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Ölçme, Koruma, Faturalama ve Enerji yönetimi yaz›l›mlar› için
kullan›lan kay›tl› Aktif markas›d›r. 

Ölçme, Koruma, Kontrol ve Kompanzasyon ürünleri için kullan›lan yüksek 
kaliteli, uzun ömürlü ve çevreye duyarl› Aktif markas›d›r. 

Yüksek kalitesi ile benzerlerinden bir ad›m önde olan ürünlerde kullan›lm›şt›r

Enerji sürekliliği ve ölçülebilir enerji tasarruf ürünlerini simgeler

Ak›ll› kontrol mantığına sahip ürünlere uygulanm›şt›r

Zor işlerin basitleştirildiği kolay kullanılan ürünleri ifade eder

Çevreye ve geleceğimize sayg›l› yeşil ürünleri ifade eder

Kompanzasyon, Harmonik Filtre, Direnç, ‹zole güç, Senkronizasyon ve 
Otomasyon panolar› için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı Aktif markas›d›r. 

Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan 
fazlas› için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı Aktif markas›d›r. 
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Aktif Raylı Sistemler Ltd.

Aktif Raylı Sistemler (ARS) 2008 yılında raylı sistemlerde 
trafo merkez ekipmanlarının tesisi ve tren üzeri 
uygulamalarında kullanılan elektriksel ürünlerin temini 
amacıyla kurulmuştur.

Aktif Raylı Sistemlerin asıl amacı, pazardaki kurumlar ve 
organizasyonlar için hem mühendislik hem de ürün 
alanlarında hizmet sunmaktır.

Çok genç bir şirket olmasına rağmen ARS, hem Antalya 
Hafif Raylı Sistemleri projesinde, hem de ‹stanbul Metro 
Stinger Sistemi projelerini ilk yılında başarıyla 
sonuçlandırmıştır. 

Aksis Enerji Sistemleri Ltd.

Aksis Enerji Sistemleri (AKS) tüm enerji seviyelerinde 
ölçme ve sayaç otomasyon konularında hizmet sunmak 
üzere 2003 yılında kurulmuştur. Şirket enerji ölçüm 
yönetimi sistemleri ile enerjinin efektif kullanılması 
sayesinde enerji tasarrufuna odaklanmıştır.

AKS, yüksek kaliteli ölçüm ve haberleşme donanımları ile 
müşteri istekleri doğrultusunda özel yazılım ve sistem 
çözümleri sağlayarak ölçmenin her seviyesindeki isteklere 
cevap verebilmektedir.

AKS, müşterileri, şirket tarafından üretilmiş yazılımlarla 
farklı ölçüm ve ödeme metotları kullanarak her ay 100
MTL' den fazla  enerji faturası üretmektedir.

Aktif Mühendislik Ltd.

Aktif Mühendislik (AMDT) 1996 yılında Ölçme, Koruma ve 
Enerji Kalitesi alanlarında faaliyet göstermek üzere 
kurulmuştur.

AMDT 35 çalışanı ve 2200 m2 yönetim binası ile ‹stanbul'da 
yer almaktadır. AMDT kuruluşundan beri enerji sektörüne 
yüksek kaliteli ölçüm cihaz ve sistemleri, koruma cihaz 
ve sistemleri ile enerji tasarrufu ve maliyet analizi 
konularında yüksek kaliteli mühendislik hizmeti 
sağlamaktadır.

AMDT 15 yılı aşkın tecrübesi, yurtiçi ve yurtdışı referansları 
ile müşterilerine özel ve standart çözümler üretmektedir.

Şirket Profili
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Coet S.r.L.

1962 yılında Milan' da kurulmuş olan COET, endüstriyel elektrik 
cihazları üzerine çalışmaları ve aldığı patentleriyle, 
müşterilerinin AG, OG panolarında güvenle kullanabileceği 
birçok üretim gerçekleştirmiştir. 

Üretilen tüm ürünler uzun teknik araştırmalar sonucu 
oluşmuştur. Bu sayede her zaman orijinallik ve planlanan 
çözümlerin çok yönlülüğü bilinir olmuştur.

COET Endüstri ve Raylı sistem alanlarında çalışmakta olup, 
son y›llarda raylı sistemlerde trafo merkezleri için 
anahtarlama elemanları sağlama konusunda önde gelen 
firmalardan biri olmuştur.

Aktif Elektroteknik A.Ş.

Şirket 1981 yılında “Setaş Elektrik” adı ile hücre ve trafo 
merkezi üretmek üzere kurulmuş olup,  Mayıs 2008’ de Aktif 
Group bünyesine katılarak Aktif Elektroteknik (AET) adını 
almış ve Ağustos 2009'da ‹talyan menşeli Friem S.p.A. ile 
imzaladığı ortaklık ile uluslararası bir şirket olmuştur. AET, 
bu tarihten beri uluslararası tecrübeli Türk ve ‹talyan enerji 
gruplarının sinerjik ortaklığı ile yönetilmektedir.

AET 100 çalışanı ve 9000 m2 üretim alanı ile Ankara'da 
faaliyet göstermektedir. AET 30 y›ll›k üretim tecrübesi, 
teknolojik makine parkı, sürekli gelişen bilgi birikimi, 
deneyimli Türk ve ‹talyan Ar-Ge ekibi, Avrupa'nın önde 
gelen Akredite Laboratuarlarından alınmış tip testine 
sahip ürünleri ve gelecekteki beklentileri karşılayacak 
yeni fikirleri ışığında faaliyet göstermektedir.

Şirket Profili

Friem S.p.A.

Friem 1950 yılında Milan'da Yüksek Güç Dönüştürücüleri imalat› 
için kurulmuş olup dünya çap›nda kullan›lmak üzere 40 milyon 
Amper ve 1000'in üzerinde Güç Doğrultucusu üretmiştir.

FRIEM Enerji sektörü ile Elektromekanik alanlarındaki teknik 
bilgisi ve Dönüşüm Sistemlerini tümüyle tasarlayabilme becerisi 
sayesinde, müşterilerine Yüksek Akımlı DC izolatörleri, DC 
Anahtarları, Anodik Kontrol ve Koruma Ürünleri (ACDP),  
Polarizer gibi yardımcı ürünleri ve ve Solar Panel 
dönüştürücülerini de üretmektedir.

Friem Türkiye'de Aktif Elektroteknik A.Ş. nin ve ‹talya'da COET 
S.r.L.’nin hissedarıdır.
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Giriş

Aktif Group müşteri odaklı faaliyetleri, yüksek üretim 
kalitesi, ileri Mühendislik bilgisi, Ar-Ge çalışmaları ve 
yazılım geliştirme becerileri ve titiz ve ilkeli çal›şmas›   
sayesinde kazand›ğ› ve koruduğu  sadık müsterileri ile 
sürekli bir gelişim içindedir.

Grup şirketleri 1990'lı yıllardan beri ISO 9001 kalite 
belgesine sahip olup, fabrikamız ISO 14001 çevre ve ISO 
18001 iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarına sahiptir.

Teknoloji

Aktif'in en önemli aktiviteleri Ar-Ge ve Personel kalitesi olup, 
bu aktivitelere ortalama üzerinde yatırım yapılmaktadır.

Tüm mekanik projelerin tasar›m› 3D-CAD platformunda 
yap›lmakta, Enerji akışı ve kalitesi için dünyaca kabul 
görmüş dizayn ve simülasyon yazılımları ile ActWin 
yazılımlarım›z kullanılmakta ve farklı platformlarda 
yazılımlar geliştirilebilmektedir.

Üretim kalitesini yükseltmek üzere 2009 yılında tesisteki 
tüm makine parkı yeni teknoloji ürünlerle değiştirilmiştir.

Vizyon

Yenilikçi aktivitelerimiz,
Açık fikirli yaklaşımlarım›z,
Öne çıkan kalite farklılıklarım›z ve
Müşteri odakl› yaklaş›mlar›m›z

sayesinde tüm dünyada enerji sektöründeki sadık 
müşterilerinin sayısını arttırarak, bu sayede pazar payını 
genişletmek ve konusunda sektörün en bilinen, güvenilen 
ve tercih edilen şirketlerinden biri olmaktır.

Misyon

Aşağıdaki ilkeler ile yükselen müşteri beklentilerini 
karş›layarak şirketimizin ve ülkemizin ürün ve bilgi 
kalitesini en iyi şekilde duyurmaya devam etmektir.

 açık fikirli yaklaşım
 yüksek kalite anlayışı   
 yenilikçi düşünceler
 sürekli iyileştirilen yöntemler
 iyi eğitimli çalışanlar
 bilgiye dayalı kararlar

Şirket Profili
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Performansl›, Dayanıklı ve Basit

Uluslararası standartların üzerine sektörel bilinç ve titizlik 
ile izlediğimiz dayanıklılık ürünlerimizin üst kategoride 
değerlendirilmesine ve kullanıcı için mükemmel bir 
performansın ortaya çıkmasına olanak sağlar.
 

Yazılımsal ve donanımsal olarak tüm ürünlerimizde  görsel 
sadelik ve kullanımda basitlik tasarım kıstasıdır. 
Ürünlerimiz acil durum uygulamaları ve alışkanlıkların 
sürekliliği açısından en basit ve en işlevsel kullanıma sahip 
olup, ürünlerimizin tasarım, imalat ve sevkinde müşteri 
memnuniyeti temel referanstır.

Güvenlik

Tüm ürünlerimizde insan emniyeti ve güvenlik en ön 
plandadır.

Ürünlerimizin tasarımı, kilitleme mantıkları ve 
dökümantasyonu, emniyet açısından en üst düzeyde imal 
ve test edilmektedir.

Ayrıca tüm servis ve saha hizmetleri de elektrik enerjisi 
ile çalışıldığının bilincinde olarak iş ve işçi güvenliği 
kurallarına uygun olarak yapılmaktadır.

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.

‹zlenebilirlik

Enerji sürekliliğinin ve verimliliğinin sağlanabilir olması 
ancak izlenebilirlik ile mümkündür. 

Farkl› platformlarda yazılım geliştirme becerilerimiz ve 
donanımsal imkanlarımız sayesinde Ürünlerimiz uzaktan 
izleme, takip edebilme ve yönetebilme becerileri ile 
donatılmakta ve bu sayede işletme karlılığına hizmet 
etmektedir.

Şirket Profili
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a Friem & Aktif Group Company

Aktif Elektroteknik trafo köşkleri konusunda 30 y›ll›k tecrübeye 
sahiptir. Bu büyük üretim tecrübesinin sağlad›ğ› avantajla geniş 
bir ürün gam› oluşmuştur. 

 SCK (Sac Köşkler)
 SMK (Monoblok Beton Köşkler)
 SPK (Prefabrik Beton Köşkler)

Dünyada yak›n zamana kadar trafo merkezleri için  klasik veya 
özel tasar›m binalar yap›lmakta idi. Ancak bu tür binalar›n çok 
uzun zamanda yap›l›yor olmas›, bu süre zarf›nda çevreye verilen 
rahats›zl›klardan dolay› sadece belirli zamanlarda inşaat 
izinlerinin verilmesi, kullan›lan malzemenin çokluğu ve 
çeşitliliği, inşaatlar›n yap›lmas› için gereken arazinin, özellikle 
büyük şehirlerde çok zor şartlarda bulunabilir olmas› ve 
bulunmas› durumunda da arazi kamulaşt›rma bedellerinin çok 
yüksek olmas› gibi sorunlar›ndan dolay› fabrikasyon köşk 
çözümlemelerimizi siz müşterilerimize sunuyoruz...

SCK tipi köşkler, 1981 yılından beri üretilen trafo ve dağıtım 
merkezleridir. Müşterilerimizin proje değerlerine uygun olarak 
dizayn edilen sac köşkler üstün teknik özellikleri, elektriksel 
ve mekaniksel dayanımları ve uzun ömürlü kullanımları, kolay 
ve hızlı devreye alma imkanları, minimum bakım ihtiyaçları 
sebebi ile enerji dağıtımda sıklıkla kullanılan yapılardır. Bu 
köşkler aşağıdaki standartlarda ve teknik özelliklerde 
üretilmektedirler.

Standartlar

 IEC 62271-202  :  Prefabrik trafo merkezleri
 IEC 60076    :  Dağıtım Trafoları
 IEC 62271-200  :  OG hücreler 
 IEC 60529   :  IP koruma sınıfları
 IEC 60694   :  OG hücrelerde ortak özellikler
 IEC 60721-1   :  Dış ortam sınıflandırması

Dizayn Kriterleri

 Rak›m    :  2000 m
 Ortam sıcaklığı  :  -5 ..... +50 oC
 Ortam kirliliği  :  Class 3
 Max güneş radyasyonu :  1000 W/m2

 Deprem dayanımı  :  0,5 g yatay ve düşey

Anma Değerleri

 Ur    :  40,5 kV’ a kadar
 Ir     :  1250 A’ e kadar
 Ik     :  25 kA’ e kadar
 Fr    :  50/60 Hz
 IAC    :  AB
 IP Code   :  IP23D, IP 56 ya kadar
 CL    :  10

SCK Sac KöşklerA
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a Friem & Aktif Group Company

A 1  SCK Tipleri

Aktif üretim bandında 2 tip SCK köşk vardır. Dağıtım sistemi 
olarak kullanılan köşkler SCK-D olarak trafo merkezi olarak 
kullanılan sac köşkler ise SCK-T olarak sınıflandırılmaktadır.

A 1.1  SCK-D Dağ›t›m merkezleri

Başl›ca özellikler

 ‹çerisinde AG veya OG Anahtarlama ve kumanda elemanlarını  
 ihtiva eden köşklerdir. 
 Boyutları standart olmayıp müşteri projesine uygun olarak  
 dizayn edilirler.
 Kullanılan hücrelere uygun kablo giriş çıkış rekorları   
 bulunmaktadır.
 Duvar ve çatılarda kullanılan izolasyon malzemeleri ile ısı  
 yalıtımı sağlanmaktadır.
 Doğal havalandırma yapılabildiği gibi projeye uygun fan  
 ve klima ile de donatılabilirler.
 Sağlam konstrüksyonu galvanizli sac ve profillerden   
 meydana gelmektedir.
 Projede belirtilmesi halinde standart konteyner ölçülerinde  
 de imal edilebilirler.
 IP 23 ten IP 56 ya kadar koruma yapılabilmektedir.
 ‹stenmesi halinde yangın algılama ve söndürme sistemleri  
 ile donatılabilmektedir.
 Kullanılacağı yere göre platformlu,kızaklı veya kablo kanallı  
 hazır zeminler ile birleştirilirler.
 Dizayna uygun kapılar ve kilitleme sistemleri ile donatılırlar.

A 1.1.1  Bölümler

SCK-D tipi köşklerde 1-40,5 kV gerilim seviyelerinde Metal 
Clad ve Metal Enclosed hava ve gaz izoleli hücreler  
kullanılabildiği gibi Alçak gerilim seviyesinde AC-DC 
panoları, koruma ve kumanda panoları, motor besleme 
panoları gibi panolarda ayrı ayrı veya sistemin ihtiyacına 
uygun olarak birlikte kullanılabilirler.
 
Bu sebeple köşk içerisindeki bölümlendirme projeye uygun 
olarak yapılmaktadır. Mobil çözümlerimiz  de bölümlendirme 
gerilim seviyelerine uygun olarak yapılmaktadır.

A 1.1.2  Uygulama Alanları

SCK -D tipi köşkler çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Başlıca kullanım alanları aşağıda belirtildiği gibidir.

 Çimento Fabrikaları
 Otomotiv Endüstrisi
 Petrol Endüstrisi
 Kimya Endüstrisi
 Demir Çelik Endüstrisi
 Haddehaneler
 Enerji Üretim Santralleri
 Maden ‹şletmeleri
 Mobil ‹stasyonlar

SCK Mobil Dağ›t›m Köşkü

SCK Platform Tipi Trafo Merkezi

SCK Dağ›t›m Köşkü

SCK Sac Köşkler A



A 1.1.3  Avantajlar›

 Her tip Orta gerilim hücrenin kullanımına uygun dizayn
 Her tip Alçak gerilim panonun kullanımına uygun dizayn
 Özel projelere özel çözüm uygulamaları
 Treyler, kızak, römork kullanılarak dizayn edilen mobil  
 çözümler
 Hassas ısıtma ve havalandırma çözümleri
 Yangın algılama ve söndürme sistemleri ile emniyetli   
 çözümlemeler
 Taşıma ve devreye alma kolaylığı
 IAC:AB ye uygun konstrüksiyon
 Modüler dizayn
 Kolay ve güvenli işletme
 Güvenli  ve test edilmiş topraklama devreleri

A 1.2  SCK-T  Trafo Merkezleri

SCK tipi sac köşkler ülkemizde nadiren kullanılmaktadır. Ancak 
müşteri isteği doğrultusunda sisteme uygun dizayn ve imalat 
gerçekleştirilmektedir. Beton köşkler ile kıyaslandığında daha 
hafif bir ürün olduğu için nakliye ve montajda kolaylıklar sağlar.

Başl›ca Özellikler

 ‹şletme güvenliği IEC 62271-200 de belirtilen tip testler  
 ile belgelendirilmiştir.
 IAC:AB olarak iç ark testlerinden başarı ile geçmiştir.
 Fabrika montajlı ve rutin testleri yapılmış ürünlerdir.
 2-3 mm galvanizli sac kullanılarak imal edilirler.
 Sistemin ağırlığına ve yapısına uygun galvanizli baza üzerine  
 otururlar.
 Elektrostatik toz boya ile boyama işlemi gerçekleştirilir.
 IEC 61330 uygun olarak tüm canlı uçlar kullanıcı emniyeti  
 için kapatılmıştır.
 Ölçüleri itibariyle az yer kaplarlar
 ‹ki parçadan oluştuğu için kütle halinde taşınır ve montaj  
 yerine indirilir.
 Yılın her döneminde üretim ve montaj yapılabilir.
 40.5 kV’ a kadar değişik tipte hücreler monte ebilebilmektedir.
 Projeye uygun alçak gerilim panolarının montajı yapılabilir. 
 ‹ç yoğunlaşmayı önlemek için ısıtıcı termostad grupları  
 kullanılır.
 Uygun aydınlatma sistemi ve iç ihtiyaç fiş priz takımları  
 kullanılır.
 Açılır kapılarda içeriden açılabilen bilyalı kilitler kullanılır.
 1600 kVA’ e kadar yağlı tip veya kuru tip trafolar tip testli  
 olarak monte edilebilir.

A 1.2.1  Bölümler
             
SCK-T Trafo merkezleri 3 bölümden meydana gelmektedir:

a- Orta Gerilim Anahtarlama bölümü
b- Trafo Bölümü
c- Alçak Gerilim Anahtarlama bölümü

10

a Friem & Aktif Group Company

SCK K›zakl› Dağ›t›m Köşkü

SCK Dağ›t›m Köşkü ‹ç Görünümü

SCK Sac KöşklerA



OG Anahtarlama Bölümü

TR Bölümü

AG Anahtarlama Bölümü
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a- Primer Anahtarlama Bölümü 

Bu bölümde Aktif Elektroteknik tesislerinde üretilen hava izoleli 
Metal Clad Hücre ve Metal Enclosed Hücreler kullanılabileceği 
gibi Gaz ‹zoleli RMU’ lar ile de anahtarlama yapılabilmektedir.

Orta gerilim bölümünün ölçüleri kullanılacak olan anahtarlama 
elemanının boyutuna ve işletme tipine uygun olarak dizayn 
edilir.
 
Kullanılan orta gerilim hücreye uygun Plug-In veya Isı 
büzüşmeli tip kablo başlıkları ile hücre bağlantıları yapılır.

Bu bölümün altında giriş çıkış kablolarının bağlandığı kablo 
terminalleri mevcuttur. Trafo gücüne uygun kablo kesiti ile 
trafo bölümüne geçiş yapılarak trafo ve OG hücre arasındaki 
bağlantı yapılmaktadır.

Akü redresör grupları arıza gösterge düzenekleri de yine bu 
bölümde bulunmaktadır.

b- Trafo Bölümü

Bu bölümde 1600 kVA' e  kadar IEC standartlarına uygun yağlı 
veya kuru tip trafolar›n montaj› tip testli olarak 
yap›labilmektedir. Trafo bölümünün ölçüleri kullanılacak olan 
trafonun gücüne ve boyutuna uygun olarak dizayn edilir. Müşteri 
isteğine uygun olarak Plug-In veya Isı büzüşmeli tip kablo 
başlıkları ile hücre bağlantıları yapılmaktadır.

Trafolar taşıyıcı tekerlerine uygun profiller üzerine montaj 
edilmektedirler. Standart olarak doğal havalandırma yapılan 
bölümde, tropik iklimlere uygun cebri havalandırma cözümleri 
de mevcuttur.

c- Sekonder Bölümü

Alçak gerilim panoları kullanılan trafo gücüne ve çıkış sayısına 
uygun olarak dizayn edilmektedirler. Trafo ile bağlantı bara 
ile veya kablo ile sağlanmaktadır. Projede istenmesi halinde 
otomatik kompanzasyon sistemi de kullanılabilmektedir.  

A 1.3  Ölçüler

SCK-T köşkler 24 kV gerilim seviyesi ve 1600 kVA Trafo gücüne 
kadar standartlarda aşağıdaki tip ve ölçülerde imal edilmiş 
olup istenildiği taktirde projeye özel dizayn edilebilmektedi.

a Friem & Aktif Group Company

Hücre Ölçüleri

Derinlik (mm)
3500
3800
4250

Yükseklik (mm)
2000
2400
2600

Köşk Tipi
SCK-T1
SCK-T2
SCK-T3

En (mm)
 1650
2150
2350

Trafo Gücü
0-400 kVA

500-1000 kVA
1250-1600 kVA

SCK Sac Köşkler A
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SCK tipi köşkler, 2004 yılından beri üretilen trafo ve dağıtım 
merkezleridir. OG dağıtım sistemlerinde kullanılmak üzere 
imal edilen, harici kullanım tipine göre, gerilimi 1-40,5 kV' a 
gerilim aralığına ve gücü 1600 kVA’ e kadar olan monoblok 
yapıdaki test edilmiş TSE, ISO, OHSAS belgeleri ile ürün ve 
üretim kalitesi ispatlanmış köşklerdir.

Müşterilerimizin proje değerlerine uygun olan ölçülerde  imal 
edilen beton köşkler üstün teknik özellikleri, elektriksel ve 
mekaniksel dayanımları ve uzun ömürlü kullanımları,kolay ve 
hızlı devreye alma imkanları, minimum bakım ihtiyaçları sebebi 
ile enerji dağıtımda s›kça kullanılan yapılardır. Bu köşkler 
aşağıdaki standartlarda ve teknik özelliklerde üretilmektedirler.

Dizayn Kriterleri

 Rakım    :  1000 m
 Ortam sıcaklığı   :  -5 ..... +50 oC
 Ortam kirliliği  :  Class 3
 Max güneş radyasyonu :  1000 W/m2

 Deprem dayanımı  :  0,5 g yatay ve düşey

Anma değerleri

 Ur    :  40,5 kV’ a kadar
 Ir     :  1250 A’ e kadar
 Ik     :  25 kA’ e kadar
 Fr    :  50/60 Hz
 IAC    :  AB
 IP Code   :  IP23D 
 CL    :  10

a Friem & Aktif Group Company

Beton Köşkler   SMK Monoblok Beton KöşklerB 1

YG/AG Prefabrik Transformatör Merkezleri

YG Anahtarlama ve Kontrol Düzeni

Mahfazaların koruma derecelerinin sınıflandırılması

Transformatör koruması için YG sigortaların seçimi için uygulama kılavuzu

Galvanizli Düz ve Oluklu Saclar

Demir ve Çelikten Yapılmış Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırılmış Galvaniz Kaplamalar

Metalik Kaplamalar - Demir Esaslı Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırılmış Galvaniz Kaplamalar

Boyalar ve Vernikler- Çapraz Kesme Deneyi

Boya ve vernikler - Boya Kaplamalarındaki bozulmanın değerlendirilmesi - Paslanma Derecesinin
Değerlendirilmesi

Beton Bölüm:1 Özellik, Performans, ‹malat ve Uygunluk

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzen Grupları Bölüm:1

Beton Çelik Çubukları

Tuzlu Sis Deneyi

Güç Transformatörleri

Kablolar Beyan Gerilimleri 6 kV’ dan 36 kV’ a Kadar Olan Güç Kablolarının Yardımcı Donanımları ‹çin
Deney Metodları

Kablolar Beyan Gerilimleri 3,6/6 kV’ dan 20,8/36 kV’ a Kadar Olan Güç Kablolarında Kullanılan Yardımcı
Donanımları için Deney Özellikleri

TS EN 62271-202

TS EN 62271-200

TS 3033

TS IEC 60787

TS 822

TS 914 EN ISO 1461

TS  EN ISO 1460

TS EN ISO 2409

TS EN ISO 4628-3

TS EN 206-1

TS 3367

TS 708

TS 2093 EN 60068-2-11

TS 267 EN 60076-1

TSE EN 61442

TS HD 629.1 S2

IEC no

IEC 62271-202

IEC 62271-200

IEC 60529

IEC 60787

EN ISO 1461

EN ISO 1460

EN ISO 2409

EN ISO 4628/3

EN 206-1

IEC 60439-1

IEC 60068-2-11

IEC 60076-1

IEC 61442

HD 629.1 S2

TSE no
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B 1.1  SMK Avantajlar›

 ‹şletme güvenliği tip testler ile belgelenmiştir.
 Ölçüleri itibari ile çok az yer kaplar
 ‹ki parçadan oluştuğu için monoblok olarak taş›n›p montaj  
 yerine indirilir.
 Y›l›n her döneminde 1 saat gibi k›sa bir sürede devreye  
 al›nabilir
 40.5 kV' a kadar değişik tiplerde hücrelere uygundur. 
 1600 kVA' e kadar trafolar içersine tip testli olarak monte  
 edibilirler.
 ‹stenildiğinde kolayca yer değiştirilebilir.
 Tüm hesaplamalar› yap›lm›ş uygun beton ve çelik donat›

B 1.2  SMK Tipleri

Aktif üretim bandında 2 tip SMK köşk vardır. Dağıtım sistemi 
olarak kullanılan köşkler SMK-D olarak trafo merkezi olarak 
kullanılan sac köşkler ise SMK-T olarak sınıflandırılmaktadır.

B 1.2.1  SMK-D Dağıtım Merkezleri

Genel Bilgiler

 ‹çerisinde AG veya OG Anahtarlama ve kumanda   
 elemanlarını ihtiva eden köşklerdir. 
 Eni ve yüksekliği standart olup uzunlukları müşteri projesine  
 uygun olarak dizayn edilirler.
 Kullanılan hücrelere uygun kablo giriş çıkış rekorları   
 bulunmaktadır.
 Ana gövde ve çatı olmak üzere iki parçadan meydana gelirler.
 Doğal havalandırma yapılabildiği gibi projeye uygun fan ve  
 klima ile de donatılabilirler.
 TS 500'e göre  C 35 dayanımında beton kullanılarak imal  
 edilirler. 
 Kapı kapak gibi  parçalar galvanizli sac ve profillerden  
 meydana gelmektedir.
 IP 23D koruma yapılabilmektedir.
 SMK köşkler Grenli dış cephe boyası ile boyanmaktadırlar.

B 1.2.1.1  Bölümler

SMK-D tipi köşklerde 1-40.5 kV gerilim seviyelerinde Metal 
Enclosed hava ve gaz izoleli hücreler  kullanılabildiği gibi ayrıca

 Alçak gerilim seviyesinde AC-DC panoları, koruma ve  
 kumanda panoları 
 Motor besleme panoları,
 Jeneratörler
 Kompresörler

Ayrı ayrı veya sistemin ihtiyacına uygun olarak birlikte 
kullanılabilirler.

Beton Köşkler   SMK Monoblok Beton Köşkler B 1
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B 1.2.1.2  Uygulama Alanlar›

SCK -D tipi köşkler çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Başlıca kullanım alanları aşağıda belirtildiği gibidir.

 Çimento Fabrikaları
 Otomotiv Endüstrisi
 Petrol Endüstrisi
 Kimya Endüstrisi
 Demir Çelik Endüstrisi
 Haddehaneler
 Enerji Üretim Santralleri
 Maden ‹şletmeleri

B 1.2.1.3  Avantajları

 Her tip Orta gerilim hücrenin kullanımına uygun dizayn
 Her tip Alçak gerilim panonun kullanımına uygun dizayn
 Özel projelere özel çözüm uygulamaları
 C35 beton ile yüksek mukavemet 
 Uzun işletme ömrü
 Taşıma ve devreye alma kolaylığı
 IAC:AB ye uygun konstrüksiyon.
 Modüler dizayn
 Kolay ve güvenli işletme
 Güvenli  ve test edilmiş topraklama devreleri

B 1.2.2  SMK-T Trafo Merkezleri

SMK-T monoblok trafo merkezleri yapı itibari ile dağıtım 
merkezleri ile aynı özelliktedirler. 

Genel Bilgiler

 ‹şletme güvenliği IEC 62271-200 de belirtilen tip testler  
 ile belgelendirilmiştir.
 IAC:AB olarak iç ark testlerinden başarı ile geçmiştir.
 Fabrika montajlı ve rutin testleri yapılmış ürünlerdir.
 2  mm galvanizli sac kullanılarak imal edilirler.
 Sistemin ağırlığına ve yapısına uygun galvanizli baza üzerine  
 otururlar.
 OG-Tr-AG bölmeleri beton paneller ile ayrılmıştır.
 ‹ki parçadan oluştuğu için kütle halinde taşınır ve montaj  
 yerine indirilir.
 Yılın her döneminde üretim ve montaj yapılabilir.
 40,5 kV’ a kadar değişik tipte hücrelerin montaj› yap›labilir.
 Projeye uygun alçak gerilim panolar›n›n montaj› yap›labilir.
 ‹ç yoğunlaşmayı önlemek için ısıtıcı termostad grupları  
 kullanılır.
 Uygun aydınlatma sistemi ve iç ihtiyaç fiş priz takımları  
 kullanılır.
 Açılır kapılarda içeriden açılabilen bilyalı kilitler kullanılır.
 1600 kVA’ e kadar yağlı tip veya kuru tip trafolar›n›n montaj›  
 yap›labilir.
 OG-Tr-AG bağlantıları fabrikada yapılarak test edilirler.

Beton Köşkler   SMK Monoblok Beton KöşklerB 1
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B 1.2.2.1  Bölümler

SMK-T Trafo merkezleri 3 bölümden meydana gelmektedir:

a-  Orta Gerilim Anahtarlama bölümü
b-  Trafo Bölümü
c-  Alçak Gerilim Anahtarlama bölümü

a- Orta Gerilim Anahtarlama Bölümü 

Bu bölümde Aktif Elektroteknik tesislerinde üretilen hava 
izoleli Metal Enclosed Hücreler kullanılabileceği gibi gaz 
izoleli RMU’ lar ile de anahtarlama yapılabilmektedir. 
Kullanılan OG hücreye uygun Plug-In veya Isı büzüşmeli tip 
kablo başlıkları ile hücre bağlantıları yapılır. Akü redresör 
grupları arıza gösterge düzenekleri de yine bu bölümde 
bulunmaktadır.

b- Trafo Bölümü 

Bu bölümde 1600 kVA' e  kadar IEC standartlarına uygun yağlı 
veya kuru tip trafolar›n montaj› tip testli olarak 
yap›labilmektedir. Trafo bölümünün ölçüleri kullanılacak olan 
trafonun gücüne ve boyutuna uygun olarak dizayn edilir. 
Müşteri isteğine uygun olarak Plug-In veya Isı büzüşmeli tip 
kablo başlıkları ile hücre bağlantıları yapılmaktadır.

Trafolar taşıyıcı tekerlerine uygun profiller üzerine montaj 
edilmektedirler. Standart olarak doğal havalandırma yapılan 
bölümde, tropik iklimlere uygun cebri havalandırma 
cözümleri de mevcuttur.

c- Alçak Gerilim Bölümü 

Alçak gerilim panoları kullanılan trafo gücüne ve çıkış 
sayısına uygun olarak dizayn edilmektedirler.

Trafo ile bağlantı bara ile veya kablo ile sağlanmaktadır.Projede 
istenmesi halinde otomatik kompanzasyon sistemi de köşk 
içersinde uygulanabilmektedir.  

Beton Köşkler   SMK Monoblok Beton Köşkler B 1
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B 1.2.2.2  Ölçüler

SMK tipi monoblok köşkler dağıtım ve trafo merkezi olarak 
aşağıdaki boyutlarda üretilmektedirler.

SMK 2,55
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 2550 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 2350 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 5.52 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 8 ton

SMK 3,15
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 3150 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 2950 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 6.93 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 11.2 ton

SMK 4,10
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 4100 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 3900 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 9.20 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 13.2 ton

SMK 4,35
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 4350 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 4150 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 9.75 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 13.9 ton

SMK 4,85
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 4850 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 4650 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 10.9 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 16.2 ton

SMK 5,35
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 5350 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 5150 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 12.1 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 18.5 ton

SMK 5,85
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 5850 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 5650 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 13.27 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 21 ton

Beton Köşkler   SMK Monoblok Beton KöşklerB 1
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SMK 6,15
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 6150 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 5950 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 13.98 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 22.5 ton

SMK 6,50
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 6500 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 6300 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 14.8 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 24 ton

SMK 7,0
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 7000 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 6800 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 15.98 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 26 ton

SMK 7,5
D›ş Ölçüler (ExDxY) : 7500 x 2550 x 3500 mm
‹ç Ölçüler  : 7300 x 2350 x 3300 mm
‹ç Alan  : 17.15 m2

Yaklaşık Ağ›rl›k  : 31 ton

Beton Köşkler   SMK Monoblok Beton Köşkler B 1

Not : Standart tip arkas› kapal› t›r ile taş›maya uygun beton  
    köşklerimizi lütfen sorunuz.
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Q8 Nervürlü Demir
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C35 Beton
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350350

60
0
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035

0

Dolgu Toprağı

150 mm Blokaj

Q8 Nervürlü Demir

Önden görünüm

Yandan görünüm

B 1.2.2.3  Köşk Zemin Detaylar›

Monoblok köşkler için aşağıdaki zemin detayı önerilmektedir.

Beton Köşkler   SMK Monoblok Beton KöşklerB 1



SPK tipi köşkler, 1997 yılından beri üretilen Türkiye de ilk 
defa şirketimizce üretilen trafo ve dağıtım merkezleridir. 
‹çeriden işletmeye uygun olan prefabrik köşkler OG dağıtım 
sistemlerinde kullanılmak üzere imal edilen, harici kullanım 
tipine göre, gerilimi 1-40,5 kV' a gerilim aralığ›na ve gücü
2500 kVA’ e kadar olan prefabrik yapıdaki test edilmiş saha 
montajlı TSE, ISO, OHSAS belgeleri ile ürün ve üretim 
kalitesi ispatlanmış köşklerdir.

PB1, PB2, PB3, PB4 gibi dört ana boyutta üretilen prefabrik 
beton köşkler istenildiğinde uzunlamasına eklenerek 
istenilen her türlü tesisin oluşturulmasında müşterilerimize 
büyük  bir kolaylık sağlamaktadır. Metal clad hücre 
kullanımı için uygun (içten içe 4800 mm) çalışma mesafesine 
sahip ülkemizde üretilen ilk ve tek köşk tipidir.

Çatı bölümü beton paneller ile kapatılabildiği gibi müşteri 
isteğine uygun çelik konstrüksyon imalat ile de 
kapatılabilmektedir. Türkiye nin ilk ve tek iç ark testine tabi 
tutulmuş köşküdür.

Tüm beton elemenaları test edilmiş beton ve çelik donatı ile 
işcilik hatalarını minimuma indiren kalıp tekniği ile 
dökülmektedir. Eski tip örme binalar yerine kullanılabilecek 
içerden işletmeli tek alternatif köşktür.

Yılın her mevsiminde istenilen her yere tesis edilebilen ve 
istenildiğinde sökülerek başka bir yere kurulabilen köşklerdir.

Parçalar halinde sevk edildiklerinde ağırlık problemi 
olmaksızın istenilen tip araç ve vinç ile kolaylıkla sevk ve 
kurulum işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.
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YG/AG Prefabrik Transformatör Merkezleri

YG Anahtarlama ve Kontrol Düzeni

Mahfazaların koruma derecelerinin sınıflandırılması

Transformatör koruması için YG sigortaların seçimi için uygulama kılavuzu

Galvanizli Düz ve Oluklu Saclar

Demir ve Çelikten Yapılmış Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırılmış Galvaniz Kaplamalar

Metalik Kaplamalar - Demir Esaslı Malzemeler Üzerine Sıcak Daldırılmış Galvaniz Kaplamalar

Boyalar ve Vernikler- Çapraz Kesme Deneyi

Boya ve vernikler - Boya Kaplamalarındaki bozulmanın değerlendirilmesi - Paslanma Derecesinin
Değerlendirilmesi

Beton Bölüm:1 Özellik, Performans, ‹malat ve Uygunluk

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzen Grupları Bölüm:1

Beton Çelik Çubukları

Tuzlu Sis Deneyi

Güç Transformatörleri

Kablolar Beyan Gerilimleri 6 kV’ dan 36 kV’ a Kadar Olan Güç Kablolarının Yardımcı Donanımları ‹çin
Deney Metodları

Kablolar Beyan Gerilimleri 3,6/6 kV’ dan 20,8/36 kV’ a Kadar Olan Güç Kablolarında Kullanılan Yardımcı
Donanımları için Deney Özellikleri

TS EN 62271-202

TS EN 62271-200

TS 3033

TS IEC 60787

TS 822

TS 914 EN ISO 1461

TS  EN ISO 1460

TS EN ISO 2409

TS EN ISO 4628-3

TS EN 206-1

TS 3367

TS 708

TS 2093 EN 60068-2-11

TS 267 EN 60076-1

TSE EN 61442

TS HD 629.1 S2

IEC no

IEC 62271-202

IEC 62271-200

IEC 60529

IEC 60787

EN ISO 1461

EN ISO 1460

EN ISO 2409

EN ISO 4628/3

EN 206-1

IEC 60439-1

IEC 60068-2-11

IEC 60076-1

IEC 61442

HD 629.1 S2

TSE no



Dizayn Kriterleri

ş Rakım    :  2000 m
ş Ortam sıcaklığı C  :  -5 ..... +50 oC
ş Ortam kirliliği  :  Class 3
ş Max güneş radyasyonu :  1000 W/m2

ş Deprem dayanımı  :  0,5 g yatay ve düşey

Anma değerleri

ş Ur    :  40,5 kV’ a kadar
ş Ir     :  3150 A’ e kadar
ş Ik     :  40 kA’ e kadar
ş Fr    :  50/60 Hz
ş IAC    :  AB
ş IP Code   :  IP23D 
ş CL    :  10

B 2.1  SPK Tipleri

SPK lar da SMK ve SCK lar gibi dağıtım merkezi ve trafo 
merkezi olarak kullanılabilmektedir.

B 2.1.1  SPK-D Dağıtım Merkezleri

Genel Bilgiler

ş ‹çerisinde AG veya OG Anahtarlama ve kumanda   
 elemanlarını ihtiva eden köşklerdir. 
ş Eni ve yüksekliği standart olup uzunlukları müşteri 
projesine  uygun olarak istenilen ölçüde üretilirler.
ş Kullanılan hücrelere uygun kablo giriş çıkış rekorları   
 bulunmaktadır.
ş Çatı, taban döşemesi ve duvarlar parçalar halindedir.
ş Doğal havalandırma yapılabildiği gibi projeye uygun fan 
ve  klima ile de donatılabilirler.
ş TS 500' e göre  C35 dayanımında beton kullanılarak imal  
 edilirler. 
ş Kapı kapak gibi  parçalar galvanizli sac ve profillerden  
 meydana gelmektedir.
ş IP 23D koruma yapılabilmektedir.
ş SPK köşkler grenli dış cephe boyası ile boyanmaktadırlar.

B 2.1.1.1  Bölümler

SPK-D tipi köşklerde 1-40.5 kV gerilim seviyelerinde Metal 
Clad, Metal Mahfazal› hücreler ve gaz izoleli RMU’lar›n 
montaj› yap›labildiği gibi ayrıca

ş Alçak gerilim seviyesinde AC-DC panoları, koruma ve  
 kumanda panoları 
ş Motor besleme panoları,
ş Jeneratörler
ş Kompresörler

Ayrı ayrı veya sistemin ihtiyacına uygun olarak ayn› bölme 
içersinde montaj› yap›labilmektedir.
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B 2.1.1.2  Uygulama Alanlar›

SPK -D tipi köşkler çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Başlıca kullanım alanları aşağıda belirtildiği gibidir.

 Çimento Fabrikaları
 Otomotiv Endüstrisi
 Petrol Endüstrisi
 Kimya Endüstrisi
 Demir Çelik Endüstrisi
 Haddehaneler
 Enerji Üretim Santralleri
 Maden ‹şletmeleri

B 2.1.1.3  Avantajlar›

 Her tip Orta gerilim hücrenin kullanımına uygun dizayn
 Her tip Alçak gerilim panonun kullanımına uygun dizayn
 Özel projelere özel çözüm uygulamaları
 C35 beton ile yüksek mukavemet 
 Uzun işletme ömrü
 Taşıma ve devreye alma kolaylığı
 IAC:AB ye uygun konstrüksiyon.
 Modüler dizayn
 Kolay ve güvenli işletme
 Güvenli  ve test edilmiş topraklama devreleri

B 2.1.2  SPK-T Trafo Merkezleri

SPK-T  trafo merkezleri yapı itibari ile dağıtım merkezleri ile 
aynı özelliktedirler. 

Genel Bilgiler

 ‹şletme güvenliği IEC 62271-200 de belirtilen tip testler ile  
 belgelendirilmiştir.
 IAC:AB olarak iç ark testlerinden başarı ile geçmiştir.
 Fabrika montajlı ve rutin testleri yapılmış ürünlerdir.
 2  mm galvanizli sac kullanılarak imal edilirler.
 Sistemin ağırlığına ve yapısına uygun galvanizli baza üzerine  
 otururlar.
 OG-Tr-AG bölmeleri tel fens ile ayrılmıştır.
 Yılın her döneminde üretim ve montaj yapılabilir.
 40,5 kV’ a kadar değişik tipte hücrelerin montaj› yap›labilir.
 Projeye uygun alçak gerilim panolar kullanılır.
 ‹ç yoğunlaşmayı önlemek için ısıtıcı termostad grupları  
 kullanılır.
 Uygun aydınlatma sistemi ve iç ihtiyaç fiş priz takımları  
 kullanılır.
 Açılır kapılarda içeriden açılabilen bilyalı kilitler kullanılır.
 2500 kVA’ e kadar yağlı tip veya kuru tip trafolar›n montaj›  
 tip testli olarak yap›labilir.
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A 3.1.2.1  Bölümler
             
SMK -T Trafo merkezleri 3 bölümden meydana gelmektedir:

a-  Orta Gerilim Anahtarlama bölümü
b-  Trafo Bölümü
c-  Alçak Gerilim Anahtarlama bölümü

a- Orta Gerilim Anahtarlama Bölümü 

Bu bölümde Aktif Elektroteknik tesislerinde üretilen hava 
izoleli Metal Enclosed, Metal Clad hücreler kullanılabileceği 
gibi gaz izoleli RMU’ lar ile de anahtarlama 
yapılabilmektedir. Kullanılan orta gerilim hücreye uygun 
Plug-In veya Isı büzüşmeli tip kablo başlıkları ile hücre 
bağlantıları yapılır.

Akü redresör grupları Arıza gösterge düzenekleri de yine bu 
bölümde bulunmaktadır.

b- Trafo Bölümü 

Bu bölümde 2500 kVA’ e  kadar IEC standartlarına uygun 
yağlı veya kuru tip trafolar kullanılmaktadır. Trafo 
bölümünün ölçüleri kullanılacak olan trafonun gücüne ve 
boyutuna uygun olarak dizayn edilir. Müşteri isteğine uygun 
olarak Plug-In veya ›sı büzüşmeli tip kablo başlıkları ile 
hücre bağlantıları yapılmaktadır.

Trafolar taşıyıcı tekerlerine uygun profiller üzerine montaj 
edilmektedirler. Standart olarak doğal havalandırma yapılan 
bölümde, tropik iklimlere uygun cebri havalandırma cözümleri 
de mevcuttur. Trafoların altında yağ haznesi de bulunmaktadır.

c- Alçak Gerilim Bölümü 

Alçak gerilim panoları kullanılan trafo gücüne ve çıkış sayısına 
uygun olarak dizayn edilmektedirler. Trafo ile bağlantı bara ile 
veya kablo ile sağlanmaktadır. Projede istenmesi halinde 
otomatik kompanzasyon sistemi de kullanılabilmektedir.  

24

a Friem & Aktif Group Company

Beton Köşkler   SPK Prefabrik Beton KöşklerB 2



*  PB6 tipi prefabrik beton köşkler Metal clad sistemler için tasarlanmıştır.
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PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6 *

Boy (mm)
5340
7340

11230
7940

‹steğe bağl›
‹steğe bağl›

SPK serisi Dış Ölçüleri Dahili Ölçüler

En (mm) Alan (m2)
21,8
30
46

32,5
-
-

Boy (mm)
5050
7050

10940
7650

‹steğe bağl›
‹steğe bağl›

En (mm) Alan (m2)
19.2
26.8
41.5
29
-
-

Yükseklik
(mm)

Ağırlık
 (ton)

37
45
59
49
-
-

3590
3590
3590
3590
3590

< 4600

4090
4090
4090
4090
4090

< 5550

3800
3800
3800
3800
3800

< 5300

Modeller

Beton Köşkler   SPK Prefabrik Beton Köşkler B 2

A 3.1.2.2  Ölçüler

SPK tipi Prefabrik köşkler dağıtım ve trafo merkezi olarak 
aşağıdaki boyutlarda üretilmektedirler.







Merkez
Bayraktar Blv. Şehit sk. No: 5 Aktif Plaza 
34775 Ümraniye Istanbul - Türkiye
Tel  : +90 216 314 93 20
Fax : +90 216 314 93 60

Fabrika
Akşemsettin mah. Çatalca sk. No:113 
06930 Sincan Ankara - Türkiye
Tel  : +90 312 269 46 02 
Fax : +90 312 269 45 01

E-mail : info@aktif.net
Web : www.aktif.net 
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Enerji ve Endüstri

Orta Gerilim Hücreler

Trafo ve Dağ›t›m Köşkleri

Mobil ‹stasyonlar

Dirençler

Enerji Kalitesi

T›bbi Güç Sistemleri

Trafo ve Reaktörler

OSOS ve Faturalama

Ölçme ve Yönetim Sistemleri

Senkronizasyon Sistemleri

Sekonder Koruma Röleleri

Kaçak Akım Röleler

Raylı Sistemler

Enerji Dağ›tım Çözümleri

Depo Alanı Çözümleri

Araçüstü Ekipmanlar  


