Standart  : IEC 62271-202

Uygulama Alanları 

• Enerji İletim & Dağıtım
• Yenilenebilir Enerji
• Trafo Merkezleri
• Petro & Gaz
• Petrokimya Endüstrisi

Uygulama Alanları 

• Enerji İletim & Dağıtım
• Yenilenebilir Enerji
• Trafo Merkezleri
• Petro & Gaz
• Petrokimya Endüstrisi

SCK-2 Series

SCK-2 serisi kompakt trafo merkezleri, Zone 2 Tehlikeli 
alan koşullarına uygun olarak özellikle Petrol & Gaz 
uygulamalarında kullanılmak üzere  üretilmektedir.

Avantajlar 

• IAC A ve B'ye uygun iç ark sınıflandırması
• IP23D'den IP54'e kadar koruma sınıfı
• Ortam koşullarına uygun yalıtım malzemesi
• Korozyona karşı sıcak daldırma galvaniz ile yapılan  
 NPU veya NPI taban profilleri
• 20 J mekanik darbeye karşı dizayn edilmiş 120°  
 dışarıya açılabilir kapılar
• 50kV seviyesinde ve A1 yanmazlık derecesine sahip  
 kauçuk zemin kaplaması
• İsteğe bağlı HVAC, yangın algılama ve söndürme  
 sistemi
• Uygulamaya özel tasarım ve üretim
• Her tip AG ve OG panosuna uygun tasarım
• Treyler veya kızak üzerinde tasarım imkanı

Teknik Özellikler

• Yükseklik : 1000 m
• Ortam Sıcaklığı : -5 ... +50 °C
• Depreme Dayanıklılık : 0,5 g yatay ve dikey
• Nominal Gerilim : 40.5 kV’e kadar
• Frekans : 50/60 Hz
• IAC : A ve B
• IP : IP54’e kadar
• Steel Class : St 37
• Tehlikeli Bölge : Zone2
• Standart : IEC 62271-202

Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri
Sandviç Panelden

SCK-2SCK-1
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Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

SMK serisi monoblok beton köşkler 1600 kVA trafo 
gücüne kadar üretilen trafo ve dağıtım merkezlerinde 
kullanılmaktadır.

SMK serisi monoblok beton köşkler, uluslararası 
akredite laboratuvarlardan tip testli olarak ve IEC 
62271-202 standardına ve TEDAŞ-MLZ/2000-036.C 
yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir.

Avantajlar 

• Modüler dizayn
• Operasyon güvenliği
• Kolay nakliye ve devreye alma imkanı
• Uzun kullanılm ömrü
• C35 beton sayesinde yüksek mukavemet
• IAC A ve B'ye uygun iç ark sınıflandırması
• Güvenlik ve test edilmiş topraklama devreleri
• Özel projelere farklı ürün çözümleri
• Her tip AG ve OG panosu için uygun tasarım

Teknik Özellikler

• Yükseklik  : 1000 m
• Ortam Sıcaklığı  : -5...+50 °C
• Kirlilik derecesi  : Sınıf 3
• Maksimum Güneş Radyasyonu: 1000 W/m2
• Depreme Dayanıklılık  : 0,5 g yatay ve dikey
• IAC  : A ve B
• IP  : IP23D
• Cl  : 10
• Basınç dayanımı sınıfı  : C35
• Standart  : IEC 62271-202 

SMK

SPK serisi prefabrike beton köşkler 2500 kVA trafo 
gücüne kadar üretilen trafo ve dağıtım merkezleri için 
kullanılmaktadır.

SPK serisi prefabrik beton köşkler, uluslararası 
akredite laboratuvarlardan tip testli olarak ve IEC 
62271-202 standardına ve TEDAŞ-MLZ/2006-052.A 
yönetmeliğine  uygun olarak üretilmektedir.
    
Avantajlar  

• Sahada kolay montaj ve demontaj
• C35 beton sayesinde yüksek mukavemet
• IAC A ve B'ye uygun iç ark sınıflandırması
• Güvenliği test edilmiş topraklama devreleri
• Metal clad hücreler için uygun derinlik boyutları
• Özel projelere uygum farklı ürün çözümleri
• Akredite laboratuvarlardan alınan iç ark testine  
 uygun üretim
• Her tip AG ve OG panosu için uygun tasarım

Teknik Özellikler 

• Yükseklik  : 1000 m
• Ortam Sıcaklığı  : -5...+50 °C
• Kirlilik derecesi  : Sınıf 3
• Maksimum Güneş Radyasyonu: 1000 W/m2
• Depreme Dayanıklılık  : 0,5 g yatay ve dikey
• IAC  : A and B
• IP  : IP23D
• Cl  : 10
• Basınç dayanımı sınıfı  : C35
• Standart  : IEC 62271-202 

SPK

Betondan

Hücreler & Trafo MerkezleriHücreler & Trafo Merkezleri

SMS 2

SMS 3

SMS serisi Mobil Trafo Merkezleri, 245 kV'a kadar esnek 
ve verimli çözümler sunan trafo ve dağıtım merkezleridir.

SMS serisi mobil trafo merkezleri, geçici güç talepleri, 
madencilik uygulamaları, askeri kamplar, endüstriyel 
tesisler, acil durum güç talepleri ve ek güç talepleri gibi 
uygulamalar için kullanılmaktadır.

SMS serisi mobil trafo merkezleri uygulamaya 
göre treyler, platform, vagon, gemi üzerine monte 
edilebilmekte ve YG ve OG anahtarlama ekipmanları 
gaz izoleli veya hava izoleli olarak seçilebilmektedir. 
Komple alt istasyon, uzaktan kumanda sistemleri ile 
donatılabilir. SMS serisi mobil trafo merkezleri, sabit 
tip trafo merkezlerine göre daha kısa sürede ve düşük 
maliyetle üretilebilmektedir.

Avantajlar  

• Mobil Dizayn
• Operasyon güvenliği
• Kolay nakliye ve devreye alma imkanı
• Farklı uygulama alanmları için özel ürün çözümleri
• Treyler, platform, vagon, gemi gibi farklı uygulamalar
• Acil güç veya ek güç talepleri için hızlı çözüm
• YG ve OG hava (AIS) veya gaz (GIS) izoleli hücre
 opsiyonu

Tip 

• SMS  1  : 3.6 – 40.5 kV / 0.23 - 0.69 kV, 50/60 Hz, 0.5 - 4 MVA
• SMS 2  : 3.6 – 40.5 kV / 1 - 24 kV, 50/60 Hz, 1 – 31.5 MVA
• SMS 3  : 52 - 245 kV / 3.6 - 40.5 kV, 50/60 Hz, 1 - 45 MVA

Uygulama Alanları 

• Geçici Güç Talepleri
• Acil Durum Güç Talepleri
• ilave Güç Gereksinimleri
• Madencilik Uygulamaları
• Askeri Kamplar
• Endüstriyel Tesisler
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Yıldız-Açık Üçgen Transformatör İle Nötr Noktası Elde 
Etme

Bu uygulamada, Wye açık üçgen topraklama 
transformatörünün primerinin nötr tarafı doğrudan 
toprağa bağlanır. Sekonder sargılara bağlanan açık 
deltanın açık uçlarına bir sınırlayıcı direnç bağlanır. 
Sistemde bir faz toprak hatası oluştuğunda, bu direnç 
kapalı sekonder üçgen sargılarındaki akımı sınırlar. 
Bu şekilde, topraklama transformatörünün birincil 
sargılarındaki arıza akımı da sınırlandırılır.

Teknik Özellikler

• Maksimum Çalışma Gerilimi : 36 kV
• Nominal Arıza Akımı  : 3000 A' e kadar
• Arıza Süresi  : Talebe göre   
     (10,30,60 sn ve diğerleri)

• Vektör Grubu  : ZN (Zigzag), ZNyn,  
     YNd(açık), Ii0
• Soğutma Tipi  : AN, ONAN, ONAF
• Frekans  : 50/60 Hz
• Montaj  : Dahili/Harici
• Akım trafosu, gerilim trafosu ve ayırıcı alternatifleri 
 ile kabinli
• Standartlar  : ANSI/IEEE Std 32,  
     IEEE-C57.32, 
     IEC 60076-6

Nötr Topraklama Direnci Nötr Topraklama Trafosu

GR

GT

Bir elektrik sisteminin nasıl topraklanacağı, elektrik 
üretim ve dağıtım sistemi için önemli bir karardır. 

Sistem topraklamasını amacı;

- sistemin voltajını toprağa göre öngörülebilir sınırlar 
içinde kontrol etmek,
- fazlar ve toprak arasındaki bir kısa devre tespitine 
izin verecek ve voltaj kaynağını devre dışı bırakacak 
(trafo veya jeneratör gibi) bir akım akışı sağlamak.

Nötr topraklamanın temel yöntemleri aşağıdaki gibidir 
ve her birinin kendi amacı, avantajı ve dezavantajı vardır; 

1. Direnç Üzerinden
- Düşük Direnç
- Yüksek Direnç
2. Reaktör Üzerinden
3. Peterson Bobini Üzerinden (Rezonans Topraklama)
4. Direkt topraklanmış sistem
5. Trafo Üzerinden
- Tek fazlı trafo ve direnç,
- Zig-zag Trafo
- Wye-Üçgen Trafo,
- Wye-Açık Üçgen Trafo

Dirençlerimiz zorlu hava ve endüstritel koşullara karşı 
alçak gerilimden 110/√3 kV  nominal gerilime kadar 
düşük akımlardan 5000 A arıza akımlarına kadar 
üretilmektedir.

En yaygın gereksinimlere göre standard ürünler 
üretilirken, proje özelliklerine göre özel tasarımlar da 
yapılmaktadır.

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi : 110/√3 kV nominal gerilime kadar
Arıza Akımı : 5000 A kadar
Arıza Süresi : 5 sn, 10 sn,
    sürekli veya farklı taleplerde
Standartlar : ANSI/IEEE Std 32, IEEE-C57.32,  
   IEC 60071, IEC 60060-1

Diğer Özellikler

• Koruma Derecesi: IP00 ‘den IP55’e kadar 
 (Standard olarak IP23)
• Kabin: Sıcak Daldırma Galvaniz, AISI304 / AISI316  
 paslanmaz Çelik, boyalı
• Aksesuarlar; Ayırıcı, Akım Trafosu, Gerilim Trafosu,  
 Parafudr, vs.

Tek Fazlı Trafo ve Dirençle Nötr Topraklama Sistemi

Bu sistemde tek fazlı bir topraklama transformatörü 
ve nötr topraklama direnci birlikte kullanılmaktadır. 
Bu sistem, jeneratörlerin topraklanması için özellikle 
uygundur, çünkü bu sistem normalde topraklanmamış 
bir sistem gibi davranır, ancak bir fazdan toprağa 
arıza meydana geldiğinde arıza akımını sınırlar. 
Topraklama transformatörünün birincil sargısı, sistemin 
nötr sargısına bağlanır ve nötr topraklama direnci, 
topraklama transformatörünün sekonder sargısına 
bağlanır.

Zig-Zag Transformatör İle Nötr Noktası Elde Etme

Nötr noktası olmayan delta bağlantılı sistemlerde veya 
nötr noktaya bir şekilde ulaşılamıyorsa yapay bir nötr 
nokta oluşturmak için bir topraklama transformatörü 
kullanılır ve sistem bu nötr nokta üzerinden 
topraklanabilir. Çoğu topraklama transformatörü, 
arıza akımını 1 dakikanın (genellikle 10 s) altına maruz 
bırakacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle boyut 
olarak aynı dereceye ve daha ucuza sahip sıradan 
üç fazlı sürekli anma transformatöründen çok daha 
küçüktür. Bu topraklama transformatörlerinden biri de 
zig-zag transformatörlerdir.

Yıldız-Üçgen Transformatör İle Nötr Noktası Elde 
Etme

Sistem topraklaması için yıldız üçgen bağlantılı üç 
fazlı bir transformatör veya transformatör bankası 
da kullanılabilir. Birincil faz sargıları sistemin fazlarına 
bağlanır ve nötr nokta doğrudan veya toprağa 
bir dirençle bağlanır. Sıfır bileşen akım için bir yol 
sağlamak için delta bağlantısı kapatılmalıdır ve üçgen 
voltaj derecesi herhangi bir standart değer için seçilir. 
Bir faz nötr arızası meydana geldiğinde, arıza akımı, 
transformatörün birincil Wye sargılarında sıfır bileşene 
sahip olması ve ikincil delta kapalı bir seri devre olması 
nedeniyle, transformatör kaçak reaktansı ve nötr 
direncinin toplamı ile sınırlıdır.
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Generatör Nötr ve Besleme Hücreleri

Yük BankalarıYük Bankaları

AG ve OG Generatör nötr hücrelerinde generatörden 
gelen 3 faz Generatör Nötr Hücresi içerisinden 
birleştirilir, ki bu sayede nötr noktası elde edilir. Bu 
nötr noktası bir direnç üzerinden toprağa bağlanır. Bu 
uygulamadaki amaç;

• Toprak kısa devre akımının generatöre zarar 
 vermeyecek mertebelere sınırlandırılarak işletme  
 sürekliliği ve güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması
• Nötr Topraklama Direncinde bulunan akım trafosu  
 sayesinde arızanın röleler vasıtasıyla algılanması ve  
 arıza süresinin tanımlanması
• Nötr noktasından önceki üç faza takılan faz akım  
 trafoları ile röleye bilgi gönderilmesi
• Arıza akımının kesilmesiyle oluşacak  
 salınımlı ve salınımsız geçici rejim gerilim  
 dalgalanmalarının sınırlandırılması, bu sayede  
 sistemdeki ekipmanların izolasyon seviyelerinin  
 korunması
• Sahadaki adım geriliminin güvenilir seviyelerde  
 tutulmasının sağlanması ile personel güvenliğinin  
 arttırılması
• Arıza akımına maruz kalan tüm ekipmanların aşırı  
 ısınma ve mekanik zorlanmasının önlenmesidir

Generatörlerde faz-toprak arıza akımı genellikle 5 A, 10 
A ya da 20 A ile sınırlandırılır. Arıza süresi ise genellikle 10 
saniye olarak seçilmektedir. Bu süre ani enerji kesintisine 
tahammülü olmayan işletmelerde 30 saniyeye kadar 
çıkabilmektedir.Hatta hastane, veri merkezleri, tekstil, 
çimento ve enjeksiyon ile üretim yapan fabrikalar 
gibi tesislerde sistemin sürekliliği çok önemli olduğu 
ve enerji kesintisi yapılmadan arıza noktasının tespit 
edilebilmesi için arıza akımı sisteme zarar vermeyecek 
seviyede olmak koşuluyla arıza süresi sürekli 
seçilebilmektedir. Detaylı bilgi için “Yüksek Dirençli 
Nötr Topraklama Sistemi” ürünümüze bakabilirsiniz. 
 
Bir generatör nötr topraklama direnci sistemine teklif 
verilebilmesi için, mümkünse sistemin tek hat şeması ve 
aşağıdaki temel parametrelere ihtiyaç vardır.

• Direncin bağlanacağı generatörün F-F ve F-N gerilimi
• Arıza akımı değeri
• Arıza süresi
• Faz akım trafolarının özellikleri

Direnç Elemanı

• Arıza akımına uygun kesitte, yay sarım, kenar sarım ya  
 da ızgara direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği  
 sağlayabilen tamamen modüler, bükümlü ve paslanmaz  
 cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve üst  
 üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak direnci  
 terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar için yüksek  
 geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı gijonu  
 kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı ve  
 sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm yüzeye  
 yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Teknik Özellikler

Yük Bankası AC (50/60/400 Hz) ya da DC ile AG ya 
da OG çalışma gerilimleri için üretilebilmektedir. 

Yük karakteristiğine göre yük bankası; 

• Rezistif (kW-cosø: 1) 
• Endüktif (kVAr) 
• Rezistif + Endüktif (kVA-cosø: istenilen) 
• Rezistif + Endüktif + Kapasitif (kVA-cosø; istenilen) 

Özel frekans ve cosø değerleri için tasarım 
yapılabilmektedir.

AC Yük Bankaları kW, kVAr veya kVA olarak 
tasarlanabilmketedir.

DC Yük Bankaları akım değerine göre 
tasarlanabilmektedir.

Standartlar: IEC 60664-1, IEC 60529

Fiziksel Özellikler 

Yük Bankası kullanım sahasına göre dahili kullanımda 
IP20, harici kullanımda bir sundurma altında 
çalışabilecek IP20 veya harici açık havada çalışabilecek 
IP23 koruma sınıfında imal edilebilmektedir.

Yük bankası soğutma yönü bakımından da ikiye ayrılır.  

• Yatay hava atımlı yük bankaları 
• Düşey hava atımlı yük bankaları

Teknik Özellikler

• 17,5 kV’a kadar farklı gerilimlerde uygulanabilir
• 5000 A’e kadar farklı akımlarda uygulanabilir
• Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona  
 karşı dayanıklı paslanmaz direnç malzemesi  
 (AISI304, AISI310, AISI316, AISI430, CrAl, CrNi) 
 Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen  
 özel mekanik ve elektriksel tasarım
• Arıza akımını algılayan dahili akım trafosu
• ANSI-IEEE 32 ve IEC 62271-200 standartlarına ve özel 
 şartnamelere uygun tasarım ve test

Kabin

• Dahili kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun 
 standart IP20 Koruma Derecesi
• Standart boyalı kabin (RAL7035)
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde  
 tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun  
 esnemeyen güçlü kabin tasarımı
• Menteşeli ve kilitlenebilir kapı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı  
 elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri

Opsiyonlar

• IP20’den IP55 ya kadar istenilen koruma derecesinde  
 imalat
• Sıcak daldırma galvaniz, Paslanmaz, alüminyum  
 kabin
• İstenilen renk kodunda boyalı kabin
• Üstten veya yandan buşingle giriş
• Gerilim trafosu, parafudr, pano ısıtıcı, analog gösterge  
 vb yardımcı ekipmanlar
• Yüksek rakımda çalışmaya uygun özel tasarım

LB
2 MW, 400 V, 50 

LBR
19'', 6 kW 230 Vac

GNH / GNC

Yük Bankası, jeneratörlerin, kesintisiz güç kaynaklarının 
(UPS), gerilim regülatörlerinin, güç transformatörlerinin, 
alternatörlerin ve test laboratuvarlarının performans 
testleri ve jeneratörlerin güvenli çalışabilmesi için 
kullanılırlar. Aktif aşağıdaki gibi ihtiyaç duyulan tüm 
özelliklerde yük bankaları üretebilmektedir;

• İstenilen karakterde (R, L, C) 
• İstenilen elektriksel karakterde (AC, DC, V, A, kW) 
• İstenilen kademe hassasiyetinde 
• İstenilen kontrolde (manuel, HMI kontrollü ya da 
 otomatik) 
• Ölçüm yönteminde 
• İstenilen kullanım yerinde (dahili ya da harici) 
• Rack tipi, sabit, hareketli ve römork üzerine montajlı  
 şekilde alternatifler

Kullanım Alanları

• Yük Bankası endüstride birçok alanda ve uygulamada  
 kullanılmaktadır. Enerji ihtiyacı ne kadar önemliyse,  
 bu enerjiyi geçici ya da sürekli sağlayan kaynakların  
 test edilmesi, korunması ve bakımının yapılması da  
 günden güne bir o kadar önem kazanmaktadır. Yük  
 Bankasının başlıca kullanım alanları aşağıda  
 listelenmiştir
• Üretimi yapılan güç transformatörleri, jeneratörler,  
 alternatörler, kesintisiz güç kaynakları, regülatörler gibi  
 ürünlerin tasarım değerlerini sağlayıp sağlamadıklarının  
 test edilmesi ve test esnasında okunan ya da  
 kaydedilen Jeneratörler, kesintisiz güç kaynakları,  
 regülatörler gibi ürünlerin bakım ve onarım hizmetleri  
 sonrasında sahada ya da servis atölyesinde  
 testlerinde 
• Jeneratörlerin boşta çalışması arzu edilmez. Bu 
 durumda jeneratörün beslediği yük değeri belli bir  
 değerin altına düştüğü zaman (genellikle %30) 
 otomatik olarak suni yük sağlanmasında 
• Yüksek güçlü motorların rejeneratif sürücüler ile  
 sürüldüğü tesislerin jeneratör üzerinden beslenmesi  
 gerektiğinde oluşan rejeneratif enerjinin otomatik  
 olarak söndürülmesinde elektriksel değerlerin  
 raporlanmasında enerji üretim santrallerindeki yük  
 atma testlerinde 
• Askeri ya da sivil hava, kara ve deniz taşıtlarında  
 kullanılan alternatörlerin test edilmesinde 
• Akü gruplarının kontrollü olarak boşaltılması ve  
 kapasitelerinin test edilmesinde 
• Veri merkezi yük bankaları ile kurulacak veri 
 merkezlerinin elektriksel ve ısıl simülasyonu ve  
 performans testlerinde 
• İnvertörlerin performans testlerinde
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Yük Bankası Kumanda Tipleri 

“N0” (Kumandasız) Modeli

Müşterilerimiz yük bankasının kumandasını kendileri 
yapmak istediğinde “N0” kumanda modeli kullanılır. Bu 
modelde yük bankası; yükler, fanlar, sensörler ve boş bir 
kumanda panosu içerir. Yüklerin güç kabloları, fanların 
beslemesi ve sensörlerin kontakları boş kumanda 
panosu içindeki klemenslere çekilir.

“N1” (Basit Kumanda) Modeli

En basit ve ekonomik kumanda modelidir. Her bir yük 
kademesi otomatik sigorta ya da pako şalterler ile direk 
devreye alınır ya da çıkarılır. Ölçüm için wattmetre 
kullanılır.

“N2” (Kontaktörlü Kumanda) Modeli

Yükler otomatik sigortalar veya kompakt devre 
kesicilerle korunur ve kontaktörler ile devreye alınır 
ya da çıkarılır. Yük kademelerinin kontaktörleri kontrol 
panelindeki düğmeler ve göstergeleri ile kontrol edilir. 

Ölçüm için kumanda panosu üzerindeki şebeke 
analizörü kullanılır. Bu analizör sayesinde; kW, kVAr, 
kVA, A, V, f, cosø ... vs. değerler okunabilmektedir. 
Ayrıca opsiyonel olarak bilgisayar haberleşme özelliği 
olan bir analizör kullanılarak ölçülen değerler, bir USB 
portuyla bilgisayara aktarılabilir.

Rack Tipi Veri Merkezi Yük Bankası

Veri Merkezi Yük Bankaları, Veri Merkezi Simülatörleri 
olarak bilinir. Bu yük bankaları 19 ”Rack kabinlere 
uygun olarak imal edilmektedir.  Aktif’in Veri Merkezi 
Yük Bankaları, soğutma sisteminin simüle edilmiş 
arızası sırasında veri salonunun sıcaklık artışı ve 
/ veya sıcaklık yükselme süresi olarak sunucu 
çalışmasını simüle etmek için tasarlanmıştır. Güç 
bağlantıları için C13 veya C14 priz kullanılacaktır. 

Sabit ve Hareketli Yük Bankaları

Yük bankaları taşınabilir ve 200 kW'a kadar kasa tipi 
olarak üretilmektedir. 500 kW'a kadar yük bankları 
tekerlekli imal edilmektedir.

500 kW üzerindeki yük bankaların genelliklie sabit tip 
olarak üretilmektedir.

Treyler Montajlı /Mobil Yük Bankaları

Yük bankaları bir treylere monte edilebilir ve talep 
üzerine bir araçla taşınabilir.

“N3” (HMI Kumanda) Model

Bu modelde yükler otomatik sigortalarla veya kompakt 
devre kesicilerle korunur, kontaktörler ile devreye alınır 
ya da çıkarılır. Yük kademelerinin kontaktörleri kumanda 
panosu üzerindeki dokunmatik ekranlı “TFT LCD HMI 
Panel” üzerindeki arayüz vasıtasıyla kontrol edilir. HMI 
bir mikroişlemci tabanlı elektronik kumanda kartıyla ya 
da PLC ile entegre çalışmakta olup aynı zamanda bir 
haberleşmeli şebeke analizörü ile de kullanılır. 

Operatör HMI ara yüzü üzerinde tüm yük kademeleri 
tek tek devreye alabileceği gibi, istenilen yük miktarını 
girip tek tuşla da devreye alabilmekte ve daha birçok 
kontrol seçeneğini ve senaryosu ile otomatik olarak 
kumanda edebilmektedir. Ayrıca yine aynı ekranda 
kW, kVAr, kVA, A, V, f, cosø ... vs. gibi ölçüm değerleri 
okunabilmektedir. Bu değerler HMI’ın hafıza kartında 
depolanabilmektedir.

“N4” (Bilgisayar Kontrollü) Modeli

Bu modelde yükler otomatik sigortalarla veya kompakt 
devre kesicilerle korunur, kontaktörler ile devreye alınır 
ya da çıkarılır. Yük kademelerinin kontaktörleri bilgisayar 
programı üzerinden kontrol edilir. 

Operatör bilgisayar yazılımı üzerinden tüm yük 
kademeleri tek tek devreye alabileceği gibi, istenilen 
yük miktarını girip tek tuşla da devreye alabilmekte 
ve daha birçok kontrol seçeneğini ve senaryosu ile 
otomatik olarak kumanda edebilmektedir. Ayrıca 
yine aynı ekranda kW, kVAr, kVA, A, V, f, cosø ... vs. 
gibi ölçüm değerleri okunabilmektedir. Bu değerler 
excel dosyası olarak bilgisayarda veya hafıza kartında 
depolanabilmektedir.

“N5” (Otomatik Kontrol) Modeli

Bu modelde yükler otomatik sigortalarla veya kompakt 
devre kesicilerle korunur, kontaktörler ile devreye alınır 
ya da çıkarılır. Yük kademelerinin kontaktörleri “TFT 
LCD HMI Panel” dokunmatik arayüzü ile kontrol edilir. 
HMI, mikroişlemci tabanlı bir elektronik kontrol panosu 
ile veya PLC ile ve bir şebeke analizörü ile entegre 
olarak çalışır. 
Jeneratörlerin yüksüz çalışması istenmez. Bu durumda, 
Yük Bankası bir jeneratör tarafından sağlanan yük belirli 
bir seviyenin altına düştüğünde (ideal olarak %30) 
mikroişlemci tabanlı elektronik kontrol panosu veya 
PLC ile yapay yükü otomatik olarak sağlar.

LBR-03 (N2 Model)
300 kW, 400 V, 50 Hz

LBR-R5 (N2 Model)
500 kW, 400 V, 50 Hz

LBR-03 (N3 Model)
300 kW, 400 V, 50 Hz

LBR-R1 
19'', 6 kW 48 Vdc 

Load BanksLoad Banks
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Frenleme Dirençleri

Sürücüler (hız kontrol cihazları) ile kontrol edilen AC ve 
DC elektrik motorlarının kısa sürede durmasını, hızının 
düşürülmesini ya da kontrol edilmesini sağlamak için 
“invertör frenleme dirençleri” kullanılır. 

Aluminyum Kasa Dirençler

Paslanamaz telden elde edilen direnç, yüzey alanı 
arttırılmış, ısı iletim katsayısı çok yüksek olan bir 
alüminyum kasa içerisine koyulmuştur. Direnç 
malzemesi ile kasa arası ise ısı iletimi ve elektriksel 
yalıtımı yüksek bir malzeme ile
doldurulmuştur. Bu teknoloji ile imal edilen dirençlerimiz 
frenleme direnci başta olmak üzere; kapasitör deşarj 
direnci olarak, test amaçlı sabit yüklerde, rüzgâr 
santrallerinde, hibrit araçlarda ve bunun gibi yapısına 
uygun çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Dirençlerimiz standart olarak 1 m uzunluğunda, akımına 
göre seçilmiş silikon üzeri cam elyaf örgülü, yüksek ısıya 
dayanıklı kablo bağlantılı olarak üretilir. İstek üzerine 
klemensli ya da terminalli olarak da imal edilebilir.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma gerilimi  : 1000 V
Direnç toleransı (@ 20°C)  : ± 5%
Koruma sınıfı  : IP5X (Sadece Dahili)
İzolasyon  : 2 kV, 50/60Hz, 1 dk
Standartlar  : IEC 60664-1,
     IEC 60529

Yay Sarım Dirençleri
S-Serisi kutulu dirençlerimizde direnç elemanı olarak 
yay sarım dirençler kullanılmaktadır. Yay direnç tipinde 
hazırladığımız direnç elemanı sarmal şeklindeki yapısı 
gereği kısa süreli aşırı yüklenmeler için çok uygundur. 
Isınan tel kendi içerisinde yaylanarak genleşmeleri 
absorbe eder ve çok kısa sürede soğuyarak eski 
konumuna döner. Bu özelliği ile yay direnç, özellikle 
frenleme direnci uygulamalarında güvenli ve uzun 
ömürlü bir kullanım sağlar.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma gerilimi  : 1000 V
Direnç toleransı (@ 20°C)  : ± 5%
Koruma Sınıfı (Dahili)  : IP20
                   (Harici)  : IP23
İzolasyon  : 3 kV, 50/60Hz, 1 dk
Kabin Malzemesi (Dahili)  : Galvanizli çelik
                         (Harici)  : Paslanmaz çelik
Standartlar  : IEC6066-1,
     IEC 60529

Kutulu Dirençler

Adından da anlaşılacağı gibi, Kutulu Tip Frenleme 
Dirençleri direnç elemanlarının bir kabinin içinde açık 
alana konumlandırıldığı dirençlerdir. İhtiyaca göre 
dirençleri seri veya paralel olarak bağlamak mümkündür. 
Bağlantı tipinin yanı sıra kablo kesit alanı veya ızgara 
boyutu, uygulamaya mükemmel şekilde uyacak biçimde 
bir mühendislik yazılımı tarafından hesaplanır.
Kutulu tip frenleme direnci tipleri, kabin içerisinde 
kullanılan direnç tasarım tipine göre aşağıdaki gibi 
tanımlanır.

Direnç Tipi Kodu

Yay Sarım Direnci S Serisi

Kenar Sarım Direnci E Serisi

Izgara Direnç G Serisi

Buradaki kabin tasarımına göre, Kutulu Tip Frenleme 
Dirençleri kabini uygun şekilde üretildiğinde, dahili 
uygulamalarının yanı sıra harici uygulamalarda da 
kullanılabilmektedir.

Dahili kutulu tip frenleme dirençlerinde galvanizli çelik 
kullanılırken, harici kutulu tip frenleme dirençlerinde 
paslanmaz çelik kullanılır. Paslanmaz çelik korozyona 
karşı
boyalı kabinlere göre daha yüksek dayanıklılık ve 
kullanım ömrü sağlar

Tüm S,E ve G serisi kutulu frenleme dirençleri hem dahili 
hem  de harici tip olarak üretilebilirler.

Yay Sarım Direnç Elemanı

BRA Serisi Aluminyum Dirençler

Kenar Sarım Direnç Elemanı

Izgara Direnç Elemanı

Motor Kontrol ve Frenleme DirençleriMotor Kontrol ve Frenleme Dirençleri
Frenleme Dirençleri

Kenar Sarım Dirençleri

E-Serisi frenleme dirençlerimizde Kenar Sarım 
(Edgewound) tipi dirençler kullanılmaktadır. 
Edgewound direnç tipinde, direnç elemanı paslanmaz 
şerit levha şeklindedir. Bu şerit levha elektroseramik 
bir gövde üzerine dikine sarılır. Levhanın kesitinin fazla 
olması, yapısından dolayı çabuk soğuyabilmesi gibi 
özelliklerinden, yüksek güçlü ve düşük ohmajlı frenleme 
dirençlerinde daha optimum çözümler sunar.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma gerilimi  : 1000 V
Direnç toleransı (@ 20°C)  : ± 5%
Koruma Sınıfı (Dahili)  : IP20
                   (Harici)  : IP23
İzolasyon  : 3 kV, 50/60Hz, 1 dk
Kabin Malzemesi (Dahili)  : Galvanizli çelik
                         (Harici)  : Paslanmaz çelik
Standartlar  : IEC6066-1,
     IEC 60529

Izgara Dirençler

G serisi frenleme dirençleri, istenilen akım yoğunluğuna 
göre özel olarak tasarlanan paslanmaz çelik ızgara tipi 
dirençlerin seri ya da paralel bağlanması ile istenilen güç 
ve direnç değerinde bloklar halinde imal edilir. Genel 
olarak yüksek güçlü ve düşük ohmajlı uygulamalarda 
kullanılır.

Teknik Özellikler

Maksimum çalışma gerilimi  : 1000 V
Direnç toleransı (@ 20°C)  : ± 5%
Koruma Sınıfı (Dahili)  : IP20
                   (Harici)  : IP23
İzolasyon  : 3 kV, 50/60Hz, 1 dk
Kabin Malzemesi (Dahili)  : Galvanizli çelik
                         (Harici)  : Paslanmaz çelik
Standartlar  : IEC6066-1,
     IEC 60529

BRS-D01b 
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Motor Kontrol ve Frenleme DirençleriMotor Kontrol ve Frenleme Dirençleri
Motor Yolverme Dirençleri

Filtre DirençleriFiltre Dirençleri
Harmonik Filtre Dirençleri

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan güç elektroniği 
ekipmanlarının (HVDC, SVC vb) kullanımı, ark ve 
endüksiyon ocakları gibi lineer olmayan yükler elektrik 
şebekelerinde harmonik adı verilen şebeke frekansından 
farklı büyüklüklerin oluşmasına ve güç kalitesinin 
düşmesine neden olmuştur.

Bu durum şebekedeki harmonik kaynağı olmayan 
diğer yüklerin de etkilenmesine, normalden daha fazla 
ısınmalarına, izolasyon problemlerine, ömürlerinin 
kısalmasına ve ciddi verim kaybına neden olmaktadır. 
Aynı zamanda harmonikler hiçbir iş yapamadıkları gibi, 
şebeke de ciddi güç kayıplarına da neden olmaktadır.

Harmoniklerin temizlenmesi için en etkin ve düşük 
maliyetli yöntem pasif harmonik filtrelemedir. Harmonik 
filtre sistemleri prensip olarak yalnızca kondansatör 
ve reaktörden (LC) oluşabilir. Ancak bu durumda, 
üretimden kaynaklan bir hatadan, yaşlanmadan veya 
sıcaklıktan dolayı kondansatörün veya reaktörün 
değerinde bir değişiklik olması filtrelemeyi çok ciddi 
etkiler ve hatta paralel rezonansa neden olarak 
harmoniklerin daha da fazla yükselmesine neden 
olabilir. Bu hassasiyet fitre devresine direnç ilavesi ile 
kontrol altına alınabilir ve harmonik filtre sistemi uzun 
süre aynı verim ile çalışmaya devam edebilir.

Alçak gerilim sistemlerinde, riskin düşük olması 
nedeniyle harmonik filtrelemenin sadece kondansatör 
ve reaktör ile uygulanması daha optimum çözümdür. 
Ancak orta gerilim ve yüksek gerilim sistemlerinde 
özellikle kondansatörün sığasının değişme riski ve bu 
nedenle ortaya çıkabilecek zararlar dikkate alındığında 
harmonik filtre direnci kullanmak çok daha optimum 
çözüm olmaktadır.

Teknik Özellikler

• 36 kV’a kadar farklı gerilimlerde uygulanabilir
• Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona  
 karşı dayanıklı, sıcaklık artışında direnç değişimi  
 düşük, self endüktansı düşük paslanmaz direnç  
 malzemesi
• Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen  
 özel mekanik ve elektriksel tasarım
• IEC 60071-1 standardına ve CIGRË WG 14.30 Bölüm  
 17 Dirençler ve diğer özel şartnamelere uygun tasarım  
 ve test

Motor Yolverme Dirençleri

Endüstride kullanılan tüm motorlar özellikle yüke bağlı 
iken kaldırıldığında motor nominal hız ve torkuna 
ulaşana kadar çok yüksek akım çekerler (6-12 kata 
kadar). Bu aşırı akımlar öncelikle motorun kendisine ve 
sistemdeki diğer ekipmanlara zarar verebilir. Motor yol 
verme dirençleri bu aşırı akımları sınırlayarak fazla akım 
çekmeden kademeli olarak motorun nominal hızına 
ulaşmasına yardımcı olur.

Günümüzde artık motor hız kontrol cihazlarının gelişimi 
ve kapasitelerinin artmasıyla motorlara istenilen şekilde 
yol verilebilmekte ve kumanda edilebilmektedir. Buna 
rağmen mevcut sistemleri motor yol verme dirençleri 
içeren ve bu dirençler için yedek parça ya da değişim 
istendiğinde Aktif en uygun yol verme direncini 
tasarlayabilir, üretebilir ve teknik destek verebilmektedir.

Motor yol verme dirençleri temel olarak iki gruba 
ayrılabilir;

Stator Dirençleri

Sincap kafesli asenkron motor ve DC motorlarda 
motorun girişine (stator tarafına) seri kademeli direnç 
bağlanarak giriş gerilimi azaltılır, kontaktörler vasıtasıyla 
dirençler kademeli olarak devreden çıkarılarak motorun 
giriş gerilimi kademeli olarak arttırılır ve tork-hız dengesi 
sağlanır.

Rotor Dirençleri

Rotoru sargılı bilezikli asenkron motorların rotoruna 
seri direnç kademeleri eklenerek motor empedans 
arttırılır. Dirençler kontaktörler vasıtasıyla kademeli 
olarak devreden çıkarılarak rotor empedansı kademeli 
olarak azalır ve tork-hız dengesi sağlanır.

Motor yol verme dirençleri genel olarak aşağıdaki 
uygulamalarda kullanılır;

• Demir Çelik sanayi
• Maden Ocakları
• Çimento Fabrikaları gibi ağır sanayi şartlarında
• Haddeleme, konveyör, vinç, parçalama, karıştırma,  
 pompa gibi uygulamaları

Bir motor yolverme direncine teklif verilebilmesi için, 
aşağıdaki temel parametrelere ihtiyaç vardır.

Rotoru sargılı bilezikli asenkron motor için;

• Motor gücü (kW / Hp)
• Rotor Gerilimi (V)
• Rotor Akımı (A)
• Rotor Devri (nr)
• Bağlantı (Yıldız/üçgen)
• Biliniyorsa sargı iç direnci
• İstenilen kademe sayısı
• Yol verme direnci ise kalkış süresi

DC motorlar için

• Motor gerilimi (V)
• Motor akımı (A)
• İsteniyorsa yol verme akımı (A)
• Biliniyorsa sargı iç direnci
• İstenilen kademe sayısı
• Yol verme direnci ise kalkış süresi

Teknik Özellikler

• Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona  
 karşı dayanıklı paslanmaz direnç malzemesi  
 (AISI304, AISI310, AISI316, AISI430, CrAl, CrNi)
• Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen özel  
 mekanik ve elektriksel tasarım

Direnç Elemanı

• Uygun kesitte, yay sarım, kenar sarım ya da ızgara  
 direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği  
 sağlayabilen tamamen modüler, bükümlü ve  
 paslanmaz cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve  
 üst üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak  
 direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar  
 için yüksek geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı  
 gijonu kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile  
 sarsıntı ve sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm  
 yüzeye yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Direnç Elemanı

• Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay  
 sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği  
 sağlayabilen tamamen modüler, bükümlü ve 
 paslanmaz cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve  
 üst üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak  
 direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar  
 için yüksek geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı gijonu  
 kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı  
 ve sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm  
 yüzeye yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Kabin

• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun  
 standart IP23 Koruma Derecesi
• Standart sıcak daldırma galvaniz sac
• Yan yana ve üst üste montaja uygun karkas yapısı
• İzolasyon seviyesine uygun yandan ya da üstten  
 buşing ile giriş ve çıkış
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde  
 tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun  
 esnemeyen güçlü kabin tasarımı
• Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak  
 karkasa montajlanmış direnç blokları sayesinde  
 sahada istenilen bloğa erişim ve bakım kolaylığı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı  
 elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri

Opsiyonlar

• İstenilen endüktans sınırında imalat
• Paslanmaz, alüminyum kabin
• İstenilen renk kodunda boyalı kabin
• Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
• Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme  
 ayakları
• Yüksek rakımda çalışmaya uygun özel tasarım
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RC Sönümleme Dirençleri Akım Sınırlama Dirençleri

Elektrik şebekelerinde şönt reaktörler, güç 
transformatörleri ve büyük güçlü motorlar gibi endüktif 
karakterdeki yüklerin devreye alınması sırasında ve 
özellikle sürekli kısa devre prensibine göre çalışan ark 
ocakları gibi yüklerin çalışmaları sırasında, gerilimde kısa 
süreli ani dalgalanmalar oluşmaktadır. Gerilim koruma 
röleleri, şebekede geçici olarak yaşanan ani gerilim 
dalgalanmalarını bir arıza gibi algılayıp yükü kontrolsüz 
bir şekilde devre dışı bırakabilmektedir. Aynı zamanda 
bu aşırı gerilim dalgalanmaları ilgili şebekedeki tüm 
yüklerin izolasyonlarının zorlanmasına, ömür kayıplarına 
ve hatta ciddi arızalara neden olmaktadır.

Endüktif karakterdeki bu tarz yüklerin devreye alınması 
sırasında yaşanan geçici gerilim dalgalanmalarını 
sönümlendirmek için, gerilimin ani değişmesine 
müsaade etmeyen sönümlendirme (snubber) 
kapasitörü ve buna seri bağlı sönümlendirme direnci 
kullanılır.

RC sönümlendirme filteleri, ani gerilim dalgalanmasına 
neden olan yüke mümkün olan en yakın mesafede 
şebekeye paralel olarak bağlanırlar. Yüksek frekanslarda 
meydana gelen ani gerilim dalgalanmaları sırasında RC 
filtreler düşük empedans göstererek, şebeke geriliminin 
aşırı yükselmesini engellemekte ve salınımın çok kısa 
sürede sona ermesine neden olmaktadır.

Teknik Özellikler

• 36 kV’a kadar farklı gerilimlerde uygulanabilir
• Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona  
 karşı dayanıklı, sıcaklık artışında direnç değişimi  
 düşük, self endüktansı düşük paslanmaz direnç  
 malzemesi
• Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen özel  
 mekanik ve elektriksel tasarım
• IEC 60071-1 standardına ve diğer özel şartnamelere  
 uygun tasarım ve test

Direnç Elemanı

• Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay  
 sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği  
 sağlayabilen tamamen modüler, bükümlü ve  
 paslanmaz cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve  
 üst üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak  
 direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar  
 için yüksek geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı gijonu  
 kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı  
 ve sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm  
 yüzeye yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Akım sınırlandırma dirençleri, geçici rejimlerde 
yaşanabilecek ani akım yükselmelerini belirlenen 
bir değerin altına indirmek, kısa devre deneyi gibi 
yüksek akım ile yapılan deneylerde deney akımını 
belirlenen değere ayarlayabilmek için kullanılırlar. 

Kullanım amacına uygun olarak tamamen özel tasarlanıp 
ve üretilmektedirler.

Teknik Özellikler

• Zor saha koşullarına uygun, oksitlenme ve korozyona  
 karşı dayanıklı, sıcaklık artışında direnç değişimi ve  
 self endüktansı düşük paslanmaz direnç malzemesi
• Yüksek sıcaklık ve ani aşırı akımları karşılayabilen  
 özel mekanik ve elektriksel tasarım
• İlgili standartlara ve diğer özel şartnamelere uygun  
 tasarım ve test

Direnç Elemanı

• Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay  
 sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği  
 sağlayabilen tamamen modüler, bükümlü ve paslanmaz  
 cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve  
 üst üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak  
 direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar  
 için yüksek geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steyatid buşing ve M16 bağlantı gijonu  
 kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı  
 ve sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm  
 yüzeye yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Kabin

• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun  
 standart IP23 Koruma Derecesi
• Standart sıcak daldırma galvaniz sac
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde  
 tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun  
 esnemeyen güçlü kabin tasarımı
• Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak  
 karkasa montajlanmış direnç blokları sayesinde  
 sahada istenilen bloğa erişim ve bakım kolaylığı
• Menteşeli ve kilitlenebilir kapı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı  
 elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri

Opsiyonlar

• İstenilen endüktans sınırında imalat
• Paslanmaz, alüminyum kabin
• İstenilen renk kodunda boyalı kabin
• Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
• Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme  
 ayakları
• Yüksek rakımda çalışmaya uygun özel tasarım

Kabin

• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun  
 standart IP23 Koruma Derecesi
• Standart sıcak daldırma galvaniz sac
• Yan yana ve üst üste montaja uygun karkas yapısı
• İzolasyon seviyesine uygun yandan ya da üstten buşing  
 ile giriş ve çıkış
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde  
 tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun  
 esnemeyen güçlü kabin tasarımı
• Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak karkasa  
 montajlanmış direnç blokları sayesinde sahada istenilen  
 bloğa erişim ve bakım kolaylığı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı  
 elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri

Opsiyonlar

• IP00’dan IP55 e kadar istenilen koruma derecesinde  
 imalat
• İstenilen endüktans sınırında imalat
• Paslanmaz, alüminyum kabin
• İstenilen renk kodunda boyalı kabin
• Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
• Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme 
 ayakları
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Filtre DirençleriFiltre Dirençleri Filtre DirençleriFiltre Dirençleri
Ferrorezonans (Sönümlendirme) Direnci Deşarj Dirençleri

Ferrorezonans, güç sistemlerini etkileyen lineer olmayan 
bir rezonans olayıdır. Bir salınım olayının ferrorezonans 
olarak tanımlanabilmesi için devrede en azından 
aşağıdaki devre elemanlarının olması gerekmektedir:

• Lineer olmayan doyurulabilir endüktans
 (örn; transformatör)
• Kapasitör
• Direnç

Bu elemanlardan oluşan bir devrede, elektriksel 
öğelerden birinin değerinin değişmesi ile diğer öğelerin 
uçları arasındaki akım ve gerilimin değerlerinde ani bir 
yükselme olur. Ferrorezonans yük atma, transformatör 
enerjilendirilmesi veya enerjisinin kesilmesi, kesicinin 
açılıp kapatılması, tek faz anahtarlama olayları gibi bazı 
anahtarlama olayları ile başlarken, ferrorezonans riski 
oluşturan sebepler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Yıldız noktası topraklanmış şebekelerde sistemin boşta  
 çalışması ya da çok az yükte çalışması,
• İzolasyon hataları,
• Gerilim transformatörünün aşırı yüklenmesi veya  
 boşta çalışması
• Fazlardan birinin veya ikisinin kesilmesi veya açılıp  
 kapatılması
• Bağlama hatası sonucu oluşan simetrisizlikler
• Transformatör veya kondansatörlerin anahtarlanması,
• Az yüklü güç transformatörlerinin kısa devre yüküyle  
 şebekeye bağlanması
• Bir transformatörü besleyen uzun ve/veya kapasitif  
 kablolar
• İletim hatlarına yıldırım düşmesi

Ferrorezonansın meydana gelmesi durumunda 
aşağıdaki belirtilerin bir veya birkaçı da görülmektedir:

• Fazlar arası ya da faz - nötr gerilimlerinde uzun süreli  
 aşırı gerilimler
• Uzun süreli aşırı akımlar
• Akım ve gerilim dalga şekillerinde bozulmalar
• Gerilim nötr noktasının yer değiştirmesi
• Transformatörlerde yüksüz durumda aşırı ısınma
• Gerilim transformatörlerinde gürültülü çalışma ve  
 demir nüve ile primer sargılarda aşırı ısınma
• Termal etki ya da yalıtımın delinmesi yüzünden  
 elektriksel ekipmanlarda (kapasitör banklar, akım- 
 gerilim transformatörleri, vb.) arızalar.

Gerilim Transformatörlerinde Ferrorezonans

Gerilim transformatörlerinin ferrorezonansla zarar 
görmesinin en bariz örneği; primer sargının harap 
olması ve sekonder sargının bozulmamasıdır. Ancak bu 
belirtiler sadece ferrorezonansa özgü nedenler olmayıp, 
yukarıdaki sorunların bir veya birkaçının yaşanması 
mutlak nedenle ferrorezonanstan kaynaklanmayabilir. 
Örneğin; gerilim nötr noktasının yer değiştirmesi, 
topraklanmamış nötr bir sistemde tek faz toprak 
hatası nedeniyle de gerçekleşmiş olabilir. Gerilim 
transformatörleri kapasitif ve endüktif olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

Kapasitörleri ve aküleri boşaltmak için deşarj dirençleri 
kullanılır. Kondansatörlerin ve akülerin deşarj edilmesi 
bakım için zorunlu olabilir. Deşarj, güvenlik nedeniyle 
veya güç laboratuvarlarında ve bazı özel uygulamalarda 
yük testi yapmak için olabilir.

Deşarj dirençleri özellikle kullanım amacına göre    
tasarlanmış ve üretilmiştir.

Teknik Özellikler

•  Zorlu ortam koşullarına uygun, oksitlenmeye ve  
 korozyona dayanıklı, sıcaklığa karşı düşük direnç  
 değişimi ve düşük endüktanslı paslanmaz çelik direnç  
 malzemesi
•  Yüksek sıcaklığa ve ani akımlara dayanacak özel  
 mekanik ve elektriksel tasarım
• İlgili standartlara ve diğer özel şartnamelere uygun  
 tasarım ve testler

Direnç Elemanı

• Nominal akıma uygun kesitte düşük endüktanslı, yay  
 sarım, kenar sarım ya da ızgara direnç elemanları
• Yüksek sıcaklıklarda kesintisiz elektriksel sürekliliği  
 sağlayabilen tamamen modüler, bükümlü ve  
 paslanmaz cıvata bağlantılı yapı
• Seri ve/veya paralel bağlantıya uygun, bükümlü ve  
 üst üste bindirilmiş, yüksek kesit ve çok düşük kontak  
 direnci terminal bağlantıları sayesinde aşırı akımlar  
 için yüksek geçirgenlik
• Geniş yüzeyli steatid buşing ve M16 bağlantı gijonu  
 kullanımı sayesinde yüksek dahili izolasyon ile sarsıntı ve  
 sarkmalara karşı yüksek mekanik dayanım
• Aşırı akımın termal ve mekaniksel etkilerini tüm
 yüzeye yayacak özel tasarlanmış ızgara direnç yapısı

Kabin

• Harici kullanıma ve mükemmel soğumaya uygun  
 standart IP23 Koruma Derecesi
• Standart sıcak daldırma galvaniz sac
• Karkasa monte edilmiş direnç blokları sayesinde  
 tamamı modüler, alttan ve üstten kaldırmaya uygun  
 esnemeyen güçlü kabin tasarımı
• Üst üste bindirilmeyen, her biri bağımsız olarak karkasa  
 montajlanmış direnç blokları sayesinde sahada istenilen  
 bloğa erişim ve bakım kolaylığı
• Menteşeli ve kilitlenebilir kapı
• Korozyona dayanıklı taşıma halkaları ve bağlantı  
 elemanları
• Paslanmaz ürün ve uyarı etiketleri

Opsiyonlar

• IP00’dan IP55 e kadar istenilen koruma derecesinde  
 imalat
• İstenilen endüktans sınırında imalat
• Paslanmaz, alüminyum kabin
• İstenilen renk kodunda boyalı kabin
• Üstten veya yandan buşingle giriş – çıkış
• Zorlu saha koşullarına uygun modüler yükseltme  
 ayakları

Endüktif gerilim transformatörleri, daha yüksek endüktif 
karaktere sahip olup ferrorezonans devreyi çevirmek 
için daha düşük kapasitansa ihtiyaç duyduklarından, 
ferrorezonans oluşmasına daha yatkındır. 

Sargıları (demir gibi) ferromanyetik materyallerden) 
oluşan Ferromanyetik devrelerde, endüktans yüzünden 
ferrorezonans oluşur. Transformatörler, ferromanyetik 
endüktansa mükemmel birer örnektirler.

Gerilim Transformatörlerinde Ferrorezonansın 
Önlenmesi

Tek kutuplu endüktif gerilim transformatörü 
kullanıldığında, devre kapatıldığında ya da toprak 
hatasının sönümlenmesi sürecinde ferrorezonans 
oluşabileceğini unutmamak çok önemlidir.

Ferrorezonans, gerilim transformatörlerinin aşırı 
ısınmasına ve bu ısınmaya bağlı olarak zarar görmesine 
ya da gerilim aşırı endüktiflenmesine neden olabilir. 
Bu durum, ancak gerilimin çok aşağıya çekilmesi veya 
sabit bir omik direnç yüklenmesi ile sönümlendirilebilir. 

Ferrorezonansın ne zaman oluşabileceğini kestirmek 
pek mümkün olmasa da, önceden alınacak önlemler 
sayesinde oluşma riski azaltılabilir ve önlenebilir. 

Önleyici birkaç tedbirin içinde uygulanabilmesi en 
pratik ve ekonomik yöntem; gerilim transformatörlerinin 
sekonder sargılarında sabit bir sönümleme direnci ile 
birlikte açık üçgen sargı kullanmaktır.

3 faza ait gerilim transformatörlerinin koruma sargıları 
Şekil – 1 deki devre gibi açık üçgen bağlantının iki ucu sabit 
bir omik direnç ile kapatıldığında, buradan 3. harmonik 
akımı geçeceğinden bu sayede rezonansa girmesi 
engellenir. Bu direncin avantajı, ölçüm hassasiyetini 
etkilememesi ve normal işletme koşullarında herhangi 
bir kayba neden olmamasıdır. Açık üçgen devresi Şekil-1 
deki gibi daima tek bir noktadan topraklanmalıdır. Direnç 
sadece dengesiz durumlarda açık üçgen devrede akım 
dolaşmamaktadır.

Üçgen Bağlantı Şeması

FR
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Pano IsıtıcılarPano Isıtıcılar

Elektrik panolarının monte edildiği ortamdaki hava 
sıcaklığı ve nem gibi iklimsel özellikler, sistemin 
devamlılığı ve personelin güvenliği için çok önemlidir. 

Havadaki su miktarına nem denir. Sıcaklık arttıkça, 
birim havadaki su miktarı da artar. Hava sıcaklığındaki 
ani düşüş, havanın içerisindeki nemin bir kısmının suya 
dönüşmesine neden olur, ki bu nokta çiğ noktası olarak 
adlandırılır. 

Yoğuşma başlangıcında oluşan su, elektrik panosu 
içindeki yüzeylere küçük damlacıklar halinde dağılır 
ve bu durum, Orta Gerilim Hücrelerde büyük riskler 
yaratmaktadır. Bu su damlaları, panonun iç yüzeyine, 
izolatörlere, kesicilere ve diğer elektrikli ekipmanlara 
yayılarak kaçak yolu uzunluğunun tehlikeli değerlere 
kadar azalmasına sebep olup kısmi boşalmaya ve 
izolasyon hatalarına neden olabilir. 

Bu riskleri ortadan kaldırmanın yolu pano ısıtıcı 
kullanmaktır.

Teknik Özellikler

• Direnç Elemanı: Yay sarım, yüksek verilmli fişek  
 direnci
• Kabin Profili: Yüksek soğuma yüzeyine sahip  
 alüminyum
• İzolasyon: 2 kV 50/60 Hz 1 dk.
• Koruma Sınıfı: IP 20
• Koruma Derecesi: IEC 60664-1

Avantajlar

• Ortam ısıtmasında kullanılabilecek en verimli soğuma  
 yüzey alanı, ekstrüze çekilmiş ve eloksal kaplı  
 alüminyumdur. Aktif pano ısıtıcıları, paslanmaz boru  
 ısıtıcılarınkinden %120 daha fazla yüzey verimliliğine  
 sahiptir. 
• İzolasyon malzemesi olarak Magnezyum Oksit tozu  
 kullanılır. Bu sayede pano ısıtıcıları 2kV / 1 dk yalıtım  
 seviyesine sahiptir. Ayrıca, bu toz ısıtıcının mekanik  
 dayanımını ve titreşim direncini arttırır. 
• Direnç elemanı olarak sıcaklıkla değişim katsayısı çok  
 düşük olan paslanmaz çelik olduğu için, ısıtıcının gücü  
 çalışma sırasında azalmaz. PTC ısıtıcılar yoğuşmayı  
 önleyemez, çünkü çalıştırırken güçleri önemli ölçüde  
 azalır.
• Aktif pano ısıtıcıları, nem azaltma performansı  
 olarak en iyi çözümü sunar. Boru ısıtıcılardan %60,  
 PTC ısıtıcılardan % 670 daha verimlidir.
• Pano içindeki ısı dağılımı, pano ısıtıcılarının görevini  
 homojen bir şekilde yerine getirmesi için çok önemlidir.  
 Hücrenin farklı noktalarındaki ısı dağılımı Aktif pano  
 ısıtıcılar için maksimum 20 ºC’dir.
• Pano ısıtıcıların nem azaltma hızı, sıcaklık düşüşü ile aynı  
 olmalıdır. Aksi takdirde yoğuşma önlenemez. 

Pano Isıtıcıların Kullanım Klavuzu

• Her orta gerilim hücresi için bir veya daha fazla pano  
 ısıtıcı ve ayrı bir termostat (var ise) kullanılmalıdır. 
• Termostat kullanılmamalı veya çok geniş bir çalışma  
 aralığında ayarlanmalıdır. 
• Pano ısıtıcılar, yüksek soğutma yüzeyli alüminyum kabin  
 içerisinde yay sarım direnci ile imal edilmelidir. 
• Normal şartlar altında, m³ başına 100 W Aktif pano ısıtıcı  
 (yüksek soğutma yüzeyli alüminyum kabin içinde yay  
 sarım direnci) yeterlidir. 2 m³’lik bir kabinde, 100 W Aktif  
 pano ısıtıcı, 1 saat içinde %12’lik bir düşüş sağlayabilir. Bu  
 kabinin, nemin %95 değerlere ulaştığı bir yerde  
 kullanılması durumunda, ısıtıcı gücünü 150 W’a  
 yükseltmek doğrudur. Bu durumda, her panoda  
 kullanılacak ısıtıcısının gücü, saha koşulları ve panonu  
 hacmi dikkate alınarak belirlenmelidir. 
• Pano ısıtıcıları, havanın tabanına, sıcak havanın  
 yükselmesi ve nem girişinin genel olarak alttan olması  
 nedeniyle, yerden en fazla 20 cm yüksekliğe monte  
 edilmelidir. 
• Pano ısıtıcılarının aktif ısıtma yüzeyleri, panonun metal  
 yapısı ile temas etmeyecek şekilde monte edilmelidir.  
 Panonun yüksek yüzey alanı, ısıtıcı yüzeyinin sıcaklığını  
 temas yoluyla azalttığı için, verimliliği önemli ölçüde  
 azaltır. 
• Pano ısıtıcısının herhangi bir 
nedenle devre dışı kalmasını 
 önlemek için, ısıtıcı devresini izleyen bir kontrol  
 sağlanabilir. 
• Pano ısıtıcısının yüzey sıcaklığı yüksek olduğundan,  
 sıcaklıktan etkilenecek malzemelerden en az 10 cm  
 uzakta monte edilmelidir. 
• Yaygın bir yanılgı, ısıtıcı yüksek gerilim pano kısmına ve  
 termostat ise alçak gerilim panosuna monte edilmesidir.  
 Bu iki ortam arasındaki termodinamik değerler farklı  
 olduğundan, termostat (varsa) ve ısıtıcı aynı ortamda  
 olmalıdır.
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Güç Kalitesi MühendisliğiGüç Kalitesi Mühendisliği Güç KondansatörleriGüç Kondansatörleri

Güç kalitesi ölçümü esnasında asgari aşağıda belirtilen 
parametrelerin kayda alınması gereklidir;

• Gerilim Çökmesi
• Gerilim Yükselmesi
• Gerilim Kesilmesi
• Gerilim Dengesizliği
• Güç Frekansı
• Fliker-Pst-Plt
• Çentikler
• Transientler
• Harmonik Oranları ve Frekansları

Ek Olarak Ölçümler Aşağıdaki Parametreleri İçerecek 
Şekilde Yapılmalıdır;

• Gerilim Ölçümleri
 Vrms, Vr, Vs, Vt, Vo, Vpoz, Vneg

• Akım Ölçümleri
 Irms, Ir, Is, It, Io, Ipoz, Ineg

• Crest Faktör Ölçümleri
 CF-Vr, CF-Vs, CF-Vt
    CF-Ir, CF-Is, CF-It

Güç Kalitesi Mühendisliği, elektrik sistemlerinin, 
uluslararası standartlara uygun donanımlarla, 
ölçümlerinin yapılması, güç kalitesi konusunda 
uzman ve yetkin mühendislerce bu ölçümlerde 
elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve 
değerlendirme sonuçlarının rapor haline getirilmesidir.  

Güç kalitesi ölçüm esasları, TS EN 50160, IEC 
61000-4-7, IEC 61000-4-15 ve IEC 61000-4-30 
standartlarında belirlenmiştir. Doğru ölçüm, bu 
esaslara göre, uygun noktadan, doğru periyotlarla 
ve örnekleme hassasiyetiyle yapılmalı ve 
yapılacak analiz için gerekli veriler elde edilmelidir.  

Aktif, 1996 yılından bu yana elektriğin olduğu her alanda 
ölçüm, analiz, raporlama, çözüm sağlama, tasarım, imalat, 
devreye alma ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.  
 
Avantajlar

• Elektrik şebekesinin analiz edilmesi ve sorunların  
 belirlenmesi
• En doğru çözüm ve tasarım için gerekli verilerin elde  
 edilmesi
• Doğru çözüm ile en ekonomik tasarımların yapılabilmesi
• Reaktif cezaların önlenmesi
• Enerji kayıplarının giderilmesi
• Mevcut trafoların en efektif şekilde kullanılabilmesi
• Trafolar, motorlar, anahtarlama elemanları ve 
 elektriksel donanımların tamamının ömrünün  
 uzatılması

CapRe serisi kondansatörler alçak gerilim sistemlerinde 
güç faktörü iyileştirmek amacıyla, paslanmaz çelik saç 
kutu kabin yapıda ve uluslararası standartlara uygun 
tasarlanmıştır, üretilmektedir. 

CapRe serisi kondansatörler, uzun ömürlü 
kompanzasyon ve harmonik filtre sistemleri için idealdir.

Kullanım Alanları 

• Otomatik kompanzasyon sistemleri
• Otomatik harmonik filtreli kompanzasyon sistemleri
• Sabit tip kompanzasyon uygulamaları
• Sabit tip filtre uygulamaları

Özellikler 

• Kuru tip kondansatör teknolojisi
• Yanmaz, alev almaz yapıya sahip
• Temasa ve elektrik çarpılmasına karşı güvenli  
 tasarım
• Bakım ihtiyacı yoktur
• Kolay kullanım
• Düşük montaj maliyeti
• Kendini onarabilen yüksek kaliteli metalize pp film
• Çevre dostu

Güç Akışı ve Harmonik Simülasyonu Örneği

CapRe

Teknik Özellikler

Kapasite Toleransı 0 % / +10 %

Kayıp Faktörü < 0.3 Watt/kVAr

Deşarj Direnci < 50 V / 1 dk

Maksimum Akım 1,5*In sürekli

Gerilim Toleransı 1,2*Un sürekli

Gövde Tipi Paslanmaz Çelik Sac

Koruma Sınıfı IP20

Montaj Yatay/dikey

Sıcaklık Aralığı -25°C / +55°C (D sınıfı IEC 60831’e göre)

Standartlar IEC 60831-1, IEC 60831-2, UL 810

Ürün Kodu
Gerilim

 (V)

Güç [kVAr]
İç Bağlantı

Ölçüler (mm) Ağırlık

(kg)50 Hz 60 Hz Derinlik Genişlik Yükseklik

CapRe.3.415.50.3D 415 3,12 3,75 △ 69 186 220 3,0

CapRe.6.415.50.3D 415 6,25 7,50 △ 69 186 220 3,0

CapRe.12.415.50.3D 415 12,50 15 △ 69 186 220 3,0

CapRe.25.415.50.3D 415 25 30 △ 69 370 220 4,7

CapRe.4.480.50.3D 480 4,16 5 △ 69 186 220 3,0

CapRe.8.480.50.3D 480 8,33 10 △ 69 186 220 3,0

CapRe.16.480.50.3D 480 16,67 20 △ 69 186 220 3,0

CapRe.33.480.50.3D 480 33,33 40 △ 69 370 220 4,7

CapRe.5.525.50.3D 525 5 6 △ 69 186 220 3,0

CapRe.10.525.50.3D 525 10  12 △ 69 186 220 3,0

CapRe.20.525.50.3D 525 20 24 △ 69 186 220 3,0

CapRe.40.525.50.3D 525 40 48 △ 69 370 220 4,7

CapRe.5.740.50.3D 740 5 6 △ 69 370 220 4,7

CapRe.10.740.50.3D 740 10 12 △ 69 370 220 4,7

CapRe.20.740.50.3D 740 20 24 △ 69 370 220 4,7

CapRe
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Yukarıdaki tabloda bulunan şönt reaktörler standart modellerdir. Yukarıdaki tabloda bulunan reaktörler CapRe serisi kondansatörlerle uyumlu standart modellerdir. 

Harmonik Filtre ReaktörleriHarmonik Filtre Reaktörleri

Tash serisi alçak gerilim harmonik filtre reaktörleri, 
reaktif gücün kompanze edilmesi ve kondansatörlerin 
korunması için yüksek seviyeli harmonik bozulma 
görülen tesislerde kullanılmaktadır. Filtreli 
kompanzasyon sistemlerinin ana bileşenleridirler ve aynı 
zamanda sistemi koruma görevini üstlenerek arızaların 
oluşmasını önlerler. 3 kutuplu ve 6 kutuplu sistemler 
için seçenekleri vardır. Bakır sargılı ve alüminyum sargılı 
seçenekleri de mevcuttur.

Avantajlar

• Kullanıcı ihtiyacına özel üretim imkanı
• Alüminyum veya bakır sargı opsiyonu
• Farklı pano tiplerine uygun kolay montaj imkânı
• Yüksek kalite ve uzun kullanım ömrü

Teknik Özellikler

• Gerilim : 1000 Vac' a kadar
• Frekans : 50/60 Hz
• Rezonans Frekansı : 132 ... 215 Hz
• Koruma Sınıfı : IP 00
• Güç : 150 kVAr' a kadar
• Maksimum Gerilim : 1.1 x Un

• Tolerans : %3
• Sıcaklık Sınıfı : F Sınıfı
• Standart : EN 61558-1,
    EN 60076-6, 
    VDE 0550
•  Kayıp Faktörü           : < %1 x Qn

Şönt ReaktörlerŞönt Reaktörler

Tash serisi şönt reaktörler, uzun ve az yüklü iletim 
ve dağıtım hatlarının oluşturduğu kapasitif etkinin 
kompanze edilip sistemin aktif güç kapasitesinin 
artırılması için kullanılır. Oluşabilecek ceza durumlarını 
ortadan kaldırır. Kapasitif reaktif/aktif güç oranlarının 
yüksek olduğu tesislerde en etkili çözümdür.

Avantajlar 

• Kullanıcı ihtiyacına özel üretim imkanı
• Alüminyum veya bakır sargı opsiyonu
• Farklı pano tiplerine uygun kolay montaj imkânı
• Yüksek kalite ve uzun kullanım ömrü

Teknik Özellikler

• Gerilim  : 1000 Vac' a kadar
• Frekans  : 50/60 Hz
• Koruma Sınıfı  : IP 00
• Güç  : 50 kVAr' a kadar
• Maksimum Gerilim  : 1.1 x Un

• Tolerans  : +5%
• Sıcaklık Sınıfı  : F Sınıfı
• Standart  : EN 61558-1,
     EN 60076-6
• Kayıp Faktörü  : < %1 x Qn

Reaktör Gücü Kod
Ölçüler

a x b x c

Ağırlık 

(kg)

1 kVAr @400 V Tash.SR.1 .400.50.3P 240 x 220 x 175 mm 6,6

2,5 kVAr @400 V Tash.SR.2.400.50.3P 240 x 220 x 175 mm 11,7

5 kVAr @400 V Tash.SR.5.400.50.3P 300 x 280 x 220 mm 21,5

10 kVAr @400 V Tash.SR.10.400.50.3P 360 x 260 x 250 mm 37,7 

25 kVAr @400 V Tash.SR.25.400.50.3P 480 x 360 x 215 mm 92 

50 kVAr @400 V Tash.SR.50.400.50.3P 540 x  315 x 550 mm 181 

Tash Tash

a a

b bc c

Şebeke

Gerilimi

Net Güç  (kVAr) Reaktör

Model

Ölçüler (mm)

a  x  b  x  c

Ağırlık

(kg)

Uygun Kondansatör Seçimi

50 Hz 60 Hz Adet Kondansatör Modeli

400 Volt 3 ,1 2 3,75 Tash.FR.3.400.50.3D 142 x 120 x 110 6 1 CapRe.5.525.50.3D

400 Volt 6,25 7,50 Tash.FR.6.400.50.3D 176 x 180 x 117 8 1 CapRe.10.525.50.3D

400 Volt 12,50 15 Tash.FR.12.400.50.3D 205 x 240 x 110 15 1 CapRe.20.525.50.3D

400 Volt 25 30 Tash.FR.25.400.50.3D 205 x 240 x 130 22 1 CapRe.40.525.50.3D

400 Volt 50 60 Tash.FR.50.400.50.3D 255 x 300 x 141 34 2 CapRe.40.525.50.3D

400 Volt 75 90 Tash.FR.75.400.50.3D 305 x 339 x 179 60 3 CapRe.40.525.50.3D

Tash Tash
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Kompanzasyon Kaset Üniteleri

ACTA C5 serisi kompanzasyon kasetleri ihtiyaç olan güç 
değerine uygun tasarlanabilir modüler yapısı sayesinde, 
kurulum, bakım ve sistem geliştirme süreçlerinde hızlı 
ve etkili çözüm sağlar. 

C5 serisi kompanzasyon kasetlerinin üretim ve testleri 
IEC standartlarına uygun gerçekleştirilmektedir. C5 
serisi kompanzasyon kasetleri kullanıma hazır olarak 
tedarik edilmektedir. Montaj ve kullanım için herhangi 
bir ilave donanım veya parçaya ihtiyacı yoktur. Gerilim 
ve akım dalgalanmalarına karşı yüksek dayanımlı 
tasarımı sayesinde sağlıklı ve uzun ömürlü çalışır. 

C5 serisi kasetler her türlü panoya montaj edilebilecek 
modüler tasarımı sayesinde güç artırımı için pratik ve 
etkili çözüm sunar.

Avantajlar  

• Hızlı ve kolay kurulumu sayesinde işçilik ve 
 zamandan tasarruf
• Hızlı üretim ve hızlı tedarik imkânı
• Dışarıdan temasa ve elektrik çarpılmasına karşı  
 güvenli tasarım 
• Sadece ön kapak açılarak bakım ve servis kolaylığı
• Düşük bakım, servis maliyetleri
• Ek donanım ihtiyacı yoktur

Teknik Özellikler

• Gerilim  : 380 ... 720 V
• Frekans  : 50 / 60 Hz
• Ortam Sıcaklığı  : -10 … +45 °C
• Anahtarlama  : Kontaktör

Yukarıdaki tabloda bulunan ürünler standart modellerdir. 

C5 Kaset Ölçüleri

Thymod Serisi Statik Elektronik Kontaktörler

Thymod serisi statik elektronik kontaktörler, reaktif 
güç ihtiyacının çok hızlı değiştiği proseslerde, 
deşarj süresinden bağımsız, eş zamanlı gecikmesiz 
kompanzasyon yapılabilmesi için sıfır geçiş 
teknolojisini kullanarak kondansatörlerin devreye 
alınıp çıkartılabilmesini sağlayan yarı iletken tabanlı 
anahtarlama elemanlarıdır. 

ThyMod serisi statik elektronik kontaktörler, PLC’ ler, 
sanayi tipi bilgisayarlar vb. gibi gerilim değişimlerine 
karşı hassas olan cihazların veya endüstriyel robotlar, 
vinçler, punta veya dikiş kaynak makineleri, değişken 
hız sürücüleri gibi çok hızlı devirli cihazların çok 
sayıda kullanıldığı karmaşık sanayi proseslerinde, 
reaktif gücün dengelenmesi ve enerji kalitesi ile 
ilgili sorunların çözülebilmesi için kondansatör 
gruplarının hızlı ve darbesiz anahtarlanabilmesi 
için, IEC standartlarına uygun olarak geliştirilmiştir. 

Avantajlar  

• Hızlı tepki süresi ile güç faktörü iyileştirmesi
• Sıfır geçiş teknolojisi
• Transient ve harmonik oluşumuna sebep olmayan  
 anahtarlama  
• Sessiz anahtarlama
• Deşarj süresi gerektirmeyen anahtarlama teknolojisi
• Teorik olarak sınırsız anahtarlama ömrü / sayısı
• Modüler ve kompakt tasarım
• Farklı pano tiplerine uygun kolay montaj imkânı
• Yüksek kalite ve uzun kullanım ömrü
• 100 kVAr güce kadar anahtarlama
• 720 V gerilime kadar çalışma

Teknik Özellikler

• Gerilim : 400 V AC
• Maks. Gerilim : 720 V AC
• Frekans : 50 / 60 Hz
• Akım : 160 A' e kadar
• Tepki Süresi : < 40 ms
• Koruma Sınıfı : IP 20
• Çalışma Sıcaklığı : -10 °C / + 55 °C
• Yarı İletken Teknolojisi : Tristör-Tristör modül
• Ağırlık : 6100 g
• Ölçüler (GxDxY) : 125 x 225 x 240 mm
• Konumlandırma : Montaj tabanına dikey montaj 
• Standart : EN 60429-1 , IEC 60439-1,
    IEC 60439-2

Model Bağlantı Tipi Maks. Güç 400 V

ACTA.ThyMod.25.400.50.2P 2 faz 25 kVAr

ACTA.ThyMod.50.400.50.2P 2 faz 50 kVAr

ACTA.ThyMod.100.400.50.2P 2 faz 100 kVAr

ACTA.ThyMod.25.400.50.3P 3 faz 25 kVAr

ACTA.ThyMod.50.400.50.3P 3 faz 50 kVAr

ACTA.ThyMod.100.400.50.3P 3 faz 100 kVAr

Thymod

ACTA C5

2 Faz Kontrol 
Bağlantı Şeması

3 Faz Kontrol 
Bağlantı Şeması

248

248

550

550

400

160 240

Şebeke Gerilimi
Net Güç (kVAr)

Model Kod
Ağırlık

(kg)50 Hz 60 Hz

400/415 Volt 3,1 2 3,75 ACTA.C5.3.415.50 7

400/415 Volt 6,25 7,5 ACTA.C5.6.415.50 7
400/415 Volt 12,5  15 ACTA.C5.12 .415.50 7

400/415 Volt 25 30 ACTA.C5.25.415.50 10

400/415 Volt 50 60 ACTA.C5.50.415.50 14
400/415 Volt 75 90 ACTA.C5.75.415.50 19

400/415 Volt 2 x 50 2 x 60 ACTA.C5.100.415.50 25

ACTA ThyMod Serisi Elektronik Kapasitör Anahtarlama Kontaktörü ACTA C5 Serisi Kontaktörlü Kompanzasyon Kaseti
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ACTA C7 Serisi Harmonik Filtre Reaktörlü Kompanzasyon Kaseti ACTA C7s Serisi Harmonik Filtre Reaktörlü Kompanzasyon Kaseti

Kompanzasyon Kaset Üniteleri

ACTA C7 serisi kompanzasyon kasetleri ihtiyaç olan 
güç değerine uygun tasarlanabilir modüler tasarımı 
sayesinde, kurulum, bakım ve sistem geliştirme 
süreçlerinde hızlı ve etkili çözüm sağlar. 

C7 serisi kasetlerde, kondansatör ünitelerini akım ve 
gerilim harmoniklerinin zararlı etkilerinden korumak, 
kompanzasyon sisteminin olası paralel rezonans 
etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, kondansatör 
ünitelerinden önce seri bağlantı ile harmonik filtre 
reaktörleri konumlandırılmıştır. 

ACTA C7s serisi kompanzasyon kasetleri ihtiyaç olan 
güç değerine uygun tasarlanabilir modüler tasarımı 
sayesinde, kurulum, bakım ve sistem geliştirme 
süreçlerinde hızlı ve etkili çözüm sağlar.

ACTA C7s serisi kasetlerde, kondansatör ünitelerini akım 
ve gerilim harmoniklerinin zararlı etkilerinden korumak, 
kompanzasyon sisteminin olası paralel rezonans 
etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, kondansatör 
ünitelerinden önce seri bağlantı ile harmonik filtre 
reaktörleri konumlandırılmıştır. 

ACTA C7s serisi kasetlerde, hızlı yük değişimine mekanik 
kontaktörlere nazaran  çok daha hızlı cevap verebilen 
yarı iletken güç elektroniği tabanlı statik kontaktörlü 
anahtarlama (tristörlü anahtarlama) kullanılmaktadır.

Avantajlar  

• Hızlı ve kolay kurulumu sayesinde işçilik ve zamandan  
 tasarruf
• Hızlı üretim ve hızlı tedarik imkânı
• Dışarıdan temasa ve elektrik çarpılmasına karşı  
 güvenli tasarım
• Sadece ön kapak açılarak bakım ve servis kolaylığı
• Düşük bakım, servis maliyetleri
• Ek donanım ihtiyacı yoktur
• Harmonik filtre reaktörleri sayesinde  tüm ekipman ve  
 sistemde daha uzun kullanım ömrü sağlayan tasarım
 
Teknik Özellikler

• Gerilim : 380 ... 720 V
• Frekans : 50/60 Hz
• Rezonans Frekansı : 134 ... 215 Hz
• Anahtarlama : Kontaktör

Kompanzasyon Kaset Üniteleri

Avantajlar  

• Hızlı ve kolay kurulumu sayesinde işçilik ve  
 zamandan tasarruf
• Hızlı üretim ve hızlı tedarik imkânı
• Dışarıdan temasa ve elektrik çarpılmasına karşı  
 güvenli tasarım
• Sadece ön kapak açılarak bakım ve servis kolaylığı
• Düşük bakım, servis maliyetleri
• Ek donanım ihtiyacı yoktur
• Statik elektronik anahtarlama sayesinde hızlı yük  
 değişimlerine eş zamanlı cevap verebilme.
• Harmonik filtre reaktörleri sayesinde  tüm ekipman  
 ve sistemde daha uzun kullanım ömrü sağlayan 
 tasarım

Teknik Özellikler

• Gerilim : 380 ... 720 V
• Frekans : 50 / 60 Hz
• Rezonans Frekansı : 134 ... 215 Hz
• Anahtarlama  : Tristör

ACTA C7s Kaset Ölçüleri
C7 Kaset Ölçüleri

Yukarıdaki tabloda bulunan ürünler standart modellerdir. Tabloda bulunmayan özel sorularınız için lütfen bizimle irtibata 
geçiniz. 

Yukarıdaki tabloda bulunan ürünler standart modellerdir

ACTA C7 ACTA C7s

325
325

460
460

375
375

700
700

460 460

665 665

700 700

Şebeke Gerilimi
Net Güç (kVAr)

Model Kod
Ağırlık

(kg)50 Hz 60 Hz

400/415 Volt 3,12 3,75 ACTA.C7.3.400.50 15

400/415 Volt 6,25 7,5 ACTA.C7.6.400.50 17

400/415 Volt 12,5 15 ACTA.C7.12.400.50 24

400/415 Volt 25 30 ACTA.C7.25.400.50 33

400/415 Volt 50 60 ACTA.C7.50.400.50 50

400/415 Volt 75 90 ACTA.C7.75.400.50 80

Şebeke Gerilimi
Net Güç (kVAr)

Model Kod
Ağırlık

(kg)50 Hz 60 Hz

400/415 Volt 3,12 3,75 ACTA.C7s.3.400.50 17

400/415 Volt 6,25 7,5 ACTA.C7s.6.400.50 19

400/415 Volt 12,5 15 ACTA.C7s.12.400.50 27

400/415 Volt 25 30 ACTA.C7s.25.400.50 36

400/415 Volt 50 60 ACTA.C7s.50.400.50 52

400/415 Volt 75 90 ACTA.C7s.75.400.50 82
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Kompanzasyon Panoları

ACTA BC serisi kompanzasyon sistemleri C5 serisi 
kompanzasyon kasetleri ve yüksek teknolojili reaktif 
güç kontrol rölelerinden oluşmaktadır.

BC serisi kompanzasyon sistemleri kasetli yapısı 
sayesinde kolayca istenilen güce göre tasarlanabilir. 
Modüler tasarım sayesinde hızlı ve efektif bir 
şekilde kurulum, bakım ve güç artırımı işlemleri 
gerçekleştirilebilir. 

BC serisi kompanzasyon sistemleri, üzerinde bulunan 
reaktif güç kontrol rölesi sayesinde, kompanzasyon 
kasetlerinden oluşan kademeleri, ihtiyaca göre devreye 
alarak/devreden çıkararak kompanzasyon işlemini 
gerçekleştirir. 

Avantajlar 

• Modüler tasarımı sayesinde kolay kurulum ve bakım 
• Üst seviye kalite ve dayanıklılık ile birbirleri arasında  
 mükemmel uyum sağlayan ekipmanlar sayesinde uzun  
 ömürlü ve güvenli kullanım
• 5 kasete (500 kVAr) kadar kurulum
• Dışarıdan temasa ve elektrik çarpılmasına karşı  
 güvenli tasarım

Teknik Özellikler

• Gerilim : 380 ... 960 V
• Frekans : 50 / 60 Hz
• Maks. Güç 1 Panel için : 500 kVAr
• 1 Panelde Maks. Kaset : 5
• Standart  : EN 61439-1/2, EN 60831-1/2,
     EN 60076-6, EN 60529,
    EN 60255-1, EN 60947-4-1

Kompanzasyon Panoları

ACTA BF serisi kompanzasyon sistemleri C7 serisi 
kompanzasyon kasetleri ve yüksek teknolojili reaktif 
güç kontrol rölelerinden oluşmaktadır.

BF serisi kompanzasyon sistemleri kasetli yapısı 
sayesinde kolayca istenilen güce göre tasarlanabilir. 
Modüler tasarım sayesinde hızlı ve efektif bir 
şekilde kurulum, bakım ve güç artırımı işlemleri 
gerçekleştirilebilir.

BF serisi kompanzasyon sistemleri, üzerinde bulunan 
reaktif güç kontrol rölesi sayesinde, kompanzasyon 
kasetlerinden oluşan kademeleri, ihtiyaca göre devreye 
alarak/devreden çıkararak kompanzasyon işlemini 
gerçekleştirir.

BF serisi kompanzasyon sistemlerinde, kondansatör 
ünitelerini akım ve gerilim harmoniklerinin zararlı 
etkilerinden korumak, kompanzasyon sisteminin olası 
paralel rezonans etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, 
kondansatör ünitelerinden önce seri bağlantı ile 
harmonik filtre reaktörleri konumlandırılmıştır. 

Avantajlar  

• Modüler tasarımı sayesinde kolay kurulum ve bakım 
• Üst seviye kalite ve dayanıklılık ile birbirleri arasında  
 mükemmel uyum sağlayan ekipmanlar sayesinde uzun  
 ömürlü ve güvenli kullanım
• 5 kasete (500 kVAr) kadar kurulum
• Harmonik filtre reaktörleri sayesinde tüm ekipman  
 ve sistemde daha uzun kullanım ömrü sağlayan  
 tasarım
• Dışarıdan temasa ve elektrik çarpılmasına karşı  
 güvenli tasarım

Teknik Özellikler

• Gerilim : 380 ... 960 V
• Frekans :  50 / 60 Hz
• Rezonans Frekansı : 134 ... 215
• Maks. Akım : 1,5 In 
• Standart  : EN 61439-1/2, EN 60831-1/2, 
    EN 60076-6, EN 60529,
    EN 60255-1, EN 60947-4-1

ÖlçülerÖlçüler

ACTA BF Serisi Harmonik Filtre Reaktörlü Kompanzasyon Panoları

ACTA BC ACTA BF

AKTiF

Ön Görünüş
Ön Görünüş

Arka Görünüş
Arka Görünüş

600 800500 600

2050
2050

AKTiF

ACTA BC Serisi Kompanzasyon Panoları
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ACTA BS Serisi Tristörlü Harmonik Filtre Reaktörlü Kompanzasyon Panoları ACTA BR Serisi Şönt Reaktörlü Otomatik Kompanzasyon Panoları

Kompanzasyon Panoları

ACTA BS serisi tristörlü kompanzasyon sistemleri C7s 
serisi kompanzasyon kasetleri ve yüksek teknolojili 
reaktif güç kontrol rölelerinden oluşmaktadır.

BS  serisi tristörlü kompanzasyon sistemleri kasetli 
yapısı sayesinde kolayca istenilen güce göre 
tasarlanabilir. Modüler tasarım sayesinde hızlı ve efektif 
bir şekilde kurulum, bakım ve güç artırımı işlemleri 
gerçekleştirilebilir.

BS serisi tristörlü kompanzasyon sistemleri, üzerinde 
bulunan reaktif güç kontrol rölesi sayesinde, 
kompanzasyon kasetlerinden oluşan kademeleri, 
ihtiyaca göre devreye alarak/devreden çıkararak 
kompanzasyon işlemini gerçekleştirir.

BS serisi tristörlü kompanzasyon sistemlerinde, 
kondansatör ünitelerini akım ve gerilim harmoniklerinin 
zararlı etkilerinden korumak, kompanzasyon sisteminin 
olası paralel rezonans etkilerini ortadan kaldırmak 
amacıyla, kondansatör ünitelerinden önce seri bağlantı 
ile harmonik filtre reaktörleri konumlandırılmıştır. 

BS serisi tristörlü kompanzasyon sistemleri, hızlı 
yük değişimi olan tesisler için tasarlanmış olup, 
bu tesislerde tristör anahtarlaması sayesinde yük 
değişimine uygun kademe devreye alıp/ devreden 
çıkararak uygun değerde kompanzasyonu sağlar. 

Avantajlar  

• Modüler tasarımı sayesinde kolay kurulum ve bakım 
• Üst seviye kalite ve dayanıklılık ile birbirleri arasında  
 mükemmel uyum sağlayan ekipmanlar sayesinde uzun  
 ömürlü ve güvenli kullanım
• Hızlı yük değişimlerine anında yanıt
• Transient ve harmonik oluşturmayan anahtarlama
• Verimli soğutma sistemi sayesinde 5 kasete 
 (500 kVAr) kadar kurulum
• Harmonik filtre reaktörleri sayesinde  tüm ekipman  
 ve sistemde daha uzun kullanım ömrü sağlayan 
 tasarım
• Dışarıdan temasa ve elektrik çarpılmasına karşı 
 güvenli tasarım

Teknik Özellikler

• Gerilim  : 380 ... 960 V 
• Frekans   : 50 / 60 Hz
• Rezonans Frekansı  : 134 ... 215 Hz
• Maks. Akım  : 1,5 In 
• Anahtarlama  : Tristörlü
• Anahtarlama süresi   : < 40 ms
• Standart   : EN 61439-1/2,
     EN 60831-1/2,
     EN 60076-6,
     EN 60529,
     EN 60255-1,
     EN 60947-4-1

Şönt Reaktörlü Kompanzasyon Panoları

ACTA BR serisi şönt reaktörlü kompanzasyon 
sistemleri, SR serisi şönt reaktörler, yüksek teknolojili 
reaktif güç kontrol rölelerinden ve kontrol ve koruma 
donanımlarından oluşur. 

Şönt reaktörlü kompanzasyon sistemleri, uzun iletim 
veya dağıtım hatlarından kaynaklanan kapasitif etkinin 
olduğu endüstriyel bölgelerde, hafif raylı sistemler ve 
metrolarda yaygın olarak kullanılır.

BR  serisi şönt reaktörlü kompanzasyon sistemleri, 
elektronik anahtarlamalı veya konvansiyonel 
elektromekanik anahtarlamalı uygulanabilmektedirler.

BR serisi şönt reaktörlü kompanzasyon sistemleri, 
otomatik veya manuel çalışmanın yanında, uzaktan 
kontrol ve kumandaya, mevcut scada altyapısından 
yönetime uygun tasarlanmaktadırlar.

BR serisi şönt reaktörlü kompanzasyon sistemleri,  
kullanılan düşük kayıplı şönt reaktörler ve test edilmiş 
havalandırma düzenekleri sayesinde ısı problemi 
yaşamadan ekipman ve sistem ömrünü olabilecek en 
üst seviyede tutmaktadırlar.

Avantajlar 

• Farklı gerilim seviyeleri ve güç değerlerine uygun  
 seçenekler
• Kolay kurulum 
• Uzun süreli bakım periyotları
• Scada sistemleri ile entegrasyon ve uzaktan kontrol 
• Modüler yapısı sayesinde kolaylıkla güç artırımı 
• Modüler yapısı sayesinde yedekleme, sistemin  
 kendi içinde ekipman değişim ve paylaşım imkan ve  
 kabiliyeti
• Düşük güç kayıpları ve minimize edilmiş enerji   
 sarfiyatları ile maksimum verimlilik Ölçüler

ACTA BS

ACTA BR

800 600 / 700

2050

Ölçüler

Ön Görünüş Arka Görünüş

800 600

2050

AKTiF

AKTiF

 
Teknik Özellikler

• Gerilim  : 1500 Vac' a kadar
• Frekans  : 50 / 60 Hz
• 1 Panelde maks. güç  : 200 kVAr
• Anahtarlama : Tristörlü / Kontaktörlü
• Kısa devre dayanımı : 65 kA' e kadar
• Kurulum : Dahili / Harici
• Havalandırma : Fan veya klima ile
• Standart  : 61439 - 1/2, 60076 - 6, 60529
    60255 - 1, 60947 - 4 -1

Ön Görünüş Arka Görünüş
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GRATA SME.CC ve SMA.CC Serisi Metal Mahfazalı Kompanzasyon Sistemleri GRATA OBH Serisi Harici Açık Şalt Tipi Kompanzasyon Bank Sistemleri

Kompanzasyon Sistemleri Kompanzasyon Sistemleri

OBH serisi bank tipi kompanzasyon sistemleri harici 
ortam kullanımı için tasarlanmıştır. Sistem içerisinde 
yüksek kaliteli ürünlerden seçilmiş, güç kondansatörleri 
ve uygun tipte filtre veya akım sınırlama reaktörleri 
bulunur. Sistem elemanları paslanmaz galvaniz çelik 
veya alüminyum yapının(şase)üzerinde kurulu olacak 
şekilde tasarlanır. 
 
OBH serisi kompanzasyon sistemleri, sabit trafo 
kompanzasyonu, motor kompanzasyonu veya 
birden fazla kademeye sahip otomatik kademeli 
kompanzasyon sistemleri olarak farklı gerilim ve frekans 
değerlerinde tasarlanabilir. OBH serisi kompanzasyon 
sistemleri ayarlı veya düşük ayarlı harmonik filtre 
reaktörlü sistemlerde, SVC sistemlerinde veya klasik 
kompanzasyon sistemlerinde kullanılabilir.

OBH serisi kompanzasyon sistemleri harici ortamda 
kullanılabilirken aynı zamanda isteğe bağlı olarak, kapalı 
uygun bir alanda veya sac köşk, beton köşk gibi dahili 
ortamda da kullanılabilir.

Avantajlar

• Modüler, kompakt ve güç artışına uygun tasarım
• Taşıma, depolama ve kurulum aşamalarında kolaylık  
 sağlayacak tasarım
• Paslanmaz galvaniz çelik veya alüminyum gövdeli bank  
 yapısı ile harici veya dahili kullanıma uygun tasarım
• Standartlara uygun şekilde tesis ihtiyacına uygun  
 tasarım
• Sadeleştirilmiş ve üst düzey kalitede ürünler ile yüksek  
 kaliteli ve düşük bakım maliyetli tasarım

Teknik Özellikler

• Gerilim  : 3 - 170 kV
• Frekans  : 50/60 Hz
• Güç : 250 kVAr … talebe göre
• Standart : IEC 60871-1, IEC 60076-6

Teknik Özellikler

• Gerilim  : Maks. 40,5 kV
• Frekans  : 50/60 Hz
• Güç : Talebe bağlı
• Kademe sayısı : Talebe bağlı
• Standart : IEC 60871-1, IEC 60076-6

SME-CC OBH

SME.CC serisi metal mahfazalı kompanzasyon 
sistemleri dahili veya harici ortam kullanımları için 
tasarlanmıştır. Üretiminde IEC 62271-200 standardına 
uygun tip testleri olan  SME serisi metal enclosed hücre 
altyapısı kullanılmaktadır. 

SMA.CC serisi saç köşk veya e-house tipi 
kompanzasyon sistemleri, harici ve dahili kullanımlar 
için tasarlanmıştır. Üretiminde IEC 62271-200 
standardına uygun tip testleri olan  SMA serisi metal 
saç köşk veya e-house altyapısı kullanılmaktadır.  
 
Genel kullanım alanları;

- Reaktif güç kompanzasyonu
- Ayarlı harmonik filtreli reaktif güç kompanzasyonu,
- Düşük ayarlı harmonik filtreli reaktif güç kompanzasyonu

Genel kullanımı iki tiptedir; 

- Sabit kompanzasyon uygulamaları
- Otomatik kademeli kompanzasyon uygulamaları

SME-CC serisi metal mahfazalı kompanzasyon sistemleri  
24 kV gerilim seviyesine kadar vakum kontaktör/kesici, 
24 kV üstü gerilim seviyelerinde ise vakum veya SF6 
gazlı kesici ile tasarlanırlar.

Avantajlar

• Modüler, kompakt ve güç artışına uygun tasarım
• Taşıma, depolama ve kurulum aşamalarında kolaylık  
 sağlayacak tasarım
• Son kullanıcı ihtiyaçları ve talepleri gözetilerek 
 yürütülen tasarım ve test işlemleri
• Sadeleştirilmiş yapı ve üst düzey kalite ürünler ile  
 yüksek kaliteli ve düşük bakım maliyetli tasarım
• Tüm testleri yapılmış, enerji giriş bağlantıları  
 yapıldıktan sonra devreye almaya hazır tasarım
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Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı 

Enerji Yönetim SistemleriEnerji Yönetim Sistemleri Enerji Yönetim SistemleriEnerji Yönetim Sistemleri

Haberleşme

Actwin Smart aşağıdaki haberleşme protokollerini ve 
arayüzleri desteklerken daha sonra başka protokollerin 
eklenmesini mümkün kılmak için modüler yapıda 
geliştirilmiştir.

Haberleşme prensibi “push” ve “pull” metotlarıyla 
çalışmaya müsait yapıdadır. Hangi cihazın hangi zaman 
aralıklarında okunacakları, okunan cihazlardan hangi 
verilerin hangi sıklıkla veritabanında saklanacağı yönetim 
ekranında, ölçüm noktası bazında tanımlanabilmektedir.
Haberleşme modülü Windows servisi mantığı ile sunucu 
başlatıldığı anda otomatik olarak başlamaktadır. Ayrıca 
istemsiz olarak kapatılması engellenebilmektedir.

Haberleşme Protokolleri

• IEC 62056-21 Mod C ve sabit baud hızı
• DLMS/Cosem
• Modbus-RTU
• Modbus-TCP/IP
• M-Bus
• Kablosuz M-Bus

Haberleşme Arayüzleri

• Seri Haberleşme (RS485, RS232)
• GPRS
• M-Bus
• Ethernet
• Enerji Hattı Üzerinden PLC
• RF LoRa

Faturalama

"Fatura Oluşturma Modülü” sistemde tanımlı tüm 
müşteriler için faturalar ve icmaller oluşturur. Tüm fatura 
stili (şablon) ve faturalardaki hesaplamalar müşteri 
ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. 

Tüm müşterilerin, müşteri numarası, müşteri adresi, vergi 
bilgileri gibi sınırsız portföy alanları bulunabilir ve ek 
portföy alanları yazılım operatörü tarafından eklenebilir. 
Tanımlanan alanlar fatura şablonu üzerindeki herhangi 
bir yere yerleştirilebilir ve hesaplamalar bu değerlere 
göre yapılabilir. 

Sanayi, ev kullanımı, kamu kurumları gibi sayısız 
tarife tipi tanımlamak mümkündür. Bu tarifeler farklı 
ücretlendirmelere sahip olabileceği gibi farklı hesaplama 
algoritmalarına da sahip olabilirler.

Temel Özellikler

• Karşılık gelen fatura dönemine faturaların otomatik  
 olarak kaydedilmesi
• Farklı tarife tipleri oluşturma ve bu tarife 
 tiplerine farklı birim fiyatlar atama
• Otomatik icmal oluşturma
• Tamamen isteğe uyarlanabilir fatura biçimi ve   
 hesaplama algoritması
• Birden fazla enerji tipi (elektrik, su, gaz vb.) tek bir  
 fatura üzerinde gösterilebilme
• A4, A5 ve isteğe bağlı özel kağıtlara yazdırma  
 imkanı  
• XML veya ağ servisleri aracılığıyla muhasebe   
 departmanıyla ve bankalarla veri değiş tokuşu 
 yapma imkanı

Son Kaynak Tedarik Tarifesi - SKTT

Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı, kullanım 
alışkanlıklarını takip ve analiz ederek kullanıcıların 
enerji kaynaklarından ne zaman, nerede ve nasıl 
tasarruf edeceğine dair yol haritası çıkartırken, kontrol 
ve kesinleşmiş faturalarını oluşturur. Bu faturaların 
oluşturulmasında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) ve yönetmelikleri birinci derecede önceliklidir.
 
Özellikle EPDK'nın, piyasa işletim lisansında yer 
alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve 
enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi, 
eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir 
referans fiyat oluşumunun temin edilmesi amacıyla 
Enerji Piyasaları İşletim Anonim Şirketi’ni (EPİAŞ) 
kurması sonucu hayatımıza bir çok yeni terim girmeye 
başlamıştır.

Bu terimlerin başında ise Son Kaynak Tedarik Tarifesi 
(SKTT), Gün Öncesi Piyasası (GÖP), Piyasa Takas 
Fiyatı (PTF), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 
Mekanizması (YEKDEM) gelmektedir.

Actwin Smart, EPİAŞ'a ait Şeffaflık Platformu ile eş 
zamanlı entegre yapısı sayesinde bu verilerin tamamını 
izlerken sürekli güncellenen yapısı ile EPDK, EPİAŞ ve 
Maliye Bakanlığı gibi kurumların güncel mevzuatlarına 
göre faturalar oluşturmaktadır.

Actwin Smart; elektrik, gaz, su sayaçları, kalorimetreler, 
enerji analizörleri ve hacim düzelticiler gibi cihazlardan 
gelen tüketim, analiz ve durum bilgilerinin otomatik 
olarak toplanıp, toplanan veriler üzerinden raporlar ve 
faturalar oluşturulmasına sağlayan enerji yönetim ve 
OSOS yazılımıdır..

• Türkçe ve İngilizce dil desteği sağlamaktadır
• Piyasada yaygın olarak kullanılan ve güvenilirliği  
 kanıtlanmış Microsoft SQL veritabanları  
 kullanılabilmektedir.
• Yazılım “sunucu”, “istemci” ve “internet” arayüzü   
 şeklinde üç ayrı yapıda çalışmaktadır.
• Sunucu, arka planda çalışarak sistemin ana motorunu  
 oluşturacak kısım olarak çalışmaktadır.
• İstemci, sunucu ile etkileşimde olup sistemin  
 yönetiminin yapılacağı ve detaylı yetkilendirmenin  
 bulunduğu uygulama kısmıdır. Sunucu ve istemci  
 yapıları masaüstü uygulaması olarak çalışmaktadır.
• İnternet arayüzü, katılımcıların (fabrika vb.)  
 sisteme girip, kendi tüketim bilgilerini ve raporlarını  
 görüntüleyebilecekleri kısım olarak çalışmaktadır.

Yazılım Modülleri

• Haberleşme 
• Veri Doğrulama
• Raporlama
• Faturalama
• Kayıp/Kaçak Takip
• Tek-Hat ve Harita Üzerinde Gösterim
• Entegrasyon
• Alarm Yönetimi, SMS ve e-posta bildirimi
• İnternet Arayüzü
• Abone Yönetimi ve Envanter kaydı
• Yetkilendirme
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Raporlama

Toplanan veriler üzerinden aşağıda belirtilen raporlar 
alınabilmektedir. Yeni raporlar eklenmesine olanak 
sağlayacak modüler yapı bu kısımda da yer almaktadır. 
Bu sayede yeni rapor eklenirken sistemin değiştirilmesine 
gerek kalmamaktadır. Alınan tüm raporlar MS Excel, MS 
Word, HTML ve PDF dosyası olarak aktarılabilmektedir.

• Cihazlardan alınan tüm ölçümlerin tablo şeklinde, 
 ölçüm bazında gruplanarak raporlanması.
• Cihazlardan alınan ölçümler ile grafiklerin çizdirilmesi. 
• Birden fazla ölçüm noktasının tüketim, ortalama vb.  
 algoritmalar ile karşılaştırılması
• Elektrik sayaçları için reaktif enerji ve aktif enerji  
 tüketimine göre oranlarının raporlanması
• Elektrik sayacı bazlı enerji tarifelerindeki tüketimlerin
 raporlanması
• Dağıtım şebekesi yüklenme (trafo, gaz istasyonları)  
 raporları

• Ölçüm noktası ve genel bazlı günlük, aylık, yıllık  
 tüketim raporları
• Harita üzerinde ölçüm noktalarının gösterilmesi ve  
 problemli olan (reaktif enerji, düşük tüketim, kayıp/ 
 kaçak, haberleşme olmayan vb.) noktaların  
 belirtilmesi, filtrelenmesi
• Trafo kaybı raporu
• Aylık ve yıllık bazda tüm yerleşke enerji tüketimleri,  
 alınan/ satılan kıyaslaması
• Tanımlanan ve tanımlanamayan gaz komponentleri  
 raporu
• Doğalgaz asgari/azami saatlik, günlük çekiş raporu
• Ölçüm noktası envanter raporu
• Ölçüm noktası erişim (haberleşme) raporu
• Su sayaçları düşük/aşırı tüketim raporu

Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı 
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Enerji Yönetim SistemleriEnerji Yönetim Sistemleri

Kayıp Kaçak Tespiti

• Kayıp/Kaçak raporları manüel oluşturulabildiği gibi 
 otomatik olarak oluşturularak ilgili kişilere e-posta ile  
 de günlük olarak raporlanabilmektedir.
• Elektrik sayaçlarının olaylarını, akım/gerilim/güç/ 
 güç faktörü/ faz açısı vb. parametrelerini sürekli  
 olarak takip ederek beklenmedik durumlarda operatör  
 uyarılabilmektedir.
• Ana dağıtım merkezlerinin tüketimleri alt merkezler 
 ve/veya tüketicilerin tüketimleri ile karşılaştırılarak  
 beklenmedik farklar tespit edilmektedir.
• Sayaç, pano kapağı gibi müdahaleler algılanıp  
 anında operatör uyarılabilmektedir. Diğer alarmlar  
 da anında müdahale edilebilmesi için alarm olarak  
 tanımlanabilmektedir.

Veri Doğrulama

Sahadan alınan ölçümler bir veri doğrulama sisteminden 
geçmeden faturalarda ve raporlarda kullanılmamalıdır. 
Bu sebeple aşağıdaki veri doğrulama yöntemleri 
kullanılmaktadır.

• Belirlenen bir limit içerisinde olup olmadığı
• Geçmiş dönem tüketimlerine göre oranı
• Bir önceki ölçüme göre durumu
• Son faturalama periyodu içerisindeki ortalaya göre  
 standart sapma içerisinde olup olmadığı
• Eğer varsa ölçüm birimimin ölçüm ile uyumu Abone Yönetimi

Sisteme tanımlı olan ölçüm noktalarının ve bu ölçüm 
noktalarının ait olduğu abonelerin her türlü kaydı 
tutulmaktadır. Bu kayıtlar üzerinden istenirse envanter 
raporu alınmaktadır.

• Abone yönetim sisteminde yeni abone ve/veya  
 ölçüm noktası tanımlanması için uzman bilgisine  
 sahip olmaya ihtiyaç olmadan mevcut bir aboneden  
 veya noktadan kopyala/yapıştır mantığı ile yeni  
 kayıtlar  açılabilir.

• Abonelere tanımlanacak olan bilgilerde herhangi bir  
 sınır yoktur. Bu bilgilerden bazıları aşağıdaki gibidir.

> Abone No
> Abone Ünvanı
> Adres/Parsel Bİlgisi
> Abonelik Tipleri
> Abone Başlangıç Tarihi
> Yetkili Kişi (En az üç kişi)
> Telefon, faks, e-posta vb. Iletişim bilgileri
> Vergi bilgileri
> GPRS Koordinatları

• Tanımlanan aboneler üzerinden raporlar  
 alınabilinmekte ve bu raporlar üzerinden gruplama,  
 sıralama, filtreleme yapılabilmektedir.
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İnternet Arayüzü

İnternet arayüzü şebekenin akıllı şebeke olarak 
nitelendirilebilmesi için gerekli olan tedarikçi/tüketici 
arası etkileşimli sağlamak için kullanılmaktadır. İnternet 
arayüzüne erişim kullanıcı adı ve parola korumalı olacak 
olup, tüm kullanıcılar sadece kendi abonelerine ait 
ölçüm noktalarını takip edebilmektedir.

Güvenlik açısından, sistem internette olmasına rağmen 
veritabanı ile direkt iletişimli değildir. İnternet arayüzü 
ile veritabanı arası iletişim güvenli bir web servisi 
katmanı üzerinden gerçekleştirilecektir.

• Kullanıcılar kendi ölçüm noktalarına ait anlık ve  
 geçmişe yönelik ölçüm değerlerini  
 görüntüleyebilecekler
• Yönetimin kendilerine bildirmiş olduğu toplu veya  
 kişisel mesajları görüntüleyebilecekler
• Serbest tüketiciler kendi OSF7 raporlarını  
 alabilecekler
• Doğalgaz tüketicileri tüketim tahminlerini merkeze  
 bildirebilecek ve gerçekleşip gerçekleşmeme   
 durumlarını çevrimiçi takip edebilecekler. 

Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı 

Enerji Yönetim SistemleriEnerji Yönetim Sistemleri

Tek Hat ve Harita Gösterimi

Elektrik dağıtım şebekesi tek hat üzerinde 
gösterilebilmektedir ve bu hat üzerinde elektrik 
sayaçları, sekonder koruma röleleri ve güç kalitesi gibi 
cihazlardan alınan bilgiler eklenebilmektedir.

• Sayaçların enerji, güç, akım/gerilim değerleri,  
 sekonder koruma rölelerinin açma/trip durumları,  
 kalite kaydedicilerin ise güç, akım/gerilim bilgileri tek- 
 hat üzerinde görüntülenebilir
• Gaz sayaçları için de B ve C tipi istasyonlara ait ölçüm  
 bilgileri, filtre kirlilik durumu, kapı/vana durumu tek  
 hat üzerinde görüntülenebilmektedir
• Sürükle ve bırak desteği
• Sonsuz sayıda ekran oluşturabilir

Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı 
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Enerji maliyetleri, bir çok parametreye (PTF, YEKDEM, 
Finans Maliyeti vb.) bağlı kalması sebebiyle ay içerisinde 
sürekli değişiklik göstermektedir. Actwin Smart sahip 
olduğu algoritma sayesinde ortalama enerji maliyeti 
ile kontör yüklemesi yaparken kesinleşen maliyetler 
sonrası ilgili dönemlere düzeltmeler yaparak en doğru 
hesaplamayı ortaya çıkarmaktadır.

Avantajlar

• Kart gerekmez 
• Müşterilerin kontör satın almak için faturalandırma  
 istasyonuna gitmesi gerekmez. Kontör iletişim hattı  
 aracılığıyla aktarılır 
• İnternetten kalan kontörü görme imkanı vardır 
• Kredi kartlarıyla internetten kontör satın alma imkanı  
 vardır 
• Banka hesabına yatan paralar, yapılan entegrasyonlar
 sayesinde müşteriler ve sayaçlar ile eşleşerek  
 otomatik kontör yüklemesi yapılır
• İstek üzerine uzaktan sayaç enerji kesilebilir 
• Ön ödemeli sistem de tüketim ve kredi raporları  
 alınabiliyor 
• E-Posta ve SMS ile düşük kredi uyarısı alınabilir 

Ön Ödemeli Sistem

Normalde müşteriler son faturalandırma dönemi 
boyunca tüketilen enerji için ödeme yaparlar. Bu 
yöntem sonradan ödeme olarak adlandırılır çünkü 
enerjiyi tükettikten sonra ödeme yaparlar. Para tahsil 
etmenin bir başka yolu da ön ödemeli sistemdir. Bu 
durumda, ilk olarak müşteriler enerji satın alır ve daha 
sonra aldıkları enerji kadarını tüketirler. 

Eski ön ödeme yöntemi kartlarla yapılıyordu. Örneğin, 
müşteriler 100 kWh lik bir kart satın alır ve bu kartı 
sayaca takar. Taktıktan sonra, kontör sayaca aktarılır 
ve sayaçlar kontör bitene kadar enerji akışına izin verir. 
Sonradan, müşteriler başka bir kart satın alır veya 
varolan kartı yeniden doldurtur. 

Gördüğünüz gibi, sayacı kontörle yeniden doldurma 
işlemi uzun zaman alır ve zahmet ister. Yeni ön ödeme 
yöntemi bunun üstesinden RS485, Ethernet, GPRS, 
LoRa veya Enerj Hattı Üzerinden Haberleşme (PLC/
HPLC) gibi bir iletişim hattı üzerinden kontör transfer 
ederek gelir. 

Yeni ön ödemeli sayaçlar, kontör bittiğinde enerjiyi 
kesmek için içlerinde kendi devre kesicilerine sahiptir, 
böylece başka bir devre kesiciye gerek kalmaz.
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Entegrasyon

Actwin Smart; ERP, Muhasebe, Coğrafi Bilgilendirme, 
Banka vb. sistemlerle eş zamanlı bağlantısını 
sağlayabilmek için genişleyebilir mimaride Web 
Servislerini kullanmıştır. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. 
(EPİAŞ) Şeffaflık platformu ile yapılan entegrasyon 
sayesinde Piyasa Takas Fiyatı (PTF), Tahmini ve 
Kesinleşen YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması) Fiyatı vb. bilgiler hiç bir işleme 
gerek duyulmadan toplanmakta ve yorumlanmaktadır.

Alarm Yönetimi

• Ölçüm cihazlarında oluşan olay kayıtları veritabanında  
 kayıt altına alınıp raporlanabilmektedir.
• Sistem reaktif enerji tüketimlerini sürekli olarak takip  
 ederek limite yaklaşan ve aşan kullanıcıları e-posta  
 ve SMS ile bilgilendirme yapmaktadır.
• E-Posta ve SMS ile bilgilendirmeler kayıt altına  
 alınarak, daha sonradan raporlanabilir.

Yetkilendirme

• Sistemde daha önceden tanımlanmış yetkilere göre
 roller tanımlanabilir. Farklı personellerin sisteme giriş  
 yapabilmesi için kullanıcılar tanımlanabilir ve roller  
 bu kullanıcılara atanabilir.
• Sistem ölçüm noktası bazında yetkilendirme   
 yapabilmektedir. Hangi kullanıcıların hangi ölçüm  
 noktalarına erişebildiği tanımlanabilmektedir.
• Yetkiler genel anlamda, kullanıcıların hangi  
 raporları oluşturabileceklerini, hangi ayarları  
 değiştirebileceklerini, hangi işlemleri durdurup/  
 başlatabileceklerini tanımlayacak şekildedir.

Actwin Smart Enerji Yönetim Yazılımı 

Enerji Yönetim SistemleriEnerji Yönetim Sistemleri Standart Elektrik SayaçlarıStandart Elektrik Sayaçları
Monofaze Elektrik Sayaçları

Iskraemeco ME172 model monofaze elektrik sayaçları 
ile daire ve dükkân gibi tek faz olarak çalışabilecek 
elektrik sistemleri için geniş amaçlı çözümler 
sağlanabilmektedir. Haberleşmeli olması sayesinde 
otomatik sayaç okuma sistemlerine kolay bir şekilde 
adapte olabilen bir cihazdır. Gece, gündüz ve puant 
tarifelerinde ayrı ayrı tüketimleri kaydedebilmektedir. 
Sayacın haberleşme protokolü yaygın olarak kullanılan 
IEC 62056-21 protokolüdür ve OSOS sistemlerine 
uyum için sabit baud hızı ile de haberleşecek şekilde 
ayarlamak mümkündür.

Harici manyetik alanları algılayarak olay kaydı 
oluşturabilmektedir. Aynı şekilde sayaç kapağı ve 
bağlantı noktası koruyucusu içinde algılayıcılar 
mevcuttur. Cihaz hataları, resetlemeleri, parametre 
değişimleri, şebeke gerilim hataları gibi durumlarda da 
olay kayıtları oluşturarak saklayabilmektedir.

• RS485 Haberleşme
• Gerilim, akım, frekans gibi ana parametre ölçümleri
• Uzun ömürlü yapı
• Kaçak elektrik yakalama ve koruma sistemleri
• Düşük güç tüketimi
• Teknik Özellikler:
• Cl 1 ölçüm hassasiyeti
• 1x230V, 50-60Hz ölçüm girişi
• 5(100)A akım girişi
• RS485 haberleşme çıkışı
• IP54 koruma sınıfı

Sanxing M12U02 Sayaç, Elektrik Tarifeleri yönetmeliğinde 
öngörülen tarife kategorilerini sağlayacak şekilde 
en az 4 tarifeli, bir günü en az 8 ayrı zaman dilimine 
bölebilecek, hafta içi, Cumartesi ve Pazar günleri için 
ayrı, ayrı tarifelendirme yapabilecek özelliğe sahiptirler. 
Bu sayaç aylık faturalama fonksiyonunu destekleyip ve 
16 ay fatura verilerini depolayabilmektedir. Maksimum 
demand aralığı 1,5,10,15,30,60 olarak ayarlanabilmektedir. 
Sayacın haberleşme protokolü IEC 62056-21 Mod C’dir. 
 
Sayaç içerisinde birbirini yedeklemek koşuluyla 
gerçek zaman saati ve sistemi beslemek üzere 2 
adet pil kullanılmaktadır. Bu sayede gerçek zaman 
saati bozulması, ön kapak ve klemens kapağı açılma 
müdahalelerini (enerji kesik olsa dahi) algılayabilir, 
kodlu veya ihbarlı olarak LCD göstergede bildirir 
ve yapılan müdahaleleri hafızaya kaydederek 
optik porttan okunmasını sağlayabilmektedir. 
 
Sayacın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Ulusal Tip 
onay belgesi, KEMA’dan MID sertifikası ve test raporları 
mevcuttur.

• Dört tarifeli enerji ve maksimum demand ölçümü
• Anlık akım ve gerilim ölçümü
• Anlık güç ve güç faktörü ölçümü
• Frekans ölçümü
• Fatura veri depolama
• Yük profili ve kayıt okuma MID B
• MID B ölçüm hassasiyeti
• 1x230V, 50-60 Hz ölçüm girişi
• 5(100)A akım girişi
• RS485 haberleşme çıkışı
• IP54 koruma sınıfı

Sanxing - M12U02

Iskraemeco - ME172
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Sanxing Trifaze Elektrik SayacıSanxing Monofaze Yatay Elektrik Sayacı

Standart Elektrik SayaçlarıStandart Elektrik SayaçlarıStandart Elektrik SayaçlarıStandart Elektrik Sayaçları

Sanxing M34U03 Trifaze Elektrik Sayacı Ölçüm 
Parametreleri

• Dört tarifeli enerji ve maksimum demand ölçümü
• Anlık akım ve gerilim ölçümü
• Anlık güç ve güç faktörü ölçümü
• Frekans ölçümü
• Fatura veri depolama
• Yük profili ve kayıt okuma

Sanxing M34U03 Trifaze Elektrik Sayacı Teknik 
Özellikleri

• MID B ölçüm hassasiyeti
• 3x220/380V, 3x230/400V, 3x240/415V, 50-60 Hz  
 ölçüm girişi
• 0.8Un~1.2Un çalışma gerilim aralığı
• 5(100)A akım girişi
• RS485 haberleşme çıkışı
• IP54 koruma sınıfı

Teknik Özellikler

• 1 fazlı 2 telli monofaze sayaç
• Aktif - Reaktif ve Import – Export ölçüm
• Aktif Sınıf B; 1000 imp./kWh
• Reaktif Sınıf 2; 1000 imp./kWh
• Ölçüm aralığı;
 - 230V
 - 0,25-5(80)A
 - 50 Hz
• -40 … 70 °C sıcaklık aralığı
• M1, M2, E1 ve E2 çevresel sınıflar
• Optik Port ile haberleşme
• Opsiyonel RS485, PLC arayüzleri
• Açma kesme rölesi
• Koruma sınıfı IP54

Sanxing M34U03 model trifaze elektrik sayaçları ile 
konut ve AVM gibi kullanıcı tiplerine uygun elektrik 
sistemleri için geniş amaçlı çözümler sağlanabilmektedir.

Sayaç, Elektrik Tarifeleri yönetmeliğinde öngörülen 
tarife kategorilerini sağlayacak şekilde en az 4 tarifeli, bir 
günü en az 8 ayrı zaman dilimine bölebilecek, hafta içi, 
Cumartesi ve Pazar günleri için ayrı, ayrı tarifelendirme 
yapabilecek özelliğe sahiptirler. Bu sayaç aylık 
faturalama fonksiyonunu destekleyip ve 16 ay fatura 
verilerini depolayabilmektedir. Maksimum demand 
aralığı 1,5,10,15,30,60 olarak ayarlanabilmektedir.

Sayacın haberleşme protokolü IEC 62056-21 Mod C’dir. 
Haberleşme modu seri asenkron olarak tanımlanmıştır. 
Bu protokoldeki tüm haberleşme hızları 300 bit/sn. den 
9.600 bit/sn’ye kadar ayarlanabilmektedir ve bu sayade 
OSOS sistemlerine uyum sağlamaktadır.

Sayaç içerisinde birbirini yedeklemek koşuluyla 
gerçek zaman saati ve sistemi beslemek üzere 2 
adet pil kullanılmaktadır. Bu sayede gerçek zaman 
saati bozulması, ön kapak ve klemens kapağı açılma 
müdahalelerini (enerji kesik olsa dahi) algılayabilir, 
kodlu veya ihbarlı olarak LCD göstergede bildirir ve 
yapılan müdahaleleri hafızaya kaydederek optik porttan 
okunmasını sağlayabilmektedir.

Harici manyetik alan, sayaç ve klemens kapağı açılma, 
şebeke olay kayıtları oluşturup tarih saat etiketiyle 
saklayabilmektedir.

Sayacın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Ulusal Tip 
onay belgesi, KEMA’dan MID sertifikası ve test raporları 
mevcuttur.

Ticari ve konut tipi sayaçlardır. AMI(Advanced 
Metering Infrastructure)/AMR(Automatic Meter 
Reading)/AMM(Automatic Meter Management) ve 
akıllı şebekeler için kullanılması amaçlanmıştır. Abone 
tüketim bilgilerinin, enerji kalitesinin izlenmesi, uzaktan 
kesme açma yapılması ve bir veri toplayıcı sayesinde 
PLC (enerji hattı üzerinden) haberleşme kablosuna 
ihtiyaç duyulmadan kontrol merkezine aktarılmasını 
sağlar. Özel tasarlanan sayaç modüler pano ve bara 
yapısı ile beraber az yer kaplar.

Sayacın haberleşme protokolü IEC 62056-21 Mod C’dir. 
Bu protokoldeki tüm haberleşme hızları 300 bit/sn. den 
9.600 bit/sn’ye kadar ayarlanabilmektedir ve bu sayade 
OSOS sistemlerine uyum sağlamaktadır. KEMA’dan MID 
sertifikası ve test raporları mevcuttur.

M34U03S12G08
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Emu Professional II

Emu Ray Tipi Elektrik Sayaçları

EMU Professional II, olağanüstü esnekliğe ve doğruluğa 
sahip çok işlevli çift yönlü bir elektrik sayacıdır. Tüm 
bunlar yalnızca 90 mm (5 modül) genişliğindeki bir 
cihaza sığar. Konut ve/ veya AVM, endüstriyel ve 
ticari ortamlar gibi karmaşık uygulamalar için farklı 
parametreler, bir dizi farklı bağlantı protokolü aracılığıyla 
analiz edilebilir ve denetlenebilir. Bunun için tek gereken 
bir doğrudan (100A) veya akım trafosu bağlantılı bir 
sayaçtır. EMU Professional II ürünü multimetre, güç ve 
enerji sayacı ve bir veri kaydedici işlevini birleştirir.

EMU Professional II’nin Yük Profili tutan opsiyonu 
MID sertifikasına ek olarak, PTB-A 50.7'ye göre 
sertifikalandırılmıştır ve bu nedenle, üçüncü şahıs 
müdahalesine karşı üretilen enerjinin kesilmesine ilişkin 
yönetmeliği yerine getirmektedir. Dahili depolama 
110'000'den fazla yük profilini tutabilir. Bu 15 dakikalık 
bir yük profili kaydetme aralığı için bu, 3 yıllık yük 
profillerinin bile Professional II'de saklandığı anlamına 
gelir.

EMU Professional II, özellikle fotovoltaik ve 
invertörlerindeki kullanımlar için test edilmiştir. Bu ek 
test, 2 kHz ile 150 kHz arasındaki regüle edilmemiş frekans 
aralığında kesin bir ölçümü garanti eder. Bu aralıkta 
hatalı ölçümler sorunu herkes tarafından bilinmektedir 
ve literatüre bakıldığında bu durumlarda %18'e varan 
ölçüm hataları bildirilmiştir. EMU Professional II ile bu 
sorun hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak. Teknik Özellikler

• Çift yönlü sayaç (import ve export)

• Yük profili depolama (opsiyonel)

• Modbus-RTU, Modbus-TCP, KNX, LoRa ve LON,  
 M-Bus haberleşme alternatifleri
• Nötr akım ölçümü
• Dahili web sunucu özelliği
• Faturalama amacıyla MID B + D sertifikaları
• PTB-A 20.1 ve PTB-A 50.7 sertifikalı
 (Fotovoltaik Ölçüm için)

• 15 dakikalık aralıklı ölçümler için 3 yıla kadar dahili  
 depolama
• Çevre koşullarda mekanik: M2 Sınıf
• 20'000/5 veya 4'000/1 A'ya kadar 1A ve 5A akım  
 trafosu bağlantıları. CT oranı sahada birçok kez 
 ayarlanabilir
• Gerilim trafosu oranı ayarlanabilir
• 100A'e kadar doğrudan bağlantılı
• 2 (Şebeke-Jeneratör) veya 4 tarife (Sayaç üzerinden ayarlanabilir)

• Grafik LC-Ekran (38x28 mm)

• Bir ondalık 1234567,8 kWh ile 8 basamaklı ekran
• Son derece sağlam Opto Power MOSFET S0 darbe  
 çıkışı, 5–60V AC ve V DC

Standart Elektrik SayaçlarıStandart Elektrik Sayaçları

 
 
Dağıtım şebekeleri için önemli olan birçok kaçak 
kullanım önlemine ve olay kaydı tutma kapasitesine 
sahiptir. Kuvvetli manyetik alanlar ile yapılan sayaç 
müdahaleleri, güç kesintisi, gerilim dalgalanmaları, 
faz sırası hatası, ters enerji, aşırı akım gibi 
olayları da algılayıp kayıt altına alabilmektedir. 
 
Sayacın yük profili tutabilme yeteneği ile sekiz ayrı 
ölçüm parametresi saklanabilmektedir. Buna ek olarak 
faturalama dönemi başlangıcı tüketim ve maksimum 
demand ölçümleri 15 ay geriye dönük olarak sayaçtan 
alınabilmektedir. 

• RS485 Haberleşme
• Şebeke/Jeneratör Tariflendirmesi
• 4 Bölgede Reaktif Ölçüm
• Gerilim, akım gibi ana parametre ölçümleri
• Kaçak tüketim tespit ve koruma

Teknik Özellikler

• IEC 62053-21 Class 1 enerji ölçüm hassasiyeti
• 10(120) A direkt giriş veya X/5A akım trafosu bağlantısı
• 3x230V bağlantı gerilimi
• IP54 koruma sınıfı
• Opsiyonel 1 adet pulse çıkış

Iskraemeco Trifaze Elektrik Sayacı

İki yönlü (import/export) aktif enerji ölçümü ile hem 
tüketim hem de üretim yapılan güneş, rüzgar enerjisi 
kullanan sistemlerinde kullanılabilmektedir.

4 bölgede ölçüm olanağı sistem üzerindeki reaktif 
enerji tüketimini ve güç faktörünü de izlemeye olanak 
sağlamakta ve kompanzasyon sistemi yeterliliği takip 
edilebilmektedir.

Dahili RS485 portu sayesinde anlık akım, gerilim, aktif/
reaktif güç değerleri gibi şebekede ölçülmesi sistem 
analizi için önemli parametreler de görülebilmektedir. 
Bu, ekstra bir analizör kullanma ihtiyacını da ortadan 
kaldırmakta, hat üzerindeki elektriksel durumu izlemeye 
de olanak sağlamaktadır.

MT174 üzerinde özellikle jeneratör çalışmasını otomatik 
algılamak için bulunan tarife girişi sayesinde şebeke 
ve diğer kaynaklardan yapılan tüketimleri ayrı ayrı 
faturalandırmaya imkân sağlamaktadır. Ek olarak gece, 
gündüz, puant gibi zamana göre tarifelendirme de 
yapabilmektedir.

Iskraemeco MT174 Trifaze Elektrik Sayacı, maksimum 
akım girişi olan 120 A sayesinde birçok konut için 
direkt bağlantıya olanak sağlamaktadır. Gerekli olması 
durumunda akım trafosu üzerinden bağlanabilen 
modeli de mevcuttur.

Standart Elektrik SayaçlarıStandart Elektrik Sayaçları

MT174
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Iskraemeco Endüstriyel Elektrik Sayaçları

Iskraemeco MT880 Endüstriyel Elektrik Sayaçları, 
organize sanayi bölgeleri, enerji dağıtım/iletim 
noktaları gibi yüksek ölçüm hassasiyeti gerektiren 
noktalarda enerji ölçümünün yanı sıra güç kalitesi 
analizi de yapılmasına olanak sağlayan endüstriyel 
elektrik sayaçlarıdır. MT880 Elektrik sayaçları, faz 
gerilim ve akımları, şebeke frekansı, faz açıları, gerilim 
kesintilerinin yanı sıra 31. harmonik bileşene kadar 
harmonik analizi, gerilim tepe ve çukur değerleri gibi 
ölçümleri de yapabilmektedirler.

Iskraemeco MT880 Endüstriyel Elektrik Sayaçları, 
üzerinde bulunan optik haberleşme portuna ek olarak 
RS485 ara yüzü de mevcuttur. Optik port IEC 62056-21 
Mod C protokolünde, seri haberleşme çıkışı ise DLMS/
Cosem veya IEC 62056-21 olarak kullanılabilmektedir.

Iskraemeco MT880 Endüstriyel Elektrik Sayaçları i 
(integrated), m(modüler) olmak üzere iki tiptir. MT880i 
modelinin üzerinde bulunan optik haberleşme portuna 
ek olarak RS485 ara yüzü de mevcuttur. MT880m modeli 
kullanıcıların mevcut tesislerindeki ihtiyaç duydukları 
ve ileride ihtiyaç duyabilecekleri tüm özellikleri 
sağlayabilmektedir. Üzerindeki haberleşme modülü 
yuvası ile 3G, Ethernet, Modbus-RTU, Modbus-TCP/
IP, gibi haberleşme yetenekleri kazanabilmekte ve her 
türlü otomasyon sistemine uyum sağlayabilmektedir. 
Benzer şekilde giriş/çıkış modülleri eklenerek 5 
giriş, 8 çıkış ve röle çıkışları elde edilebilmekte ve bu 
çıkışlar ile tüm otomasyon uygulamalarına çözümler 
üretilebilmektedir.

• Alınan/Verilen aktif enerji, dört bölgede reaktif  
 enerji ve maksimum demand ölçümü
• Anlık, ortalama, minimum, maksimum toplam ve faz  
 başına akımlar
• Anlık, ortalama, minimum, maksimum faz başına  
 gerilimler
• Güç faktörü, frekans, faz açıları
• 31. bileşene kadar harmonik analizi ve THD
• EN50160 standardına göre gerilim tepe ve  
 çökmelerinin ölçülmesi

Teknik Özellikler

• IEC 62053-22 Cl 0,5s veya EN 50470-3 (MID) Class  
 C ölçüm hassasiyeti
• 3x57.7/100 V … 3x240/415 V, 50-60 Hz geniş  
 bağlantı gerilimi ile hem AG hem OG sistemlerine  
 uygun
• X/1, X/5 akım trafosu üzerinden ve 10(120) A direkt  
 bağlantı
• Optik, RS485 ve RS232 haberleşme çıkışı
• IP54 koruma sınıfı

Endüstriyel Elektrik SayaçlarıEndüstriyel Elektrik Sayaçları

MT880

CM Modüller

EMU M-Bus Veri Toplayıcı

EMU M-Bus Center

Yerleşik bir çok dayanıklı dönüştürücüye sahip M-Bus 
Center, hızlı konfigürasyon ve kurulum sağlar. 250 
metreye kadar otomatik okuma, ISO 50001'e göre analiz 
ve faturalandırma için hatasız ve sürekli veri toplamayı 
garanti eder. Bu sayede enerji kullanımı şeffaf hale gelir 
ve potansiyel tasarruflar belirlenir.

M-Bus Center ayrıca bir BACnet IP ağına entegrasyon 
için ideal bir sistem bileşenidir. Bir M-Bus slave 
kaydedildiğinde veya bir Merkeze aktarıldığında, 
BACnet IP üzerinden hemen okunabilir. M-Bus Center 
ve kayıtlı M-Bus slave'lerinin her biri, statik bir analog 
giriş nesneleri listesiyle (M-Bus ölçümleri) ayrı cihaz 
nesneleri olarak algılanır. Daha yüksek seviyeli bir 
BACnet IP sistemine entegrasyon, neredeyse hiçbir 
yapılandırma gerektirmez.

Teknik Özellikler

• 20 / 60 / 120 / 250 kapasiteli M-Bus dönüştürücüler
• M-Bus ile kalorimetre, su, gaz, eletrik sayaçları için  
 uygundur
• ISO 50001'e göre enerji veri yönetimi için uygundur
• Analiz için veri kaydı ve dışa aktarma
• Dahili web sunucu özelliği ile web tarayıcısı aracılığıyla  
 uzaktan okuma
• Profesyonel veri işleme
• Web arayüzü üzerinden Firmware güncelleme ve  
 yedekleme
• 2x sıcaklık girişi PT1000
• 4x S0 darbe girişi
• Arıza ve Alarm bildirimleri için 2 röle çıkışı (kuru kontak)

• Arttırılabilir hafıza (MicroSD kart ile)

Standart Elektrik SayaçlarıStandart Elektrik Sayaçları

Bağlantılar

Port 1 x USB Type A, 1 x USB Type B, 1 x Ethernet 10/100 RJ45

Girişler 3 x M-Bus, 4 x S0 Pulse Girişi, 2 x Sıcaklık Girişi PT1000

BMS için

Çıkışlar
BACnet IP ve OPC UA

Çıkışlar 2 x Röle (Kuru Kontak)
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Sayaçta kapağa monte edilebilen alıcı arayüzü (P1) 
portu opsiyoneldir. P1 bağlantı noktası harici aygıtları 
bağlamak için salt okunur bir arabirim olarak kullanılır. 
Modül, IHD ile değiştirilen Şirket İçi Ekran (IHD) Verileri 
için güç kaynağı ve bilgi verileri sağlayan RJ12 dişi soket 
ile donatılmıştır, kullanıcıların talebi üzerine pasif (5V – 
giriş harici cihazlardan) veya aktif (5V çıkış harici cihaz 
için) olarak yapılandırılabilir.

• Ethernet, RS485, GSM/GPRS ve PLC Haberleşme  
 opsiyonları
• Ön Ödemeli sistemlerde kullanılmak üzere devre  
 kesici
• 4 Bölgede Reaktif Ölçüm

Teknik Özellikler

• EN 50470-3 Class B veya IEC 62053-21 Class 1
• 1x240V veya 3x240V, 50-60Hz ölçüm girişi
• X/5A veya 10(120)A direkt girişli bağlantı
• IP54 koruma sınıfı

AM550

Akıllı SayaçlarAkıllı Sayaçlar
Iskraemeco Akıllı, Ön Ödemeli Elektrik Sayaçları

Akıllı şebekeler için tasarlanan AM550 Iskraemeco 
marka sayaçlar ödediğin kadar kullan mantığında 
çalışabildiği gibi faturasını ödemeyen abonenin 
sayaç yanına gitmeden enerjisini kesmeye de imkân 
vermektedir. Ön ödemeli yapı genellikle AVM, konut, 
devre mülk gibi yapılarda kullanılmaktadır. Bu tasarım 
kullanıcıyı fatura son ödeme tarihi gibi sıkıntılardan 
kurtarıp daha planlı olmaya yöneltir.

Haberleşme yöntemi olarak üç alternatif sunar. 
Alternatiflerden ilki olan RS485, lokal haberleşme 
için uygun olduğu için özellikle AVM ve rezidanslarda 
tercih edilmektedir. GPRS haberleşme ise kurulum ve 
işletme kolaylığından dolayı ağırlıklı olarak dağıtım 
şirketlerinin tercihi olmaktadır. GPRS haberleşme 
GSM şebekelerinin ağını kullanmakta ve dolayısıyla 
sinyal seviyesinin yeterli olduğu her noktada rahatlıkla 
uygulanabilmektedir. Son alternatif ise PLC, yani enerji 
iletim hattı üzerinden haberleşmedir. Bu sistemde 
sayaçlar elektrik şebekesine takıldıktan sonra herhangi 
bir haberleşme altyapısına ihtiyaç duymazlar. Dağıtım 
trafolarının sekonder tarafına monte edilen Iskraemeco 
P2LPC veri toplayıcılar bu trafoya bağlı olan sayaçlardan 
ölçümleri toplar ve ana kumanda merkezine iletirler.

Sayacın en büyük özelliklerinden biri diğer su, 
kalorimetre gibi mekanik M-Bus haberleşmeli sayaçları 
da okuyup RS485 veya PLC haberleşme altyapısı 
üzerinden merkeze aktarabilme yeteneğidir. AM550, 
50 metre haberleşme hattı içerisindeki 4 farklı mekanik 
sayacı 4 farklı ölçüm parametresi ile ölçüp kaydedebilir.

Sayaç opsiyonel olarak, HES (Head and System) ile 
iletişimi sağlayan Ethernet arayüzü ile donatılabilir. 
Bu arayüz, iletişim alanındaki terminal bloğun üstüne 
entegre edilmiştir. Ethernet arayüzü IEEE 802.3 
standardına göre standartlaştırılmıştır. Aktarım hızı 
10/100 Mbps'dir.

Iskraemeco İletim/Dağıtım Elektrik Sayacı

Endüstriyel Elektrik SayaçlarıEndüstriyel Elektrik Sayaçları

• Gerilim, akım gibi ana parametre ölçümleri
• EN50160 standardında güç kalitesi ölçümleri
• T.C. Sanayi Bakanlığı Ulusal Tip Onay Belgesi

Teknik Özellikler

• IEC 62053-22 Cl 0.2s ölçüm hassasiyeti
• 3x57,7/100V…3x240/415V, 50-60Hz ölçüm girişi
• 6 adede kadar dijital giriş
• 8 adede kadar optomos çıkış

Sayacın ölçüm hassasiyeti kurulu güç seviyesi arttıkça 
daha büyük bir önem kazanır. Iskraemeco MT860 
özellikle enerji iletim sistemlerindeki enerji takip etmek 
için geliştirilmiş haberleşmeli elektrik sayacıdır.

Cl 0.2s aktif enerji ölçümü ve %0.5 reaktif enerji 
ölçümünün yanı sıra temel güç kalitesi parametrelerini 
de ölçebilmektedir. Bunlar arasında anlık gerilim/akım 
değerleri, güç faktörü ve faz açısı gibi parametrelerle 
beraber 30. bileşene kadar harmonik ve kısa güç 
kesintileri gibi şebeke kalitesini belirleyen üst düzey 
ölçümler de mevcuttur.

Enerji ve demand tarife değişikliği, faturalama periyodu 
sıfırlama, zaman senkronizasyonu gibi fonksiyonlar 
için dijital giriş ve pulse, alarm gibi uygulamalar için de 
çıkışları bulunmaktadır.

Haberleşme opsiyonları da modüler yapıdadır 
ve cihaz enerjiliyken dahi kullanım esnasında 
değiştirilebilmektedir. Haberleşme modülü olarak 
CS, RS232, RS485, PSTN, GSM, ISDN, Ethernet 
opsiyonlarının değişik kombinasyonları kullanılabilmektedir. 
Bu özellik farklı haberleşme alt yapılarına uyumlu 
olabilmeyi sağlamaktadır.

MK Modüller

MT860
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Akıllı GPRS Modem

Akıllı SayaçlarAkıllı Sayaçlar

Asset NCP12 endüstriyel GPRS haberleşme ünitesi; 
elektrik, su, doğalgaz vb. sayaç ve diğer ölçüm/kontrol 
ekipmanlarını GSM/ GPRS ve Ethernet üzerinden 
izlemek ve yönetmek amacı ile kullanılan akıllı modemdir. 

Modem yaygın olarak kullanılan IEC 62056-21, DLMS/
Cosem, Modbus-RTU, M-Bus (ek modül ile) vb. tüm 
protokolleri desteklemektedir. Dolayısıyla Türkiye 
pazarında kullanılan yerli ve yabancı sayaçlar ile 
çalışabilmekte ve bu sayaçları otomatik olarak okuyup 
“Head-End” sistemine aktarabilmektedir. 

Modeme aynı anda beş farklı bağlantı açılabilir ve 
tüm bu bağlantılar istedikleri haberleşme çıkışına 
(RS485, RS232, USB) veri gönderip alabilirler. Hatta 
aynı haberleşme portuna dahi istek gönderebilirler. 
Modem istekleri sıraya koyup, sırasıyla işleyecek ve 
ilgili TCP soket bağlantısının cevabını otomatik olarak 
gönderecektir. 

Modem üzerinde bulunan dijital girişler pulse girişi 
olarak da kullanılabilmekte ve bu sayede pulse çıkışlı 
mekanik sayaç tüketimleri de takip edilebilmektedir. 
Aynı zamanda bu girişler kontak girişi olarak da 
kullanılabilmekte ve pano kapağı açılması, kesici/valf 
pozisyonu değişimi algılama ve diğer alarm girişi olarak 
kullanılabilir. 

• Süper Kapasitörler ile enerji kesintisi altında 15  
 dakika çalışabilme ve durum bildirimi
• Geniş ac/dc besleme girişi 

Teknik Özellikleri

• ARM Cortex M3 işlemci, Telit GSM/GPRS modül 
• 1 MB dahili veya SD Kart ile 4 GB yükseltilebilir  
 hafıza 
• 85 – 265 Vac, 120 – 370 Vdc yardımcı besleme 
• 2 adet dijital çıkış (arttırılabilir) 
• 2 adet dijital giriş (arttırılabilir veya röle çıkışı olarak  
 kullanılabilir) 
• 25F Süper kapasitör ile enerji kesintisi bildirimi ve  
 haberleşme 
• Uzaktan firmware güncelleme 

Sanxing Akıllı, Ön Ödemeli Elektrik Sayaçları

Akıllı SayaçlarAkıllı Sayaçlar

Ticari ve konut tipi sayaçlardır. Çoklu enerji okuma 
desteği ve kontrol desteği de dahil olmak üzere çok 
yönlü işlevsellik ile güvenilir performans sunan akıllı 
bir elektrik sayaç grubudur. GPRS/3G/4G, RF, NB-ioT/
LTE-M, Optik Port, RS485 iletişim ara yüzlerine sahip 
olan bu sayaçların, AMI/AMR/AMM ve akıllı şebekeler 
için kullanılması amaçlanmıştır.

Sanxing Akıllı Elektrik Sayacının en büyük 
özelliklerinden biri diğer su, kalorimetre gibi mekanik 
M-Bus haberleşmeli sayaçları da okuyup, NB-IoT/LTEM/
GPRS/3G/4G/G3-PLC/RF ve benzeri çoklu haberleşme 
kanalları üzerinden merkeze aktarabilme yeteneğidir. 
Bir elektrik sayacı 50 m içerisindeki 4 adet mekanik 
sayacın 4 ayrı ölçüm parametresini okuyup, hafızasında 
saklayabilmektedir.

Sanxing Akıllı Elektrik Sayacı ile iki yönlü enerji ölçümü 
yanı sıra anlık güç, akım, gerilim gibi ana şebeke 
parametreleri de ölçülebilmekte ve Sanplat yazılımı ile 
raporlama ve sistem analiz tablolarına taşınabilmektedir.

Sayaç parametreleri, elektrik kesintisi durumunda 
parametreleri koruyan uçucu olmayan (FLASH ve 
EEPROM) bellekte saklanır. Sayaç enerjisizken bile 
sayaç ekranı sayaç içerisindeki düşük voltajlı bir pil 
yardımıyla desteklenir.

Avantajlar

• MID, IDIS, Rohs, CE sertifikalı, T.C. Sanayi Bakanlığı  
 Onaylı
• NB-IoT/LTEM/GPRS/3G/4G/G3-PLC/RF ve benzeri  
 çoklu haberleşme kanalları ile çalışabilme
• İletişim protokolü IDIS/DLMS
• Ana merkez ile veri toplayıcı arasında şifrelenmiş  
 güvenli iletişim
• P1 arayüzü desteği
• Dahili kesici ve akım trafolu sayaçlarda kesici   
 kumandası için röle çıkışı
• 13 aya kadar fatura verileni kaydetme
• 100 tatil günü tanımlayabilme
• 8 Hafta tipi tanımlayabilme
• 8 Farklı gün tanımlayarak tarife değişimi   
 tanımlayabilme
• 12 adete kadar farklı sezon tanımlayabilme
• Bağımsız günlük tarife programları içerisinde 12 defa  
 tarife değişimi

SX5D1-AEOT-14
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NPM Enerji Analizörleri

Asset NPM analizörleri temel güç parametreleri olan 
akım, gerilim, güç, güç faktörü, frekans, harmonik vb. 
elektriksel parametreleri ölçmek ve enerji ölçümlerinin 
yapılması için kullanılırlar. Üzerlerindeki büyük 
boyutlardaki yedi segment LED göstergeleri ile düşük 
aydınlatmalı ortamlarda, uzak mesafelerden dahi 
rahatlıkla görüntülenebilirler.

Ölçülen parametreler, ekranda görüntülenmenin yanı 
sıra çeşitli haberleşme arayüzleri ile SCADA ve enerji 
yönetim sistemlerine de aktarılabilir. Desteklenen 
haberleşme arayüzleri ve protokolleri, RS485 Modbus-
RTU, Ethernet Modbus-TCP, Profibus ve Lon-Works’tür.

Ethernet girişli Modbus-TCP protokolündeki cihazların 
içerisinde dâhili web sunucusu olan versiyonları da 
vardır. Bu sayede herhangi bir yönetim yazılımı olmadan, 
sadece bir internet tarayıcı kullanarak cihaza uzaktan 
bağlanılabilmekte ve anlık/geçmişe yönelik ölçümleri 
görüntülenebilmektedir.

Avantajlar

• Modbus-RTU, Modbus-TCP, Lon-Works, Profibus-DP
 haberleşme alternatifleri
• Standart boyutların yanı sıra 72x72 mm ve ray
 montajı modelleri

Teknik Özellikler

• MID, RoHS, CE Belgeleri ile güvenli kullanılabilirlik
• Her faz için V (L-L), V (L-N) ve ortalama gerilim
• Her faz için akım ve toplam akım
• Aktif, reaktif ve görünür güç
• Alınan/Verilen aktif ve reaktif enerji
• Güç faktörü, cos(Ø)
• Frekans
• Sıcaklık
• Akım ve gerilim için %0,5, enerji için %1 maksimum  
 hata payı
• Geniş AC, DC besleme aralıkları; yardımcı  
 beslemesiz veya 110/230 Vac, 24/48 Vdc yardımcı  
 besleme
• 3x500 V, X/5 A, 40-100 Hz ölçüm girişi
• Opsiyonel olarak Pals çıkışlı, dijital analog giriş çıkışlı  
 tipleri
• 72x72, 96x96 pano montajı veya ray montajı

Güç Analizörleri ve Kalite KaydedicileriGüç Analizörleri ve Kalite Kaydedicileri
NDM Enerji Analizörleri

Güç Analizörleri ve Kalite KaydedicileriGüç Analizörleri ve Kalite Kaydedicileri

Günümüzde genellikle AVM, konut, devre mülk gibi 
yapılarda ön ödemeli sistem tercih edilmektedir. 
Bu tasarım kullanıcıyı fatura son ödeme tarihi gibi 
sıkıntılardan kurtarıp daha planlı olmaya yöneltir. Peşin 
ödenen tutarlar da dağıtım yapan firmanın planlı olarak 
daha uygun fiyatlı elektrik almasına olanak sağlar. NDM 
Serisi Enerji analizörlerinin NDM50 tipi de bu sistemi 
desteklemektedir.

Teknik Özellikler

• MID, RoHS, CE Belgeleri ile güvenli kullanılabilirlik
• 1 x 230V veya 3 x 230/400 V
• X/5 veya 100 A’e kadar direkt bağlantı
• Ray Montajı
• Çift Yönlü Enerji Ölçümü olanağı
• THD ölçüm imkanı
• Ön Ödemeli sistemlerde kullanılmak üzere devre  
 kesici (NDM50 Serisi)

Özellikle elektik panolarında yer problemi yaşayan 
kullanıcılar için idealdir. Modbus haberleşmesi sayesinde 
sistem çözümlerinde de kullanım mümkündür. Konut, 
AVM, Rezidans yüksek ölçüm noktalı büyük enerji 
altyapısı olan yerlerde kullanımı çok uygun olup ortak 
kullanım gerektiren noktalarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Jeneratör kullanımının olduğu sistemlerde bu 
harcamanın ayrıca fiyatlandırılması gerekmektedir. 
Çünkü jeneratör ile enerji iletim maliyetleri daha 
yüksektir. NDM serisi analizörlerinde bu ayrı ölçüm 
şebeke/jeneratör tarifelendirilmeli versiyonu ile 
mümkün olmaktadır.

Aktif enerjiye paralel olarak reaktif enerji ölçümü de 
yapabilen NDM serisi analizörleri olası kompanzasyon 
ihtiyaçlarının izlenmesini de sağlamaktadır. Hem import 
hem export enerji ölçüm özelliği ile tüketilenin yanı 
sıra üretilen enerjiyi de izlemeye olanak sağlar. Enerji 
parametrelerine ek olarak akım, gerilim, güç ve frekans 
ölçümü de yapabilmektedir.

Özellikle 3 fazlı ölçümlerde kullanılan güç kalitesi 
parametrelerinden olan THD ölçümü büyük bir 
yardımcıdır. Güç kalitesi problemlerinin en önemlisi olan 
harmoniklerin izlenmesi için ayrıca bir enerji analizörüne 
ihtiyaç kalmamaktadır.

Asset NDM50 Serisi

Asset NDM70 SerisiAsset NDM30 Serisi NPM 270BX

NPM 270BX-Eth
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PEM353 model enerji analizörleri bir elektrik şebekesinin 
ölçülen parametrelerini (akım, gerilim, frekans, güç 
faktörü, vb.) kayıt etmek, görüntülemek ve SCADA 
veya enerji yönetim sistemlerine aktarmak için kullanılır.

Ölçüm aralığı, güç analizinin temeli olan gerilim ve 
akımın harmonik ölçümlerini, THD ve 31. sıraya kadar 
olan bileşen ölçümüne kadar uzanır. PEM353 enerji 
analizörü, 2-, 3- ve 4 telli sistemlerde kullanıma 
uygundur. %0,2 doğruluk seviyesinde gerilim ve akım 
ölçümleri alınabilmekte, bu ölçümlere bağlı olarak 
IEC 62053-22 standardına göre Class 0.5s sınıfı enerji 
ölçümü elde edilebilmektedir. Bu, yüksek hassasiyetli 
endüstriyel sayaç sınıfıdır.

Standart ölçüleri 96 x 96 mm olan cihaz, panolarda 
genel kullanım açısından kolaylık sağlar.

Haberleşme Protokolleri

• RS-485 arayüzü (1,200 ila 38,400 bit / s)
• İletişim faaliyetleri için LED
• Modbus RTU protokolü
• BACnet MS / TP
• DNP

Teknik Özellikler

• Yardımcı besleme aralığı AC/DC 95…250 V
• 3x230/400V, X/5, 45-65 Hz ölçüm girişi
• Toplam talep bozulması (TDD)
• Nötr akım (PEM353-N)
• Veri kaydı (PEM353-N)
• 2 darbe çıkışı (PEM353-P)
• IP54 koruma sınıfı (Ön Panel)
• 4 Dijital Giriş
• 2 Dijital çıkış

Güç Analizörleri ve Kalite KaydedicileriGüç Analizörleri ve Kalite Kaydedicileri

Bender PEM353

PEM353 Enerji AnalizörleriNQM Enerji Analizörleri

Güç Analizörleri ve Kalite KaydedicileriGüç Analizörleri ve Kalite Kaydedicileri

NQM550N 96x96 mm en ve boy ölçülerine sahipken, 
NQM750 144x144 mm ölçülerindedir. Kullanımı olduğu 
kadar üzerinde bulunan sıkıştırma mandalları sayesinde 
montaj kolaylığı da sağlar. 

Teknik Özellikler

• IEC 62053-22 standardına göre Class 0.2s ve Class  
 0,5s enerji okuma sınıfları
• 63. bileşene kadar akım gerilim harmonik ölçümleri
• 4 MB opsiyonel hafıza
• 100 KB dahili hafıza
• Akım gerilim dalga şekli gösterimi
• 300’ den fazla elektriksel parametrenin okunması
• 3,5 inç TFT LCD renkli ekran (320x240)
• Gelişmiş programlanabilir I/O fonksiyonları

NQM Enerji Analizörleri, geniş bir yelpazede gelişmiş 
fonksiyon seçenekleriyle ve maksimum kullanım 
kolaylığını bir araya getirecek şekilde tasarlanmıştır. 
Gerilim, akım, aktif, reaktif, görünür güç gibi temel 
parametrelerin yanısıra enerji analizi için gerekli 
harmonik bileşenlerini de kayıt altına alabilen ve daha 
ayrıntılı analizler yapmaya olanak sağlayan bir cihazdır. 
Üç faz gerilim ve akım dalga şekilleri, faz açılarının 
vektörel görünümünün yanı sıra harmonik bozulma 
bileşenleri de 96x96 grafik LCD ekran üzerinden 
grafiksel olarak görüntülenebilmektedir.

Analizörlerin üzerindeki dijital giriş/çıkışlar ve analog 
çıkışlar sayesinde diğer anahtarlama elemanları, PLC 
vb. ekipmanlarla bilgi paylaşımı yapabilmektedir. 
Benzer şekilde Ethernet, RS485, Profibus haberleşme 
portu desteği ile otomasyon sistemlerine çok rahat bir 
şekilde adapte olabilmektedir.

NQM550N enerji analizörü aynı zamanda bir 
veri konsantratörü görevi görür. Sadece elektrik 
sayaçlarından bilgi toplamakla kalmaz aynı zamanda 
su, gaz sayaçları veya diğerlerinden de bilgi toplar.

NQM550N
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PEM735 güç kalitesi kaydediciler EN50160 standardına 
göre dizayn edilmiş komple bir şebeke analiz cihazıdır. 
Üç faz ve nötr için dört akım ölçüm girişi ve beş gerilim 
ölçüm girişi ile çok hassas ve detaylı şebeke analizi 
yapmanıza olanak sağlar. 61000-4-30 standardına göre 
Class A sertifikasına sahip olan PEM735 63. bileşene 
kadar harmonik ölçümleri, gerilim ve akım dengesizlik 
oranları, gerilim çukur ve tepe ölçümleri, transient 
izlemesi, fliker gibi EN50160 standardında istenen 
parametrelerin ölçüm ve kaydını yapar.

Modbus-RTU ve Modbus-TCP/IP bağlantıları üzerinden 
haberleşme sağlanmaktadır. Menüsünden girilen 
parametreler ile herhangi bir ekstra PC uygulamasına 
gerek duymadan internet tarayıcı üzerinden anlık değer 
okuma, grafik görünümler, EN50160 standardına göre 
raporlama gibi fonksiyonlara ulaşılabilmektedir. Ayrıca 
ayarlamalarda browser üzerinden yapılabilmektedir. 
Üzerinde 1 kHz örnekleme hızına sahip 8 Dijital giriş ve 
6 programlanabilir çıkış vardır. Dış etkenlerden korumak 
amacı ile RS485 haberleşme portu galvanik izolasyona 
sahiptir.

• Modbus RTU ve Modbus TCP protokolü
• TFT renkli ekran (640x480) 5.7”
• 4 akım girişi
• 5 gerilim girişi
• 1 GB dahili hafızaya sahip
• Boyutları panel montaj 144x144mm
• Fliker ölçümü
• Dalgaformunda tüketim ve kayıt için serbestçe  
 yapılandırılabilir. Yüksek çözünürlüklü dalga formu  
 kaydı, güç kalitesi olaylarının analizini sağlar.
• Her ay için minimum, maksimum akım, gerilim,  
 enerji, güç değeri vb. kaydı
• Şifre korumalı
• Ölçüm kanallarının örnekleme oranı 25.6 kHz, 512  
 örnekleme
• 63. Harmoniğe kadar bireysel akım gerilim  
 harmoniklerinin ölçümü ve toplam harmonik 
 bozunum hesabı (THD)
• Giriş ve çıkışlar ile sistem protokolü: 1024 olay,   
 kurulum değişiklikleri, ayar noktası alarmı, DI durum  
 değişiklikleri, DO değiştirme işlemleri
• IEC 62053-22(VDE 0418 Part 3-22), 
 DIN EN 61557-12 (VDE 0413-12), DIN EN 50160,  
 DIN EN 61000-4-30 (VDE 0847-4-30), DIN EN  
 61000-4-7 (VDE 0847-4-7), DIN EN 61000-4-15  
 (VDE 0847-4-15) standartlarını sağlamaktadır.

Güç Analizörleri ve Kalite KaydedicileriGüç Analizörleri ve Kalite Kaydedicileri
PEM735 Güç Kalitesi Kaydedicileri

Bender PEM735

PEM575 Enerji Analizörleri

Güç Analizörleri ve Kalite KaydedicileriGüç Analizörleri ve Kalite Kaydedicileri

• IEC 62053-22 standardına göre Class 0.2s enerji  
 okuma sınıfı
• 63. bileşene kadar detaylı harmonik ölçümleri
• Transient ölçümleri
• Tek cihazda Modbus-RTU ve Modbus-TCP/IP   
 haberleşme
• 12,8 kHz yüksek örnekleme frekansı
• 4 MB dahili hafıza

Teknik Özellikler

• Akım ve gerilim için % 0,1 ölçüm doğruluğu
• Aktif enerji için Class 0.2s
• Yardımcı besleme aralığı 95...250 VAC
• 3x230/400V, X/5A, 45-65Hz ölçüm girişi
• 6 Dijital giriş
• 3 Programlanabilir dijital çıkış

PEM575 model enerji analizörleri elektrik şebekesinin 
elektriksel ölçüm değerlerini göstermek, izlemek ve 
kaydetmek için kullanılır. Dağıtım trafosu, jeneratör 
çıkışlarına bağlanmaktadır.

Güç kalitesini etkileyen toplam harmonik bozulma, 
63. harmonik bileşenine kadar analizlerini ve transient 
ölçümlerini yüksek hassasiyette yapabilmektedir. 
12,8 kHz örnekleme frekansı ile ölçtüğü genel şebeke 
parametreleri ile gelecekte oluşabilecek elektriksel 
problemlerin önüne geçilmesinde önemli bir fayda 
sağlayabilmektedir. Ölçüm hassasiyeti açısından 
çok yüksek olan %0,1 doğruluk seviyesi ile gerilim ve 
akım değerleri ölçülerek IEC 62053-22 standardına 
göre Cl 0.2s sınıfında aktif enerji izleme ve kaydı 
yapılabilmektedir. Sadece dağıtım merkezlerinde 
kullanılan ileri teknoloji ürünü sayaçlarda bulunan bu 
hassasiyet sınıfı ile enerji ölçümleri sisteminizin aktif/
reaktif enerji tüketim ve üretimini çift yönlü olarak 
ölçüp kaydedebilmektedir. Sistemde oluşan gerilim 
yükselme ve alçalmalarını aynı zamanda gerilim ve 
akım dengesizliklerini de gözlemleyen cihaz üzerinde 
transient problemlerinde dalga formunun kayıt özelliği 
de mevcuttur. Maksimum olarak 512 adet olay kaydı 
yapılabilmektedir.

Bender PEM575



DD

84 85

VM serisi gerilim röleleri, AC ve DC sistemlerde frekans, 
düşük gerilim, aşırı gerilim ve iki eşik değeri arasındaki 
gerilim değerini izlemek için tasarlanmıştır. Gerilimler 
r.m.s değerler olarak ölçülürler. Mevcut ölçülen değerler 
sürekli olarak LCD ekranda gösterilirler. Alarm rölesini 
tetiklemek için gereken ölçülen değer kaydedilir. 
Ayarlanabilir tepki süreleri nedeniyle, cihaza özgü 
başlatma prosedürleri, kısa süreli voltaj dalgalanmaları 
vb. kuruluma özgü özellikler dikkate alınabilir. Röleler 
harici bir besleme gerilimi gerektirir. Röleler IEC  60364-
4-43  ve  DIN  VDE 0100-430 standartlarına uygundur. 

VM Gerilim Kontrol Röleleri Çeşitleri 

VME42.. serisi uygulamaları

• Tek fazlı sistemlerin gerilim ve frekans izlemesi, 
• Gerilim transformatörleri ile orta gerilim sistemlerinde 
 toprak arızası izleme, 
• Akü sistemlerinin izlenmesi, 
• Makine ve ekipmanı belirli bir voltaj seviyesinde açma
 ve kapatma, 
• Ölçüm aralığı : 0 … 300 Vac/dc 
• Frekans aralığı : 15 ... 460 Hz 
• Alarm çıkışları : 2 x NC / NO 

VMD420-421 serisi uygulamaları; 

• 3 fazlı Gerilime duyarlı makinelerin ve elektrik 
 tesisatlarının izlenmesi, 
• Makine ve ekipmanı belirli bir voltaj seviyesinde açma 
 ve kapatma, 
• Yedekleme ve acil durum besleme sistemlerinin 
 izlenmesi, 
• Portatif yüklerin besleme voltajının izlenmesi, 
• Üç fazlı motorların faz arızasına ve faz açık devreye 
 karşı korunması, 
• Ölçüm aralığı : 0 … 500 Vac/dc 
• Frekans aralığı : 15 ... 460 Hz 
• Alarm çıkışları : 2 x NC / NO 

VMD423 serisi uygulamaları; 

• Kamuya ait düşük voltaj şebekeleri ile paralel olarak 
 özel elektrik üretim güç sistemi arasındaki otomatik  
 geçiş noktalarının izlenmesi 
• Fotovoltaik sistemler, CHP'ler (Kombine Isı ve Enerji 
 santralleri), rüzgar enerjisi ve hidroelektrik santralleri  
 için evrensel uygulamalar 
• DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1): 2006-02,
 C 10/11, 
 EN 50438:2007 standartlarına göre uygulamalar 
• Ölçüm aralığı : 0 … 500 Vac/dc 
• Frekans aralığı : 45 ... 65 Hz 
• Alarm çıkışları : 2 x NC / NO

VMD460 serisi uygulamaları; 

• df/dt (ROCOF) Koruma 
• Merkezi NS koruması (VDE-AR-N 4105) 
• Koruyucu bağlantı kesme (VDE-AR-N 4110, BDEW) 
• Arayüz Koruması (IP) 
• Şebekeye paralel bir üretim tesisi ile kamu şebekesi
 arasında otomatik bağlantı kesme cihazı 
• Ölçüm aralığı : 0 … 520 Vac/dc 
• Frekans aralığı : 45 ... 65 Hz 
• Alarm çıkışları : 2 x NC / NO

Koruma CihazlarıKoruma Cihazları
Bender VM Gerilim Kontrol Röleleri

VMD420

VMD460

Bender CM Serisi Akım Koruma Röleleri

Koruma CihazlarıKoruma Cihazları

CMD Serisi Uygulamaları 

• Trifaze çok fonksiyonlu aşırı düşük akım koruma  
 rölesidir. 
• Pompalar, asansörler, vinçler gibi motorların akım  
 tüketimi, 
• Aydınlatma devrelerinin, ısıtma devrelerinin, şarj  
 istasyonlarının izlenmesi, 
• Acil durum aydınlatmasının izlenmesi, 
• PV inverterlerin izlenmesi, 
• Nominal akım : 0,1 ... 2kA / 0,5... 10 kA 
• Ölçüm frekansı : 15 ... 460 Hz 
• Fonksiyonlar : I< / I> veya I<, I> 

CMS serisi uygulamaları

• Çok kanallı AC/DC yük akımı değerlendiricisidir. 
• 42… 2000 Hz frekans aralığında yük akımları için  
 yüklerin ve tesisatların izlenmesi (W…, WR…, WS…,  
 WF… akım trafolarının ölçülmesi, 
• Yanıcı ortamlarda yangın tehlikesi olarak kabul edilen  
 akımların izlenmesi, 
• “Kaçak akımlar” ve ek N-PE bağlantıları için TN  
 sistemlerinin EMC izlemesi, 
• Harmoniklerin neden olduğu aşırı yük için N  
 iletkeninin izlenmesi, 
• Akımdan arındırılmış olduklarından emin olmak için  
 PE ve potansiyel dengeleme iletkenlerinin izlenmesi, 
• Nominal akım : 100 mA ...125A 
• Ölçüm Frekansı : 42 ... 2000 Hz 
• Fonksiyonlar : I< / I> veya I<, I> 

CM serisi akım röleleri, AC ve DC sistemlerde aşırı akım 
ve aşırı akımın yanı sıra iki eşik değeri arasındaki akımı 
izler. Akımlar r.m.s değerleri olarak ölçülürler. O anda 
ölçülen değer sürekli olarak LCD ekranda gösterilir. 
Alarm rölesini tetiklemek için gereken ölçülen değer 
kaydedilir. Akım ölçümü doğrudan veya dolaylı olarak 
standart akım transformatörleri x / 1 A, x / 5 A, x / 10 A 
ile yapılır. Cihazlar için harici besleme voltajı gereklidir. 
Röleler IEC 60364-4-43 ve DIN VDE 0100-430 
standartlarına uygundur. 

Tek fazlı ve üç fazlı sistemlere uygulanabilen CM Serisi 
Akım Koruma Röleleri ayarlanabilir zaman gecikmeleri, 
geniş ölçüm ve besleme aralıkları, çıkış röleleri 
konfigürasyonlarıyla tüm AG sistemlerindeki her seviye 
otomatik kontrol uygulamaları için mükemmel çözüm 
sunarlar. 

CM Akım Koruma Röleleri Çeşitleri 

CME serisi uygulamaları

• Monofaze çok fonksiyonlu aşırı düşük akım koruma  
 rölesidir. 
• Pompalar, asansörler, vinçler gibi motorların akım  
 tüketimi, 
• Aydınlatma devrelerinin, ısıtma devrelerinin, şarj  
 istasyonlarının izlenmesi, 
• Acil durum aydınlatmasının izlenmesi, 
• Kanalizasyon tesislerinde helezon konveyörlerin  
 izlenmesi, 
• Nominal akım : 0,1 ... 16 A / 5 ... 999 A 
• Ölçüm frekansı : 42 ... 460 Hz 
• Fonksiyonlar : I< / I> veya I<, I>

CME420

CMS460
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İzolasyon (yalıtım) izleme cihazları, IT sistemlerinin 
(topraklanmamış sistemler) izolasyon direncini sürekli 
olarak izler ve değer bir yanıt değerinin altına düşerse 
alarm verir. 

Bir ölçüm elde etmek için, cihazın IT sistemi ile koruyucu 
topraklama iletkeni (PE) arasına bağlanması gerekir. 
Ölçüm akımı, bir ölçüm devresi tarafından tespit edilen 
ve değerlendirilen sisteme bindirilir. İzolasyon izleme 
cihazları, izolasyon seviyesindeki bozulmaları erken 
bir aşamada ve güvenilir bir şekilde tespit eder. AMP 
Plus ölçüm prensibi ile standart yüklerin yanı sıra 
doğrultucular, dönüştürücüler, tristör kontrollü DC 
sürücüler ve DC bileşenli güç kaynaklarının izolasyon 
hataları da tespit edilmektedir. 

Ölçüm özelliklerinin yanı sıra seri haberleşme 
seçenekleri ve protokol dönüştürücüleri ile (Profibus, 
ModBus, Ethernet) tüm otomatik kontrol sistemleriyle 
bütünleşik çalışır. 

İzolasyon İzleme Cihazları Çeşitleri; 

IRDH serisi uygulamaları, 

• AC, DC veya AC / DC ana devreleri, 
• UPS sistemleri, akü sistemleri, 
• Faz kontrollü ısıtıcılar, 
• Yüksek kaçak kapasitanslar içeren IT sistemleri, 
• Kuplajlı IT sistemler, 
• Nominal gerilim: 0 - 793 Vac / 0 ... 650 Vdc /
 0 ... 7,2 kV (yardımcı ekipman ile) 
• Frekans: 0,2 ... 460 Hz 
• Ölçüm Aralığı: 1 kΩ ... 10 MΩ 

IR420 serisi uygulamaları, 

• Şebeke: AC sistemler; endüstriyel kontrol sistemleri, 
 asansör ve otomasyon sistemleri, mobil jeneratörler,  
 aydınlatma sistemleri, 
• Otomatik yangın söndürme pompaları, acil durum 
 sürücüleri, gemi vinçleri, besleme hatlarındaki kayar  
 valf tahrikleri (gaz, su, yağ), motor tahrikli kapatma  
 sistemleri, dalış pompaları, ankraj sürücüleri,   
 asansörler, baca gazı gibi enerjisiz yükler valfler ve  
 yedek jeneratörler, 
• Nominal gerilim: 0 - 300 Vac 
• Frekans: 42 ... 460 Hz 
• Ölçüm Aralığı: 1 kΩ ... 200 kΩ 

Koruma CihazlarıKoruma Cihazları

IRDH275

IR420

Bender İzolasyon İzleme CihazlarıDC Gerilim Kontrol Röleleri

Koruma CihazlarıKoruma Cihazları

CVT1500, röle çalışmasını otomatik olarak kontrol eden 
ve çıkış kontağı üzerinden alarm veren uyarı testini 
içerir. 

Cihaz şunlarla donatılmıştır: açma için 1 adet yüksek 
kapasiteli NO kontaklı çıkış rölesi (gerilim mevcut 
olduğunda kontak açılır ve gerilim, ayarlanan seviyenin 
altına düştüğünde kapanır), sinyalizasyon için 2 adet 
C/O kontaklı bir çıkış rölesi, tanı için 2 adet C/O kontaklı 
bir çıkış rölesi. 

Cihazın yardımcı beslemesinin durumunu belirtmek için 
yeşil bir LED vardır. 

Referans Standartlar 

• CE Directives 
• EN50123-7-3 
• EN60255-5 
• EN60068-2 
• EN61000-6-2 
• EN61000-6-4 
• EN50124 
• EN50121-5

Gerilim varlığı rölesi normalde DC devrelerinde, bara 
geriliminin belirli bir değerin olması durumunda, 
ayırıcıların veya diğer emniyet cihazlarının kontrolünün 
bloke edilmesi gerektiğinde kullanılır. 

Tramvay, Troleybüs, Metro ve Demiryolları Trafo 
Merkezleri gibi tüm Cer Gücü Sistemlerinde kullanılır. İki 
modeli mevcuttur; 

• CVT1500 - 750 Vdc & 1500 Vdc sistemler için 
• CVT3000 - 3000 Vdc sistemler için 

CVT1500, en ciddi uluslararası standartlara uygundur 
ve EMC uyumluluğu için bağımsız laboratuvarlar 
tarafından tamamen test edilmiştir. 

Gerilim seviyesi, dahili bir dip-switch aracılığıyla geniş 
bir gerilim aralığında (300-800V) ayarlanabilir, böylece 
cihazı farklı gerilimlere sahip sistemlerde kullanma 
olanağı sağlanır. 

CVT1500

Güç Kaynağı 
Tip 1: 24 Vdc 

Tip 2: 110 ... 132 Vdc ±20% 

Yük 
Tip 1: ≤ 2 VA 

Tip 2: ≤ 5 VA 

Gerilim Ayar Aralığı 300 ÷ 800 Vdc 

Sinyalizasyon Çıkışları 

1 röle: NO kontakt - oran: 5A @ 250 Vac 

0,5 A @ 110 Vdc L / R = 40 ms 

1 röle: 2 C / O kontakt - oran: 5A @ 250 

Vac 

0,3 A @ 110 Vdc L / R = 40 ms 

Arıza Tespit Çıkışları 

1 röle : 2 C / O kontakt - oran: 5A @ 250 

Vac 

0,3 @ 110 Vdc L / R = 40 ms

Doğruluk < 5% 

Gerilim Yokluğunda

Sinyal Gecikmesi
< 50 ms 

Inrush current (ıe) < 12.In

Gerilim Varlığında

Sinyal Gecikmesi 
100 ms

Çalışma Ortam Sıcaklığı -10 ÷ 60° C

No-load output current 

(Uo) 
< 236 V

Sıcaklık -40 ÷ 85° C
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Elektronik kaçak akım röleleri, bir toroidal transformatör 
kullanımı aracılığıyla alçak gerilim dağıtım şebekesinin 
izleme ve korunmasını sağlar.

Koruma

Kaçak akım röleleri sayesinde toprağa akan akımı 
ölçmek mümkündür. Bu röleler ayrı bir harici toroid ile 
birlikte çalışır. Toroidin içinden geçen aktif iletkenler, 
akım akışıyla orantılı bir manyetik alan oluşturur. 
Normal koşullar altında ve kaçak akımın olmadığı 
durumda akımın vektör toplamı sıfırdır. Arıza durumları 
vektör toplamında kaçak akımın değerine orantılı bir 
dengesizliğe sebep olur. Kaçak akımların değeri toroid 
tarafından sürekli tespit edilir: kaçak akım röleleri 
toroidden bir sinyal aldığında çıkış kontaklarını değiştirir. 
Ardından şönt açma, devre kesiciyi açar.

Hassasiyet ve Açma Süreleri

Şebekelerde oluşan toprak kaçaklarını 30 mA ile 30 A 
gibi geniş bir aralıkta sınırlayabilen Aktif Marka kaçak 
akım röleleri, aynı şekilde 0,02sn ile 10sn arasında 
zaman ayarına da sahiptir.

Frekans Filtreleme Özelliği

Opsiyonel alçak geçirgen filtre sayesinde harmonik 
akımlardan etkilenmezler. Bu özellik, devrede etkili bir 
kaçaktan kaynaklanmak yerine elektronik filtrelerin 
varlığından kaynaklı olan harmonik bileşenli akımların 
bulunduğu durumlarda röleyi daha güçlü hale getirir 
(örn. frekans konvertörü, tahrik motorları, sürücüler 
kullanılırken).

Uzaktan Sıfırlama

RCR ve ELR serisi kaçak akım rölelerinin çıkış kontakları 
butonlar kullanılarak uzaktan sıfırlanabilir.

Otomatik Sıfırlama

Kaçak, ortadan kalktığında röle kontakları otomatik 
olarak atar, yerinde ya da uzaktan sıfırlama butonuna 
basılmasına gerek yoktur.

Dijital Ekran

Dijital ekranlı modeller ile, toprak kaçağı akım değerinin 
anlık okunmasına izin verir.

Aktif RCR ve ELR Kaçak Akım Röleleri

Koruma CihazlarıKoruma Cihazları
Bender İzolasyon İzleme Cihazları

Koruma CihazlarıKoruma Cihazları

IR425 serisi uygulamaları; 

• Endüstriyel sektördeki AC / DC kontrol devreleri,  
 endüstriyel kontrol, enerji santralleri, asansörler,  
 otomasyon sistemleri vb.
• DIN EN 60204-1 “Makinelerin elektrikli ekipmanı”,  
 IEC 60204-1, EN 60204-1 uyarınca AC / DC kontrol  
 ve yardımcı devreler, 
• Aydınlatma sistemleri gibi daha küçük AC / DC IT 
 sistemleri, 
• Nominal gerilim: 0 – 300 Vac/dc 
• Frekans: DC 15 ... 460 Hz 
• Ölçüm Aralığı: 1 kΩ ... 1 MΩ 

iso685

iso685 serisi uygulamaları; 

• AC, DC veya AC / DC ana devreleri 
• Doğrultucular, dönüştürücüler, değişken hızlı
 sürücüler gibi doğrudan bağlı DC bileşenlerine sahip 
 AC / DC ana devreleri 
• UPS sistemleri, akü sistemleri 
• Faz kontrollü ısıtıcılar 
• Anahtarlamalı güç kaynakları dahil sistemler 
• Yüksek kaçak kapasiteye sahip IT sistemleri 
• Yalıtım hatası bulunan tesisler 
• Nominal gerilim: 0 - 690 Vac / 0 ... 1000 Vdc /
 0 ... 7,2 kV (yardımcı ekipman ile) 
• Frekans: 10 ... 460 Hz 
• Ölçüm Aralığı: 1 kΩ ... 10 MΩ

IR425
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Tip Akım Trafo Oranı

CT-1S 8 400/5A

CT-1S 10 500/5A

CT-1S 12 600/5A

CT-1S 16 800/5A

CT-1S 20 1000/5A

CT-1S 24 1200/5A

CT-1S 30 1500/5A

CT-1S 32 1600/5A

CT-1S 40 2000/5A

CT-1S 50 2500/5A

CT-1S 60 3000/5A

CT-1S 64 3200/5A

CT-1S 80 4000/5A

CT-1S 100 5000/5A

Toplayıcı ve Çoklayıcı Toroidal Akım Trafoları uygulama 
daha çok tüm ölçüm iletkenlerinin tek bir toroidal kaçak 
akım trafosu icinden gecirilemediği durumlarda kullanılır. 
CT-1S ise CT-1/160 ve CT-1/210 gibi genis ic capa sahip 
toroidal kaçak akım trafolarının bile yetmediği ölçüm 
noktalarında, sahadaki X/5 akım trafolarını kullanarak 
vektörel toplamını ve RCR ve ELR serisi kaçak akım 
rölesine bu bilginin gonderilmesini saglamak amacı ile 
uretilmistir. Bu uygulama için kullanılan bütün X/5 akım 
trafolarının sarım oranlarının ve güçlerinin (en az 10VA) 
aynı olması, doğruluk sınıflarının da en az 0,5 olması 
gerekmektedir. 

CT-1S Toplayıcı ve Çoklayıcı Toroidal Akım Trafoları ile 
beraber her faza ve nötre ayrı ayrı bağlanacak olan 
diğer akım trafolarının aynı model ve tipte olması 
gerekmektedir. CT-1S ile beraber CT, CTA serisi toroidal 
akım trafoları problemsiz olarak kullanılabilir.

CT-1M, RCR ve ELR serisi kaçak akım rölelerinde 25 
A olan maksimum akım üst sınırının 250 A’e kadar 
yükselebilmesini sağlamaktadır. Bu tip trafolar, yapısı 
gereği çok fazla kaçak akım üreten cihazların olağan 
dışı kaçak akım değerlerine karşı korunmasına imkân 
sağlamaktadır.

Aşağıdaki avantajları ile dikkat çeker:

• Kablo kesiti limitini ortadan kaldırır.
• 25 A’in üzerindeki kaçak akım için çözüm sunar. 

Toprak kaçağı yokken akım trafolarından alınan ölçümün 
vektörel toplamı da sıfıra eşit olacaktır. Böylece 5 ve 6 
numaralı klemens girişli ölçüm bobininden de (Bizim 
özel toroidal kaçak akım trafomuz) herhangi bir akım 
akmayacaktır. Böylece RCR serisi kaçak akım rölesine 
bağlı 1 ve 2 numaralı çıkışlardan da röleyi hata konumuna 
geçirecek her hangi bir gerilim indüklenmeyecektir. 
Fakat toprak kaçağı oluştuğunda, vektörel toplam 
sıfırdan farklı olacak, 1 ve 2 numaralı klemens 
çıkışlarından RCR ve ELR serisi kaçak akım rölesini 
hata konumuna geçirecek bir gerilim indüklenecektir. 
Tavsiyemiz RCR  veya ELR üzerinde ayarlanan hata 
akım eşiği korunacak olan sistemin anma akımının 1/100 
ünden aşağı olmamasının sağlanmasıdır.

Koruma CihazlarıKoruma Cihazları
CT-1 Toplayıcı ve Çoklayıcı Toroidal Akım TrafolarıSabit ve Açılabilir Tip Toroidel Kaçak Akım Trafoları 

Koruma CihazlarıKoruma Cihazları

Kablo veya bara kalınlığına göre seçilen CT-1 veya CTA-1 
serisi toroidal akım trafoları kaçak akım rölelerinin akım 
ölçme girişine bağlanıp, kaçak akımların ölçülmesinde 
kullanılmaktadır.

Akım ölçme tekniği olarak faz ve nötr hatlarından 
geçen akımlar vektörel olarak toplanmakta ve RCR ve 
ELR serisi röle üzerinde ayarlanmış olan akım değeri 
ile karşılaştırılmaktadır. Genelde kablolama yapımı 
sırasında veya hat akımını keserek kullanılan CT -1 serisi 
Toroidal kaçak akım trafolarının yanı sıra kullanımı daha 
kolay olan açılabilir tip CTA-1 serisi Toroidal Kaçak Akım 
Trafosu ile sistemin devamlılığını bozmadan montaj 
yapılabilir.

Aşağıdaki avantajları ile dikkat çeker:

• Sabit (CT Serisi) veya açılabilir (CTA Serisi) modeller
• Geniş kablo kesitleri için çözüm
• Test sargısı

17 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan resmi gazetede 
“İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik 
ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akı anahtarı) tesis 
edilir” maddesi gereğince kaçak akım rölesi kullanımı 
zorunlu hale getirildi. Bu sayede yüksek güçlü elektrik 
motorları, elektrik dağıtım panoları gibi yerlerde röle 
kullanımı hem can güvenliği hem de sistemin sürekliliği 
açısından gerekli hale getirilmiştir

CTA-1 serisi açılabilir tip trafolarla yüksek sayıda imalat 
yapan fabrikalar gibi sistem durmasının büyük maddi 
zarar getireceği noktalarda hızlı ve kolay kurulum ve 
bakım sağlanmış olur.

CT-1, CTA-1

Minimum Ölçülen Akım
25

mA

25

mA

25 

mA

100 

mA

250 

mA

250 

mA

250 

mA

500 

mA

25 

mA

250 

mA

500 

mA

500 

mA

1 

mA

500 

mA

500 

mA

250 

mA

Uygulama ELR/RCR Serisi

Çalışma Sıcaklığı -10 ÷ 70°C

Depolama Sıcaklığı -20 ÷ 80°C

Trafo Oranı 500/1

Yalıtım Testi 1 dakikada 2,5kV

Daimi Aşırı Yüklenme 1000 A

Aşırı Isıl Yüklenme 1 saniyede 40kA

Terminal Tipi 2,5 mm 2 vida

Koruma Derecesi IP20

Standartlar CEI-EN 50081-2, CEI-EN50082-2, CEI 41.1, CEI-EN 60255, IEC/EN 60947-2 “EK M”

CT | CTD | CTA
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İzole Güç Panolarıİzole Güç Panoları

Bu paneller, tıbbi lokasyonlarda IEC 60364-7-710 
standardına uygun herbir grup 2 odanın tedarikini 
gerçekleştiren IT sistemlerinin uygulanmasına sahip 
izole bir güç sistemidir.

İzolasyon transformatörleri ve izolasyon izleme cihazı 
gibi sistemin en önemli ekipmanlarıyla donatılmış izole 
güç paneli, grup 2 odalarındaki elektrikli ekipmanların 
tedarikini, yaşam desteği ve kritik yükleri sağlayan 
cihazların duvar tapalarını, çalışma Kontrol Panelini, 
çalışma lambasını ve benzeri lambaları sağlar. Yukarıda 
belirtilen tüm yükler, IT sistemine uygun olarak çift 
kutuplu Sigortalar kullanılarak kısa devre akımına 
karşı korunmaktadır. İzole edilmiş güç panelleri kendi 
soğutma sistemine sahip olsa da, etkili hava sirkülasy-
onu sayesinde ısınma problemini ortadan kaldırır.

Teknik Özellikler

Marka Aktif

Tip IGP 0710/1P-XX

Standartlar IEC 60364-7-710: 

Çıkış Gücü 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 /10 kVA

Besleme Girişi Tek Monofaze Hat

Nominal Gerilim 230 Vac

Nominal Frekans 50 / 60 Hz

Nominal İzolasyon Seviyesi 3 kV / 1 min

Giriş Koruması gL fuse

Sekonder Çıkış Gerilimi 230 Vac

Çıkış Koruma 2 Kutuplu Sigorta

İzleme LCD ekran ile izolasyon 
direnci

Alarm Çıkışı İzolasyon hatası, aşırı 
yüklenme,aşırı sıcakık

Fonksiyonel Test Gelişmiş izolasyon hatası

Mahfaza Kaçak Akımı < 0,5 mA

Cevap Aralığı 50 - 500 kΩ

İzolasyon Arıza Belirleme 
Süresi

< 1 s

Çalışma Sıcaklığı -5........+50 °C

Depolama Sıcaklığı -25......+60 °C

Panel Boyutları 410x430x1750 mm

Dağıtım Çıkışı 6-12-18 adet

Soğutma Sistemi Fan

Koruma Sınıfı IP 31

Renk RAL 7035 / RAL 9003

İzole Güç Sistemleriİzole Güç Sistemleri

İzole Güç Sistemleri tıbbi alanlarda grup 2 odalarında 
kullanılmakta olup, izole güç panoları ile izolasyon 
transformatörü, izolasyon izleme cihazı, alarm 
gösterge panelleri gibi yardımcı cihazlar ve test 
kombinasyonlarından oluşmaktadır.

İzole Güç sistemleri ile izolasyon hatası oluştuğu zaman, 
koruma ekipmanlarının açma yapıp sistemi enerji 
kesintisine uğratmaması, tıbbi elektriksel ekipmanların 
işlevlerine devam etmesi, hata akımlarının kritik 
olmayan değerlere düşürülmesi ve enerji kesintisinin 
önlenmesiyle elektriksel bir sorun yaşanmaması 
sağlanır.

İzole güç sistemlerinde, izolasyon seviyesi sürekli izlenir 
ve hatayı 50 kΩ dan az olmamak kaydıyla ayarlanabilen 
seviyede algılayarak alarm sinyaline dönüştürür. Söz 
konusu alarm, iki ayrı alarm panelinden izlenerek 
Ameliyathanelerde kontrol panelleri üzerinden, diğer 
odalarda hemşire yada teknik personelin kolaylıkla 
duyup kontrol ve müdahale edebileceği bir bölümde 
yer almaktadır. Uzaktan izleme amacıyla kullanılan 
alarm panelleri ise nöbetçi personel odası yada teknik 
servis odasında yer almaktadır. İzolasyon seviyesinin 
dışında transformatör sıcaklığı ve yük akım bilgisi 
sürekli izlenerek, nominal değerlerin dışına çıkıldığında 
derhal belirlenmesi ve alarm verilmesi sağlanır. Güç 
beslemesinde kesinti olmaz. Sistemde oluşabilecek 
ikinci bir izolasyon hatasının önüne geçilerek sistem 
sürekliliği sağlanır.

İzolasyon seviyesi dışında trafo sıcaklığı ve yük akımı 
bilgileri sürekli olarak izlenir ve nominal değerlerden 
çıktığında hemen algılanması ve alarm verilmesi sağlanır. 

Aşağıdaki tıbbi yerler IEC 60364-7-710 standardına 
uygun olarak Grup 2 odası olarak tanımlanmaktadır ve 
bu odalarda izole güç sistemi kullanılmaktadır.

• Ameliyathaneler
• Yoğun Bakım Odaları
• Ameliyata Hazırlık Odaları
• Ameliyat Kurtarma Odaları
• Anestezi Odaları
• Kalp Katerizasyon Odaları
• Anjiyografik Muayne Odaları
• Premature Bebek Odaları

Avantajlar

• Hastanın ve personelin elektrik çarpmasına maruz  
 kalmasını önler
• İzolasyon arızaları elektrik kesintilerine neden olmaz
• Elektrik sistemindeki arıza akımı kritik olmayan  
 seviyelere indirilir
• Tıbbi yerler için gücün sürekliliği sağlanır
• Elektrik arıza izlemesi garanti altına alınmıştır
• Kaçak akımın neden olduğu yangın riski önlenir
• Yüksek maliyetli tıbbi ekipmanların elektrik arızalarına  
 karşı korunması sağlanır
• Uzun sürede elde edilen muayne verileri elektrik  
 kesintileri sonucunda kaybolur
• Ek arıza akımları toplanır ve kritik değerlere ulaşması
• Engellenir

IGP
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İzolasyon İzleme Cihazıİzolasyon İzleme Cihazı

İzolasyon izleme cihazları IT Sistem beslemelerinin İzolasyon izleme cihazları IT Sistem beslemelerinin 
en önemli ekipmanlarından birisidir. Fazlar ve toprak en önemli ekipmanlarından birisidir. Fazlar ve toprak 
arasındaki izolasyon direnç seviyesini sürekli kontrol arasındaki izolasyon direnç seviyesini sürekli kontrol 
ederek sistemdeki izolasyon hatalarını tespit eder. ederek sistemdeki izolasyon hatalarını tespit eder. 
Aynı zamanda TS HD 60364-7-710 standardı gereği Aynı zamanda TS HD 60364-7-710 standardı gereği 
yük akımını ve izolasyon transformatörünün sıcaklığını yük akımını ve izolasyon transformatörünün sıcaklığını 
kontrol ederek kritik değerlere ulaştığında uyarı kontrol ederek kritik değerlere ulaştığında uyarı 
sisteminin başlatılmasını sağlar.sisteminin başlatılmasını sağlar.

Alarm durumlarını görsel ve işitsel olarak ikaz edebilen Alarm durumlarını görsel ve işitsel olarak ikaz edebilen 
cihaz, izolasyon hatasını, aşırı yük akımı ve izolasyon cihaz, izolasyon hatasını, aşırı yük akımı ve izolasyon 
transformatörünün aşırısıcaklık bilgisini hem ekranında transformatörünün aşırısıcaklık bilgisini hem ekranında 
hem üzerindeki LED’ler ile gösterebilme özelliğine sahiptir. hem üzerindeki LED’ler ile gösterebilme özelliğine sahiptir. 
Bu alarm bilgilerini, Merkezi Alarm gösterge paneli ve Bu alarm bilgilerini, Merkezi Alarm gösterge paneli ve 
Lokal Alarm gösterge paneline de aktararak ilgili personelin Lokal Alarm gösterge paneline de aktararak ilgili personelin 
arızalar konusunda bilgilendirilmesini sağlar.arızalar konusunda bilgilendirilmesini sağlar.

İzolasyon izleme cihazı IMD 800, izolasyon hata tespit İzolasyon izleme cihazı IMD 800, izolasyon hata tespit 
cihazı (EDS 300) ile haberleşerek, herhangi bir izolasyon cihazı (EDS 300) ile haberleşerek, herhangi bir izolasyon 
arızasının linye bazlı hızlı tespiti ile yetkili personelin arızasının linye bazlı hızlı tespiti ile yetkili personelin 
arızalara daha hızlı müdahale edebilmesine olanak arızalara daha hızlı müdahale edebilmesine olanak 
sağlar.sağlar.

IMD 800

Teknik Özellikler

MarkaMarka AktifAktif

Model IMD 800

Besleme Gerilimi 24V AC

Frekans 50/60 Hz

Dahili Direnç - Ri ≥240 kΩ

İzolasyon Ölçüm Aralığı 50 kΩ … 750 kΩ

İzolasyon Ölçüm 
Çözünürlüğü 1 kΩ

İzolasyon Ölçüm Hatası ≤%3

Tarama Süresi ≤2 sn

Akım Ölçüm Aralığı 0-50 A

Akım Ölçüm Çözünürlüğü 0,1 A

Sıcaklık Sensör Tipleri NTC, PTC Termistör

Desteklenen Maksimum Hata 
Tespit Cihazı Sayısı 4

Alarmlar İzolasyon Kaçağı, Aşırı Akım, 
Aşırı Sıcaklık

Hata Kontak Çıkışı NO, NC

Görsel Uyarı LED, LCD Ekran

Haberleşme Protokolü Modbus RTU

Haberleşme Mesafesi ≤1000 m

Çalışma Sıcaklığı -5 °C … +55 °C

Uyumlu Standartlar TS HD 60364-7-710, IEC 
61557-8, IEC 61557-9

IMD 800 Montaj ŞemasıIMD 800 Montaj Şeması

Transfer ModülüTransfer Modülü

CTS 711 Transfer Modülü, İzole Güç panelini besleyen CTS 711 Transfer Modülü, İzole Güç panelini besleyen 
iki farklı kaynak arasında uygun olanı seçip çıkışa iki farklı kaynak arasında uygun olanı seçip çıkışa 
aktarmayı sağlayan ekipmandır.aktarmayı sağlayan ekipmandır.

TS HD 60364-7-710 standardının belirlediği sürelerde TS HD 60364-7-710 standardının belirlediği sürelerde 
transfer işlemini gerçekleştiren transfer modülü iki transfer işlemini gerçekleştiren transfer modülü iki 
kaynağın sürekli gerilimlerini izleyerek, gerilim değeri kaynağın sürekli gerilimlerini izleyerek, gerilim değeri 
0,9xUn altına düştüğünde ve 1,15xUn üzerine çıktığında oto-0,9xUn altına düştüğünde ve 1,15xUn üzerine çıktığında oto-
matikmatik
olarak transferi gerçekleştirir. Böylelikle besleme olarak transferi gerçekleştirir. Böylelikle besleme 
kaynağının arızasından ya da besleme kablolarından kaynağının arızasından ya da besleme kablolarından 
oluşabilecek herhangi bir enerji kesintisinin önüne oluşabilecek herhangi bir enerji kesintisinin önüne 
geçilmiş olur.geçilmiş olur.

Transfer modülü, Merkezi Alarm Gösterge paneli ve Transfer modülü, Merkezi Alarm Gösterge paneli ve 
Lokal alarm gösterge paneli ile Modbus RTU üzerin-Lokal alarm gösterge paneli ile Modbus RTU üzerin-
denden
haberleşerek, kaynak gerilimleri, çıkış gerilimi, aktif haberleşerek, kaynak gerilimleri, çıkış gerilimi, aktif 
kaynak bilgilerinin uzaktan görüntülenmesine olanak kaynak bilgilerinin uzaktan görüntülenmesine olanak 
sağlar.sağlar.

CTS 711

CTS 711 Montaj ŞemasıCTS 711 Montaj Şeması

Teknik Özellikler

MarkaMarka AktifAktif

Model CTS 711

Besleme Gerilimi 220V AC

Frekans 50/60 Hz

Geçiş Süresi ≤40 ms

Alarmlar Kaynak hatası

Hata Kontak Çıkışı NO, NC

Görsel Uyarı Ledler

Haberleşme Protokolü Modbus RTU

Haberleşme Mesafesi ≤1000 m

Çalışma Sıcaklığı -5 °C … +55 °C

Uyumlu Standartlar TS EN 60947-6-1
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Lokal Alarm Gösterge PaneliLokal Alarm Gösterge Paneli

LAP 70 Lokal Alarm Gösterge Paneli, İzole Güç Sistem-LAP 70 Lokal Alarm Gösterge Paneli, İzole Güç Sistem-
lerinin TS HD 60364-7-710 standardına uygun şekilde lerinin TS HD 60364-7-710 standardına uygun şekilde 
lokal olarak izlenmesi ve alarm bilgilerinin gösterilmesi lokal olarak izlenmesi ve alarm bilgilerinin gösterilmesi 
amacıyla kullanılmaktadır.amacıyla kullanılmaktadır.

Alarm durumlarını görsel ve işitsel olarak ikaz edebilen Alarm durumlarını görsel ve işitsel olarak ikaz edebilen 
cihaz, üzerindeki LED’ler ile izolasyon hatasını, aşırı cihaz, üzerindeki LED’ler ile izolasyon hatasını, aşırı 
yük akımı ve izolasyon transformatörünün aşırı sıcaklık yük akımı ve izolasyon transformatörünün aşırı sıcaklık 
hatalarını TS IEC 60364-7-710 standardına uygun bir hatalarını TS IEC 60364-7-710 standardına uygun bir 
şekilde gösterebilme özelliğine sahiptir.şekilde gösterebilme özelliğine sahiptir.

Aynı zamanda uzaktan izolasyon testi ve hata kontak Aynı zamanda uzaktan izolasyon testi ve hata kontak 
çıkışları ile esnek kullanım olanağı sunmaktadır. Sahip çıkışları ile esnek kullanım olanağı sunmaktadır. Sahip 
olduğu dahili saat sayesinde 150 adede kadar olay kaydı olduğu dahili saat sayesinde 150 adede kadar olay kaydı 
saklayabilir. Aydınlatmalı geniş grafik LCD ekran ile saklayabilir. Aydınlatmalı geniş grafik LCD ekran ile 
kullanım kolaylığı sunar.kullanım kolaylığı sunar.

LAP 70

Teknik Özellikler

MarkaMarka AktifAktif

Model LAP 70

Besleme Gerilimi 24V DC/AC

Frekans 50/60 Hz

Alarmlar İzolasyon Kaçağı, Aşırı Akım, 
Aşırı Sıcaklık

Hata Kontak Çıkışı NO, NC

Görsel Uyarı Ledler, Grafik LCD Ekran

Olay Kaydı Hafızası 150 

Haberleşme Protokolü Modbus RTU

Haberleşme Mesafesi ≤1000 m

Çalışma Sıcaklığı -5 °C … +55 °C

Uyumlu Standartlar TS HD 60364-7-710

LAP 29 Sıva Altı Montaj ŞemasıLAP 29 Sıva Altı Montaj Şeması

İzolasyon Hata Tespit Cihazıİzolasyon Hata Tespit Cihazı

Asset EDS 300 İzolasyon Hata Tespit Cihazı, IT sis-Asset EDS 300 İzolasyon Hata Tespit Cihazı, IT sis-
temlerde izolasyon hatasının yerini tespit etmek için temlerde izolasyon hatasının yerini tespit etmek için 
tasarlanmıştır.tasarlanmıştır.

Hata tespit cihazı EDS 300, İzolasyon izleme cihazı Hata tespit cihazı EDS 300, İzolasyon izleme cihazı 
(IMD 800) ile Modbus RTU üzerinden haberleşerek (IMD 800) ile Modbus RTU üzerinden haberleşerek 
hatanın hangi linyeden kaynaklandığını çok kısa sürede hatanın hangi linyeden kaynaklandığını çok kısa sürede 
belirler. Sahip olduğu 6 akım trafosunu sürekli tarar belirler. Sahip olduğu 6 akım trafosunu sürekli tarar 
ve kaçak tespit edilmesi durumunda hatalı kanala ve kaçak tespit edilmesi durumunda hatalı kanala 
ait alarm LEDi yanar. Alarm detayları, IMD 800 ait alarm LEDi yanar. Alarm detayları, IMD 800 
üzerinden Lokal Alarm Gösterge paneli ve Merkezi üzerinden Lokal Alarm Gösterge paneli ve Merkezi 
Alarm Gösterge Paneli ekranında görüntülenir.Alarm Gösterge Paneli ekranında görüntülenir.

EDS 300

Teknik Özellikler

MarkaMarka AktifAktif

Model EDS 300

Besleme Gerilimi 24V DC/AC

Frekans 50/60 Hz

Kanal Sayısı 6

Görsel Uyarı Ledler

Alarm Değeri <0,5 mA

Tepki Süresi <2 sn

Haberleşme 
Protokolü

Modbus RTU

Haberleşme 
Mesafesi

≤1000 m

Çalışma Sıcaklığı -5 °C … +55 °C

Uyumlu Standartlar TS HD 60364-7-710, IEC 61557-8

EDS 300 Montaj ŞemasıEDS 300 Montaj Şeması
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İzolasyon Hata Tespit Sistemleriİzolasyon Hata Tespit Sistemleri

IT Sistemlerde İzolasyon Hata Tespitili Panolar

Tıbbi yerlerde, yalıtım izlemeli IT sistemleri tıbbi elektrikli 
ekipmanları beslemek için tasarlanmıştır. Bu, ilk arıza 
meydana geldiğinde bile güvenilir bir güç kaynağı 
sağlar. Buna ek olarak, hızlı bir yer ve yalıtım arızasının 
ortadan kaldırılması gereklidir.

Özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullanılan elektrikli 
ekipmanların (priz devreleri gibi) çeşitliliği göz önüne 
alındığında, izolasyon arızalarının yeri zaman ve para 
açısından yıkıcı ve maliyetlidir. İzolasyon hata tespitli 
panolar bu soruna modüler bir çözümdür. Hata tespitli 
panolar, güç sisteminin çalışmasını aksatmadan 
yalıtım arızalarının doğru bir şekilde lokalizasyonunu 
kolaylaştırır.

Avantajları

• Çalışma sırasında İzolasyon hatasının yerini tespit  
 etme
• Hatalı devrelerin/ekipmanların hızlı lokalizasyonu
• Bakım maliyetini azaltma
• Uzaktan alarmda LCD metin ekranı ile merkezi  
 gösterge
• Gösterge ve operator panelleri

Sistem Fonksiyonları

• Hatalı şube devrelerinin göstergesi
• Modüler tasarım sayesinde mevcut tesisatlarla  
 kolayca yükseltilebilir 
• Farklı ebat ve tasarımlarda akım  
 Transformatörlerinin ölçülmesi 
• Kadar 528 alt devreleri izlenebilir
• Çift kablolu bağlantı üzerinden iletişim

Tüm IT sistemleri için evrensel olarak uygulanabilir

Merkezi Alarm Gösterge PaneliMerkezi Alarm Gösterge Paneli

RAI 70 Merkezi Alarm Gösterge Paneli, İzole Güç RAI 70 Merkezi Alarm Gösterge Paneli, İzole Güç 
Sisteminin tespit ettiği tüm alarm bilgilerinin uzaktan Sisteminin tespit ettiği tüm alarm bilgilerinin uzaktan 
izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Alarm durumlarını görsel ve işitsel olarak ikaz edebilen Alarm durumlarını görsel ve işitsel olarak ikaz edebilen 
cihaz, üzerindeki LED’ler ile izolasyon hatasını, aşırı cihaz, üzerindeki LED’ler ile izolasyon hatasını, aşırı 
yük akımı ve izolasyon transformatörünün aşırı sıcaklık yük akımı ve izolasyon transformatörünün aşırı sıcaklık 
hatalarını TS IEC 60364-7-710 standardına uygun bir hatalarını TS IEC 60364-7-710 standardına uygun bir 
şekilde gösterebilme özelliğine sahiptir.şekilde gösterebilme özelliğine sahiptir.

Modbus RTU ile merkezi otomasyon sistemine entegre Modbus RTU ile merkezi otomasyon sistemine entegre 
olabilir. Aynı zamanda uzaktan izolasyon testi ve hata olabilir. Aynı zamanda uzaktan izolasyon testi ve hata 
kontak çıkışları ile esnek kullanım olanağı sunmaktadır. kontak çıkışları ile esnek kullanım olanağı sunmaktadır. 
Sahip olduğu dahili saat sayesinde 150 adede kadar Sahip olduğu dahili saat sayesinde 150 adede kadar 
olay kaydı saklayabilir. Aydınlatmalı geniş grafik LCD olay kaydı saklayabilir. Aydınlatmalı geniş grafik LCD 
ile de kullanım kolaylığı sunar.ile de kullanım kolaylığı sunar.

RAI 70

Technical Specifications

MarkaMarka AktifAktif

Model RAI 70

Besleme Gerilimi 24V DC/AC

Frekans 50/60 Hz

Alarmlar İzolasyon kaçağı, aşırı akım, aşırı 
sıcaklık

Hata Kontak Çıkışı NO, NC

Görsel Uyarı Ledler, Grafik LCD Ekran

Desteklenen Maksimum 
İzolasyon Ölçüm Cihazı 
Sayısı

32

Olay Kaydı Sayısı 150

Haberleşme Protokolü Modbus RTU

Haberleşme Mesafesi ≤1000 m

Çalışma Sıcaklığı -5 °C … +55 °C

Uyumlu Standartlar TS HD 60364-7-710

RAI 51 Sıva Altı Montaj ŞemasıRAI 51 Sıva Altı Montaj Şeması



EE

102 103

OCP Serisi

Ameliyathane Kontrol PanelleriAmeliyathane Kontrol Panelleri

Sağlık Bakanlığının ilgili teknik şartnameleri 
doğrultusunda, izole güç sistemi alarm gösterimine 
uygun üretilen panellerin, dört ayrı armatür grubunu 
ayrı ayrı açma kapama, operasyon lambası açma 
kapama, negatoskop kontrolü, çok kanallı müzik yayın 
kanal seçimi, hands-free telefon,SIP-Phone, tıbbi 
gaz alarm paneli, ısı, nem, oda fark basıncı, ve filtre 
kirlilik düzeyinin oransal gösterimi, saat–kronometre, 
NTP saat gibi özellikleri de panellere entegre olarak 
sunulmaktadır

Aktif OCP Serisi Ameliyathane Kontrol Panelleri, 
ameliyathanede gerekli olan optimal çalışma koşullarını 
sağlamak, gerek hastaya, gerekse operasyon ekibine 
mümkün olan en konforlu ortamı oluşturmak üzere 
tasarlanmış modern ve güvenilir ürünlerdir.

Aktif OCP Serisi Ameliyathane Kontrol Panelleri ekranı 
üzerinden tüm elektriksel kumandaları manüel olarak 
yapılabilmektedir. Diğer bir özelliği ise otomasyon için 
gerekli olan bütün bilgi alış verişini yapabilmesi, merkezi 
otomasyon olmayan ortamlarda bile bütün otomasyon 
görevini kendi başına üstlenebilmesidir.

Tıbbi İzolasyon TrafosuTıbbi İzolasyon Trafosu

IT 0710 tıbbi izolasyon transformatörleri, tek fazlı 
IT sistemlerinin güç kaynağı için IEC 60364-7-710 
standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve en 61558-2-
15 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Sabit açılar, 
birincil ve ikincil bobinler arasına yerleştirilen statik bir 
ekran sayesinde transformatör çekirdeğinden izole 
edilir. Galvanik yalıtılmış bobinlere sahip Aktif medical 
izolasyon transformatörleri, bobinlere yerleştirilen PTC 
termistörleri sayesinde sıcaklığın izlenmesini sağlar. 
Aktif tıbbi izolasyon transformatörleri, 3,15…10kVA 
arasında 6 farklı güç değerinde tasarlanmıştır ve aşırı 
yüksek yük kapasitesine sahiptir.

General Features

Tip IT 0710

Güç Değeri 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 kVA

Frekans 50 / 60 Hz

Primer Gerilim 230 Vac

Sargılar Al, Cu

Sekonder Gerilim 230 / 115 Vac

Inrush Akımı (ıe) < 12.In

Sızıntı Akımı < 0,5 mA

Yüksüz Giriş Gerilimi (Io) < 3%

Yüksüz Çıkış Gerilimi (Uo) < 236 V

Kısa Devre Gerilimi (Uk) < 3%

Maks. Ortam Sıcaklığı 40 C

Koruma Sınıfı IP 21 (opsiyonal)

İzolasyon Sınıfı B (120) , F (155) , H (180) °C

Soğutma Hava Soğutma

Standartlar TS HD 603647-710, 

TS EN 61558-2-15

Boyut ve Ağırlıklar

Tip A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) G(mm) Ağırlık(kg) Güç

IT 0710-3,15 265 195 325 200 155 8,5x17 220 51 3,15 kVA

IT 0710-4 280 195 370 240 155 8,5x17 220 57 4 kVA

IT 0710-5 280 205 325 240 165 8,5x17 230 61 5 kVA

IT 0710-6,3 280 220 325 240 180 8,5x17 245 65 6,3 kVA

IT 0710-8 280 235 325 240 195 8,5x17 260 74 8 kVA

IT 0710-10 320 235 420 270 195 8,5x17 280 100 10 kVA

IT 0710

Hat Diagramı
IT 0710

Dimension
Diagram IT 0710

A B

C

D E

G

F1O
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Ameliyathanede ihtiyaç duyulan tüm elektriksel 
kontroller, 21.5” kapasitif dokunmatik ekrana aracılığı ile 
IP65 koruma standardına sahip OCP-10 Ameliyathane 
Kontrol Paneli ile manuel olarak yapılabilmektedir. OCP-
10, aydınlatmanın sürekliliğini sağlamak için 4 adet 
latching röle içerir. Ayrıca LINUX tabanlı Ameliyathane 
Kontrol Paneli, ModBus üzerinden bina otomasyon 
sistemlerine veri alışverişi yapabilmektedir.

OCP-10 Teknik Özellikleri

• 21,5” Kapasitif dokunmatik ekran
• DIN 4301 paslanmaz sac ön panel
• LINUX tabanlı işletim sistemi
• RS-485, Modbus RTU master/slave haberleşme  
 altyapıları ile scada entegrasyonu Smart Care uyarı  
 sistemi
• Genel aydınlatma kontrolü
• Saat ve kronometre (Merkezi saat Entegrasyonu)
• Operasyon lambası kontrolü
• Negatoskop kontrolü
• UV kontrolü
• Tıbbi gaz alarm göstergesi
• 4 kanallı müzik yayın sistemi
• Harici hoparlör desteği
• 12 Watt ses kuvvetlendiricisi
• 10W dahili hoparlör
• Hands-Free analog telefon
• Telefon rehberi özelliği
• Latching in-rush röle ile elektrik kesintisi koruması
• Sıcaklık, nem, filtre kirlilik, oda fark basınç göstergesi
• Anestezik gaz tahliye kumandası
• Ameliyat Var/Yok bilgisi
• Olay Kaydı ve Sistem Durumu
• Aydınlatma dimmer kontrolü
• Sıcaklık ve nem ayar çıkışları
• Elektrikli Isıtıcı kontrolü
• Ankastre montaj özelliği
• Ön görünüş : 600mm 410mm
• Montaj ölçüleri : 580mm x 380mm x 110mm

OCP-9 kolay temizlenebilir 7” Rezistif dokunmatik 
ekranla
birlikte sahip olduğu “Smart Care” denetleme özelliği 
ile kullanıcıya bir çok avantaj sağlamaktadır.

7 inç dokunmatik ekran üzerinden tüm elektriksel 
kumandalar manüel olarak yapılabilmekte, klima 
otomasyonuna entegre olarak istenen değerlerinin 
görüntülenmesini sağlayabilmektedir. Aynı dokunmatik 
ekran üzerinden hands free telefon sistemi ile dijital 
ses işlemcisinin sağladığı, kaliteli konuşma mümkün 
olmaktadır.

OCP-9 Teknik Özellikler

• DIN 4301 paslanmaz sac ön panel
• 7” Rezistif dokunmatik ekran
• Smart Care uyarı sistemi
• Genel aydınlatma kontrolü
• Operasyon lambası kontrolü
• Negatoskop kontrolü
• UV kontrolü
• Meşgul lambası kontrolü
• Saat ve kronometre (Merkezi saat Entegrasyonu)
• 4 kanallı Müzik yayın sistemi
• 3 Watt ses kuvvetlendiricisi
• Harici hoparlör desteği
• Panele entegre tıbbi gaz alarmı
• Sıcaklık, nem, filtre kirlilik, oda fark basınç  
 göstergesi
• Hands-free analog telefon
• Anestezik gaz tahliye kumandası
• Ameliyat Var/Yok bilgisi
• Olay Kaydı ve Sistem Durumu
• Aydınlatma Dimmer kontrolü
• Sıcaklık ve nem ayar çıkışları
• Elektrikli Isıtıcı kontrolü
• Ankastre montaj özelliği
• Ön görünüş : 600mm 410mm
• Montaj ölçüleri : 585mm x 385mm x 110mm

OCP-9 OCP-10

• 4 kanallı müzik yayın sistemi
• MP3 çalma özelliği
• Hands-Free VoIP Telefon
• Görüntülü görüşme
• Telefon rehberi özelliği
• 15 Watt ses kuvvetlendiricisi
• 13W dahili hoparlör
• Harici hoparlör desteği
• Latching in-rush röle ile elektrik kesintisi koruması
• Sıcaklık, nem, filtre kirlilik, oda fark basınç  
 göstergesi
• Analog giriş/çıkış korumaları
• Anestezik gaz tahliye kumandası
• Ameliyat Var/Yok bilgisi
• Olay Kaydı ve Sistem Durumu
• Aydınlatma dimmer kontrolü
• Sıcaklık ve nem ayar çıkışları
• Elektrikli Isıtıcı kontrolü
• Kolay USB yazılım güncellemesi
• Ankastre montaj özelliği
• Ön görünüş: 660mm x 460mm
• Montaj ölçüleri : 640mm x 435mm x 125mm Medical  
 gas alarm indicator

OCP-11 Ameliyathane Kontrol Paneli, 21,5” kapasitif 
dokunmatik ekranı ile IP 65 koruma sınıfına haiz olup 
ameliyathane içinde gereksinim duyulan tüm elektriksel 
kumandaları manüel olarak yapılabilmektedir. Linux 
tabanlı işletim sistemine sahip panel, bina otomasyonu 
ile Modbus haberleşme altyapısı ile Scada entegrasyonu 
ve IP telefon desteği sağlar.

Özelleştirilebilir giriş profilleri ile kullanıcıya göre 
önceden kurgulanmış giriş ayarları ile operasyona 
başlama imkanı sağlar.

Arttırılmış amfi gücüyle daha canlı, kaliteli ve yüksek 
sesle müzik dinlemeye olanak sağlayarak operasyonun 
konforunu arttırır.

Analog giriş/çıkış korumaları ile sahada yaşanabilecek
arızaları en aza indirir

OCP-11 Teknik Özellikler

• 21,5” Kapasitif dokunmatik ekran
• LINUX tabanlı işletim sistemi
• RS-485, Modbus RTU master/slave haberleşme  
 altyapısı ile scada entegrasyonu
• Smart Care uyarı sistemi
• Özelleştirilebilir giriş profilleri
• Genel aydınlatma kontrolü
• Saat ve kronometre (Merkezi saat Entegrasyonu)
• Operasyon lambası kontrolü
• Negatoskop kontrolü
• UV kontrolü
• Tıbbi gaz alarm göstergesi

OCP-11
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OCP-21

MODEL

Fiziksel OCP - 9 OCP - 10 OCP - 11 OCP - 21

7 inch resistive dokunmatik ekran - - -

21.5 inch capacitive dokunmatik ekran -

DIN 4301 paslanmaz çelik ön panel

İzleme ve Kontrol

Genel Aydınlatma

Çalışma, Negatoscope, UV, meşgul işareti kontrolü

Dimmer kontrolü

Çalışma on / off bilgilendirmesi

Elektrikli ısıtıcı (otomatik) kontrolü 

Sıcaklık, nem, HEPA filtre kirliliği, oda diferansiyel basınç göstergesi

AGSS (anestezik gaz Temizleme sistemleri)

Mandallama rölesi ile elektrik kesintisi koruması -

Analog giriş / çıkış korumaları - -

Ses Tanıma Ve Kontrol - - -

Ameliyat, temizlik ve servis için özelleştirilebilir giriş profilleri - - 6 profiles 6 profiles

Bağlantılar

Ethernet bağlantısı 1 1 2 2

Modbus-TCP/IP İletişim - - -

Modbus RTU ile SCADA entegrasyonu -

Modbus-RTU ile gaz alarm paneli iletişimi

Ses

Ses Kanalları 4 4 4 6

Dahili hoparlör

Harici hoparlörler için ses amplifikatörü 3W 12W 15W 15W

USB MP3 Player - -

Telefon

Eller serbest analog telefon -

Eller-serbest VoIP telefon - -

Telefon rehberi özelliği -

VoIP üzerinden Video konferans - - -

Skype - - -

Multimedia

Tarayıcı ile İnternet erişimi - - -

PDF görüntüleyici - - -

Senkronizasyon

PACS entegrasyonu - - -

NTP Saat senkronizasyonu

Destek

Olay kaydı ve sistem durumu

Teamviewer Desteği (Uzaktan Destek) - - -

Kolay USB yazılım yükseltme - -

OCP Serisi Karşılaştırma Tablosu

OCP-21 Ameliyathane Kontrol Paneli, ameliyathanede 
gerekli olan en uygun çalışma koşullarını sağlamak, 
gerek hastaya, gerekse ameliyat ekibine mümkün 
olan en konforlu ortamı oluşturmak üzere tasarlanmış 
modern ve güvenilir bir aygıttır.

OCP-21 Ameliyathane Kontrol Paneli, 21,5” kapasitif 
dokunmatik ekranı ile IP 65 koruma sınıfına haiz olup 
ameliyathane içinde gereksinim duyulan tüm elektriksel 
kumandaları manüel olarak yapılabilmektedir. Linux 
tabanlı işletim sistemine sahip panel bina otomasyonu ile 
Modbus ve TCP/IP haberleşme altyapısı üzerinden bilgi 
alışverişine olanak sağlamaktadır. Scada Entegrasyonu, 
internet erişimi, PDF okuma, IP telefon, Ethernet, USB 
bağlantısı gibi özelliklerinin yanı sıra kamera ile web 
üzerinde görüşme sağlanabilmektedir.

Özelleştirilebilir giriş profilleri, 6 kanal müzik yayın 
girişi, harici hoparlör desteği, sesli komut sistemi, MP3 
oynatıcı, arttırılmış ses çıkışı ile operasyonun konforunu 
arttırır. VoIP üzerinden video konferans ve Skype 
platformu üzerinden iletişim olanağı sunar. Analog 
giriş/çıkıp korumasıyla cihaz güvenliğini garanti altına 
alırken, oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda 
TeamViewer ile uzaktan canlı destek olanağı sunar.

OCP-21 Teknik Özellikler

• OCP-21 teknik özellikler;
• LINUX tabanlı işletim sistemi
• DIN 4301 paslanmaz sac ön panel
• 21,5” Kapasitif dokunmatik ekran
• RS-485, Modbus RTU master/slave ve Modbus TCP/IP
• haberleşmesi, harici RS232 ve CanBus desteği
• Sesli komut sistemi
• Scada ve PACS Entegrasyonu
• Web üzerinden HBYS görüntüleme
• İnternet erişimi
• Hands-FreeVoIP telefon, görüntülü görüşme
• Hands-Free analog telefon
• Telefon rehberi özelliği
• Kamera, MP3 ve USB özellikleri
• PDF görüntüleme
• Özelleştirilebilir giriş profilleri, ameliyathaneye  
 girişameliyathaneden çıkış makro butonları
• 3 linye genel aydınlatma kontrolü
• Latching in-rush röle ile elektrik kesintisi koruması
• Operasyon lambası, negatoskop, UV lambası kontrolü
• %0 - %100 oranında aydınlatma ve negatoskop ışık
• şiddeti kumandaları

• 6 Kanallı müzik yayın kanal seçimi
• 15 Watt gücünde ses kuvvetlendiricisi, müzik ses  
 seviyesi ayar olanağı
• 13 Watt dahili hoparlör
• Harici hoparlör desteği
• Saat ve kronometre (ileri ve geri sayım), merkezi  
 saat entegrasyonu
• Analog giriş/çıkış korumaları
• 10 kanal tıbbi gaz alarmı
• Sıcaklık, nem, oda fark basıncı, filtre kirlilik düzeyi  
 oransal gösterimi
• Sıcaklık ve nem ayar değerleri 0-10V otomasyon  
 çıkışları
• Analog girişler için voltaj / akım opsiyonu ile farklı  
 otomasyon sistemlerine entegrasyon.
• Sıcaklık, nem, oda fark basınç, filtre kirlilik düzeyi  
 izleme
 ve set etme, set değeri aşıldığında sesli ve ışıklı ikaz
• İstenmeyen alarm bildirimlerini devre dışı bırakmaya
 yarayan “Sesli Uyarı” butonları
• Ameliyat var/yok kumandası, ameliyathane meşgul
 lambası kontrolü
• Damper aç/kapa manuel kumandası, debi kontrolü
• Anestezik gaz tahliye kumandası
• 8 adet analog 0-10 Volt çıkış ve 8 adet dijital giriş/çıkış  
 ile otomasyona bilgi aktarımı
• Olay kaydı ve sistem durumu
• Ankastre montaj olanağı
• Ön görünüş: 660mm x 460mm
• Montaj ölçüleri : 640mm x 435mm x 125mm

OCP-21
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Besleme HücresiBesleme HücresiCER DoğrultucuCER Doğrultucu

DC CER Güç Kaynağı sistemlerinin kalbi, alternatif 
akımı trenleri beslemek için kullanılan doğru akıma 
dönüştürmekten sorumlu güç dönüştürücüsü, olan 
Doğrultucudur.

CONCEPT NCR hücre, Elektrikli CER projesinin en 
katı gereksinimlerini karşılayan ve en son en 50328 ve 
IEC60146 Uluslararası standartlarını takip eden çok 
çeşitli Doğrultucular içerir.

Güç dönüşümü, doğal hava soğutmalı diyot graetz 
köprüleri ile gerçekleşir.

Kabin, uygun kalınlıkta çelik plakalara ve uygun 
takviye kaburgalarına ve kıvrımlarına sahip mekanik 
mukavemete sahip kendinden ayakta duran bir 
çerçeveden oluşur; çerçevenin yüzeyleri, daha iyi bir 
dayanıklılığı garanti etmek için "portakal kabuğu" 
kaplamalı çift katmanlı boya ile hem dahili hem de 
harici olarak kaplanır.

Soğutma sistemi (hava doğal): Her güç silikon diyotu, 
alüminyum ısı alıcıları tarafından her iki taraftan 
soğutulur. Verimli soğutma sistemi, diyotların düşük 
sıcaklıkta çalışmasına ve dolayısıyla kayıpların 
azalmasını, yüksek güvenilirliğini ve doğrultucunun 
uzun servis ömrünün olmasını sağlar.

Ana Özellikler

• Güç ve alçak gerilim için ayrılmış bölme
• Köprü bağlantısı: seri veya paralel
• Diyot teşhis ünitesi (isteğe bağlı)

• Fazlar arası reaktör (isteğe bağlı)

• NP + 1 veya NP1 diyot fazlalığı (isteğe bağlı)

• RC aşırı     gerilim koruması
• Manuel veya motorlu taşıyıcı ile sabit veya geri                                
 çekilebilir (isteğe bağlı)

• Sınıf VI'YA kadar görev sınıfı
• Üst veya alttan AC girişi
• Üstten veya alttan DC çıkış
• Sadece önden erişim, konteyner gibi azaltılmış  
 derinlik trafo merkezlerinde kullanım için 
 (isteğe bağlı)

Metal Clad besleyici HSCB kabinleri, 750/1500/3000 
V DC ila 10.000 anahtarlama kapasitesine sahip 
Demiryolu uygulamaları için tasarlanmıştır.

DC güç kaynağı sisteminde besleyici Kabin kullanılır:

• Metro, tramvay veya troleybüs (besleyici) için  
 bir çekiş sisteminin DC hat bölümünü beslemek ve  
 korumak için
• Ana besleyici bölmesine yedek olarak (Bypass)
• Doğrultucu koruması ve omnibus çubuklarını  
 beslemek için (gelen)

Kabin, kendinden ayakta duran bir çerçeve ve 
takviye kaburgaları ve kıvrımları ile uygun kalınlıkta 
ve mekanik mukavemetli çelik plakalardan oluşur. 
Yüzeyler, daha iyi bir dayanıklılığı garanti etmek 
için "portakal kabuğu" kaplamalı çift katmanlı 
boya ile hem dahili hem de harici olarak kaplanır. 

Kabin 4 ayrı bölümden oluşur:

• HSCB bölmesi
• Omnibus busbar bölmesi
• Giden kablo bölmesi
• Alçak gerilim bölmesi

T-RECT NCA

Referans standartları EN 50123 

IEC 61992

750 V 1500 V 3000 V

Nominal gerilim UN 750 V 1500 V 3000 V

Maximum daimi gerilim Umax1 900 V 1800 V 3600 V
Maximum not permanent voltage 

Umax2
950 V 1950 V 3900 V

Anma yalıtım gerilimi UNm 1,8 kV 3 kV 4,8 kV

Anma darbe gerilim ünitesi

— toprak ve kutuplar arasında

— bir izolasyon mesafesi boyunca

15 kV

18 kV

20 kV

24 kV

40 kV

48 kV

Endüstriyel frekans gerilim Ua

— Toprak ve kutuplar arasında

— Bağlantı kesme mesafesi

— Yardımcı devreler

6,9 kV

8,3 kV

2 kV

9,2 kV

11 kV

2 kV

18,5 kV

22,2 kV

2 kV

Nominal güç
up to 

4,5 MW

up to 

6 MW

up to 

6 MW

Nominal akım
up to 

6000 A

up to 

4000 A

up to 

2000A

Diyotun tepe ters voltajı 2600 V 4500 V 4500 V

Aşırı yük
up to 

class VI

 up to 

class VI

 up to 

class VI

Referans standartları EN 50123

IEC 61992

750 V 1500 V 3000 V

Nominal Gerilim UN 750 V 1500 V 3000 V

Maximum Daimi Gerilim Umax1 900 V 1800 V 3600 V
Maximum not permanent voltage 

Umax2
950 V 1950 V 3900 V

Anma yalıtım gerilimi UNm 1,8 kV 3 kV 4,8 kV

Anma darbe gerilim ünitesi

— toprak ve kutuplar arasında

— bir izolasyon mesafesi boyunca

15 kV

18 kV

20 kV

24 kV

40 kV

48 kV

Endüstriyel frekans gerilim Ua

— Toprak ve kutuplar arasında

— Bağlantı kesme mesafesi

— Yardımcı devreler

6,9 kV

8,3 kV

2 kV

9,2 kV

11 kV

2 kV

18,5 kV

22,2 kV

2 kV

Nominal Akım
up to 

8000 A

up to 

8000 A

up to 

8000A

Bus Bar Akımı
up to  

12 kA

up to 

12 kA

up to 

12 kA

HSCB 
up to 

8000 A

up to 

8000 A

up to 

8000 A

Kısa Devre Akımı INSS
up to 

85 kA

up to  

85 kA

up to 

85 kA

Kısa Devre Akımı 

Tepe Noktası ÎNss

up to 

125 kA

up to  

125 kA

up to 

125 kA

Ana Teknik Veriler Ana Teknik Veriler 
Ana Özellikler

• 4 Bölmeye ayrılır: Alçak gerilim ekipmanları, HSCB,  
 Omnibus bar ve kablolar
• HSCB ve test ekipmanı, 3 konumlu (servis, bağlantı  

 kesilmiş/ test ve çıkarılmış) kolay bakım için 
 çekmeceli kamyon üzerine yerleştirilmiştir. (opsiyonal)

• Çok fonkisyonlu koruyucu röle ve PLC.
• İsteğe bağlı olarak özelleştirilebilen kilitleme sistemi.
• Hat ve topraklama anahtarları (opsiyonel)

• Ayırıcı ve By-pass barası (opsiyonel)

• AFLR dahili ark koruma özelliği (70/100 kA, 250 ms)  

 (opsiyonel)

• Yukarıdan ve alttan çıkıan kablolar
• Yalnızca konteyner gibi azaltılmış derinlik TPS'de  
 kullanım için önden erişim (opsiyonel)
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Gerilim Sınırlandırma CihazlarıGerilim Sınırlandırma CihazlarıDC Ayırıcı HücrelerDC Ayırıcı Hücreler

Bir DC CER sisteminde, dönüş devresi (negatif) 
genellikle başıboş akımlar fenomenini sınırlamak 
için toprağa karşı yüksek bir yalıtım seviyesine sahip 
olacaktır. Tehlikeli aşırı gerilim durumunda, geri dönüş 
devresi toprağa kısa devre yapmalıdır. Bu amaçla, her 
negatif yola bir voltaj sınırlayıcı cihaz monte edilmelidir.

COET voltaj sınırlama cihazı, en505262 standardına, 
en ağır sınıfa (sınıf 4) ve tüm uygulanabilir ve çalışma 
kriterlerini tanımlayan EN 50122-1/2'ye tamamen 
uygundur.

İç, dış veya iç panel montajı için farklı uygulamalar 
mevcuttur. 750 Vdc, 1500Vdc veya 3000Vdc sistemler 
için uygundur, 100 KA'ya kadar kısa devre özelliği

• 7 " Grafik Dokunmatik Ekran
• Programlanabilir tek hat diyagramı
• Gerilim ve akım ölçümleri
• USB bağlantı noktası için ayarı ve veri indirme /  
 yükleme
• SCADA sistem arayüzü için RJ45 Ethernet portu
• MODBUS veya IEC 61850 iletişim protokolü
• Veri kaydı: olaylar ve osilografik
• Ana iletişim görünürlüğü
• Elektromekanik anahtarın acil manuel çalışması
• Bakım için tuş kilidi

Ana Özellikler

Hata durumunda anlık kapanmayı (<10ms) sağlamak 
için doğrudan tetik komut panelli bir Tristör statik 
anahtarı (SCR). Açma Seviyesi 300 veya 600 V olarak 
ayarlanabilir.

•  Sistemin maksimum kısa devre akımından 
 (35-50-100 kA) daha yüksek arıza akımını kapatabilen  
 ve sürekli 1.000 A akım taşıyabilen, Açma ve Kesme  
 Kapasiteli mekanik bir kısa devre cihazı (MTA),  
 güvenli durumda uygun operasyonu sağlamak
• Bir voltaj dönüştürücü (TIM-V), ölçme ve AC ve DC  
 voltajlarını ayırt eden
• Arıza akımını ölçmek ve elektromekanik cihazın  
 otomatik tekrar kapama işlevini yönetmek için, negatif  
 ve toprak arasında akım akması durumunda kapalı  
 konumda kilitleyen bir salon etkisi sensörü (64-H)
• Son teknoloji bir dijital koruyucu röle (UA  VL) iki farklı ; 
 çalışma moduna izin verir:

a) Kesin açma süresi: Gerilim ve zaman eşikleri bağımsız  
 olarak ayarlanabilen N ° 2 AC Aşırı Gerilim ve N ° 2 DC  
 Aşırı Gerilim seviyeleri. Bu çalışma modunda, yukarıdaki  
 voltaj / zaman eğrileri iki adımda yaklaştırılır

b) Ters açma süresi: Açma süresi değerleri, yukarıdaki  
 resimde gösterilen eğrilere göre ölçülen gerilim  
 ile sürekli olarak ilişkilidir, bu nedenle standardın  
 gereksinimlerini mükemmel şekilde çoğaltır.
• Yönetmek için bir grafik dokunmatik ekran (CPR  VL)

DC CER Güç Kaynağı sistemlerinde, ayırıcı hücreler 
farklı işlevler için kullanılabilir:

• Omnibus Baralarını Doğrultucunun kendisinden  
 izole  
 etmek için doğrultucunun aşağısına iki kutuplu veya  
 pozitif ve negatif ayırıcılar monte edilir.
• İki redresörden birinin arızalanması durumunda 
 yeterli  
 servis sürekliliği sağlamak için iki redresör ünitesi  
 arasına paralel veya ByPass ayırıcılar monte edilir.  
 COET NCD ayırıcı hücreleri, en karmaşık projeleri  
 karşılamak için uygun maliyetli ve çok yönlü ideal  
 bir kompakt çözüm sunar.

Kablo ya da Fiberoptik ile SCADA bağlantısı için PLC 
ve koruma rölesi, ayrılmış AG bölümündedir. Elle 
kumandalı acil durum operasyonlarına sahip motorlu 
ya da manuel ayırıcılar bulunur. Ana kontak pozisyonu 
gözle izlenebilir. Gerilim var/yok rölesi ve parafudru 
bulunur

Kabin, kendinden ayakta duran bir çerçeve ve takviye 
kaburgaları ve kıvrımları ile uygun kalınlıkta ve mekanik 
mukavemetli çelik plakalardan oluşur, yüzeyler daha 
iyi bir dayanıklılık sağlamak için "portakal kabuğu" 
kaplamalı çift katmanlı boya ile hem iç hem de dışta 
kaplanır.

Ana Özellikler

• Ayırıcılar için ayrılmış bölmeler
• Kablo veya fiber optik SCADA bağlantısı için koruyucu  
 röle ve PLC ölçümleri de dahil olmak üzere ayrılmış alçak  
 gerilim bölmesi
• Manuel acil durum operasyonlarına sahip Motor veya  
 manuel kumandalı ayırıcılar
• Ayırıcıların ana kontak konumu görünürlüğü
• Gerilim varlığı röleleri, toprak arıza rölesi ve  
 parafudrlar
• Üst veya alttan kablo bağlantıları
• Yalnızca konteyner gibi azaltılmış derinlik TPS’de  
 kullanım için önden erişim (isteğe bağlı)

• Akım ve gerilim ölçüm ve koruma rölesi

Ana Teknik Veriler Ana Teknik Veriler

LBRLBD

750 V 1500 V 3000 V

Nominal Gerilim UN 750 V 1500 V 3000 V

Maximum daimi gerilim 900 V 1800 V 3600 V

Maximum not permanent voltage 1 kV 1,95 kV 3,9 kV

Anma yalıtım gerilimi 1,8 kV 3 kV 4,8 kV

Endüstriyel frekans gerilim Ua

— Toprak ve kutuplar arasında

— Bir izolasyon mesafesi boyunca

15 kV

18 kV

20 kV

24 kV

40 kV

48 kV

Endüstriyel frekans gerilim Ua

- Toprak ve kutuplar arasında

- Bağlantı kesme mesafesi

- Yardımcı devreler

6,9 kV

8,3 kV

2 kV

9,2 kV

11 kV

2 kV

18,5 kV

22,2 kV

2 kV

Nominal akım
up to 

8000 A

up to 

8000 A

up to 

8000 A

Kısa süreli dayanım akımı
up to 

85kA

up to 

85kA

up to 

85kA

Kısa devre akımı tepe noktası
up to 

125kA

up to 

125kA

up to 

125kA

Reference standartları EN 501221/2

EN 505262

Anma gerilimi 750 V 1500 V 3000 V

Anma yalıtım gerilimi 900 V 1800 V 3600 V

Endüstriyel frekans gerilim Ua

— Toprak ve kutuplar arasında

— Bir izolasyon mesafesi boyunca

15 kV

18 kV

20 kV

24 kV

40 kV

48 kV

Endüstriyel frekans gerilim Ua

- Toprak ve kutuplar arasında

- Bağlantı kesme mesafesi

- Yardımcı devreler

6,9 kV

8,3 kV

2 kV

9,2 kV

11 kV

2 kV

18,5 kV

22,2 kV

2 kV

Kesme kapasitesi 900 A 900 A 900 A

En yüksek tepe akımı
50 or 

100 kA

50 or 

100 kA

50 or 

100 kA

Kısa devre akımı tepe noktası
50 or 

100 kA

50 or 

100 kA

50 or 

100 kA
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DC Ayırıcı ÜnitelerDC Ayırıcı Üniteler

DC CER Trafo merkezlerinde, normalde her bir yüksek 
hızlı devre kesicinin aşağı akışına bir ayırıcı veya yük 
kesme anahtarı monte edilir, böylece arıza durumunda, 
sistemin güvenliğini sağlayan devre kesiciyi izole etmeye 
izin verir. Konfigürasyon, daha sonra iki besleyiciyi 
birbirine bağlayan ve bir devre kesicinin arızalanması 
durumunda servis sürekliliğini sağlayan bir bypass 
veya paralel ayırıcı anahtar ile tamamlanır. Bu ayırıcı 
normalde yükte ve uzaktan kumanda için motorlu.

Bu gereksinimleri karşılamak için COET, farklı 
gereksinimler için çok yönlü ve uygun maliyetli bir 
çözüm sunan modüler ayrıcı üniteleri geliştirdi.

COET ayrıca, metal veya cam elyafın iç ve dış mekan 
uygulamaları için depo ve palet tarafı için geniş bir 
ayırma kabini hattı sunabilir.

COET kabinleri, bir veya daha fazla önceden monte 
edilmiş Metal veya Fiberglas bölmeden oluşur. Her 
bölme, diğer parçalara enerji verilirken, bireysel 
ayırıcının, anahtar ayırıcının, giriş ve çıkış kabloların 
bakımına izin vermek için bitişik olanlara karşı tamamen 
ayrılmıştır.

Bir bileşenin herhangi bir arızası izole edilecek ve 
böylece diğer bileşenleri etkilemeyecektir

Döküm Reçine CER Transformatörleri 

CER TransformatörleriCER Transformatörleri

Tesar döküm reçine yalıtımlı transformatörler, güç 
dağıtımı, Sanayi, güneş enerjisi santralleri ve rüzgar 
santralleri için dönüştürücü çözümler ve raylı sistemler 
gibi farklı uygulamalar için kullanılabilir. Tüm AB 
548/2014 düzenlemelerini karşılayan eko tasarım, 
sürdürülebilir bir geleceğe doğru yolda size destek 
olabileceğimiz anlamına gelir.

Dünya çapında 100.000'den fazla başarıyla çalışan 
ürünleriyle Tesar 1979 yılından bu yana kendi tasarımı, 
kalitesi ve Ar-Ge ile pazarda sürekli gelişmektedir. 1983 
yılında Tesar, yangın durumunda ürünlerin davranışını 
inceleyen ve test eden ilk marka oldu.

2004 yılında Tesar, E2 C2 F1 yeterliliğine (çevresel, 
iklimsel ve yangın testi) ulaşan ve 2013 yılında RES trafo 
kurulumları için E3 koşuluna hak kazanan dünya çapında 
ilk üreticilerden biriydi. Ve hala 2014 yılında, standardın 
önünde, F1 yangın testinden sonra transformatörün 
elektriksel davranışı başarıyla doğrulandı.

2014, C2 standartlarını aşan bir testle sona erdi:

-50°C'ye kadar depolama ve taşıma.

Anma gücü: 100 kVA ila 20 MVA
Anma en yüksek gerilim: 52 kV kadar

CER sistemleri ve endüstriyel uygulamalar için uygun 6 
Darbeli, 12 Darbeli, 18 Darbeli ve 24 Darbeli doğrultucu 
transformatörlere sahibiz.

Açıklama ve Karekteristikleri

1. Yardımcı terminal kutusu

2. LV sargılarında PT100 veya PTC sensörleri

3. MV bağlantıları

4. MV musluk değiştirici

5. Manyetik çekirdek çerçeve

6. LV bağlantıları

7. Göz kaldırma

8. MV sargıları

9. Manyetik çekirdek

10. LV sargıları

11. Çift yönlü tekerlekler ile taşıma

TRPLBS

Main Technical Data

750 V 1500 V 3000 V

Nominal voltage UN 750 V 1500 V 3000 V

Maximum permanent voltage 900 V 1800 V 3600 V

Maximum  not  permanent  voltage 1 kV 1,95 kV 3,9 kV

Rated  insulation  voltage 1,8 kV 3 kV 4,8 kV

Rated impulse voltage

— to earth and between the poles

— across  an  isolating  distance

15 kV

18 kV

20 kV

24 kV

40 kV

48 kV

Industrial frequency voltage 

— to earth and between poles 

— on the disconnecting distance 

— auxiliary circuits

6,9 kV

8,3 kV

2 kV

9,2 kV

11 kV

2 kV

18,5 kV

22,2 kV

2 kV

Nominal current
up to 

8000 A

up to 

8000 A

up to 

8000 A

Short time withstand current
up to 

85kA

up to 

85kA

up to 

85kA

Short circuit  current  peak
up to 

125kA

up to 

125kA

up to 

125kA

Main Components

• Her ayırıcı ve / veya yük kesme anahtarı ve her  
 gelen / giden kablo için ayrı bölme
• Ayırıcıların geri çekilebilir yürütülmesi (isteğe bağlı)

• Kablo veya fiber optik SCADA bağlantısı için  
 koruyucu röle ve PLC dahil olmak üzere ayrılmış  
 alçak gerilim bölmesi
• Manuel acil operasyon ile Motor veya manuel   
 kumandalı anahtarlar
• Ana temas pozisyonunun görünürlüğü
• Gerilim varlığı röleleri ve parafudrlar (isteğe bağlı)

• Toprak arıza rölesi (F64) (isteğe bağlı)

• İç veya dış mekan uygulamaları (IP66'YA kadar)

• Dahili ark kanıtı yürütme (250 ms için 53/75 kA)
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