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“Lokal ve uluslararası rekabet 
pazarında sektörümüzün 

lideri olmak amacıyla müşteri 
memnuniyetini ön planda 

tutmak, çalışan personelimize 
eğitimler vererek, bilinçli, kalifiye 
elemanlarla, teknolojik gelişmeleri 

yakından takip ederek kalite 
seviyemizi sürekli arttırmaktır.”

“Tüm faaliyetlerde önleyici 
tedbirler almak ve olası tehlikeleri 

ortadan kaldırarak sıfır kaza 
hedefine ulaşmak ve çalışanlar, 

taşeronlar, ziyaretçiler için  
güvenli bir ortam sağlamaktır.”

“Çevre korumasını yaşamsal öncelikte 
gören firmamız, hızla gelişen teknoloji 

ve buna paralel değişen çevresel 
yaklaşımlar doğrultusunda çevre 

ve insan sağlığının korunması için 
çalışanların eğitim ve uygulamalara 
etkin katılımını sağlayarak dinamik 

bir çevrenin oluşmasına katkı 
sağlamaktır.”

KALİTE POLİTİKAMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
POLİTİKAMIZ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 
POLİTİKAMIZ
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BORA PANO

Her geçen gün değişen dünyamızda eğitimli ve 
deneyimli yönetimimiz ve uzman kadromuzla, 
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile 
kendimizi geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. 
Firmamız açıldığı günden bugüne kadar hızlı bir 
şekilde geleceğe yatırım yapan, doğru stratejik 
değerlendirmeler ve etkin risk yönetimi ile 
verimliliğini ve kalitesi sürekli artıran bir grafik 
sergilemektedir.

Bünyemizde uygulanmakta olan tüm süreçlerin, 
uluslararası kalite düzeyinde gerçekleştirilmesi ve 
çalışanlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirilmesi, 
faaliyetlerimiz sırasında çevrenin korunması 
vazgeçilmez prensiplerimiz arasındadır.

   
 
 
 

Üretimin her aşamasında ISO 9001 ve CE 
standartlarına uygun olarak yüksek kalite ve 
verimlilik, düşük maliyet ve zamanında teslimat 
hedeflenmektedir.

Müşterilerimizden gelebilecek özel talepler 
bizim için gelişimdir. Müşteri memnuniyetini 
her zaman ön planda tutmuş, sürekli gelişen ve 
değişen teknolojideki yenilikleri takip ederek, 
teknik bilgi ve becerileri geliştirmeyi görev biliriz. 
Ülke ekonomimize faydalı olmayı kurulduğumuz 
günden itibaren görev olarak bildik ve sektörün 
en iyileri arasında olma yolunda kalite 
standartlarından ödün vermeden, yurtiçi ve 
yurtdışında değişen ve gelişen pazarlarda yer 
alabilmek için emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Müşteri odaklı

Dinamik

Yaratıcı

Topluma ve  
çevreye duyarlı

Çalışanlarını 
sürekli geliştiren

Takım çalışmasına 
inanan

DÜRÜST   I   ŞEFFAF   I   YENİLİKÇİ

DEĞERLERİMİZ
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Pano pano malzeme dökümü çıkarılmış projemizin üretime yönelik iç dış görünüşleri, kumandası ve 
tekhatları çizilir. Müşteri onayı alındıktan sonra elektromontaj aşamasına geçilir.

Tüm şalt komponentlerinin montajı tamamlandıktan sonra projesine ve şartnamesine uygun olarak 
kablajlama ve %99,9 saflıkta elektrolitik bakır ile akım yolları  oluşturulur.

Yine proje ve şartnamesine uygun olarak varsa formlama parçaları, aydınlatma ve havalandırma 
tertibatı, kablo kanalları ve makaronlar montajlanır.

Montajın en son aşamasında tüm cihaz ve kabloların uygun adresleme ve yönlendirmeler ile 
etiketlemesi tamamlanır.

Montajı tamamlanan panolar IEC standartlarına uygun olarak rutin test ve deneyleri yapılmak üzere 
test alanına sevk edilir.

Rutin testler kalite kontrol departmanımız tarafından malzeme ve işçilikten kaynaklanan hataları 
tespit etmek amacıyla yapılır. Tüm panolar için yapılması zorunludur.

Yapılan rutin testler şu şekildedir:

1. Yapısal kablolama ve fonksiyon deneyleri

2. Dielektrik deneyleri 

3. Koruyucu devrenin devamlılığı deneyleri 

Test-kabul aşamasından bir kaç gün önce müşterimize kabul-davet yazısı e-mail yolu ile bildirilir ve 
kendilerinin de testlere iştiraki istenir. Katılmaları durumunda testler beraber yapılır aksi durumda 
testler ekibimiz tarafından tamamlanıp dokümantasyon olarak müşterimize iletilir.

Panolarımız ve içinde kullanılan tüm ekipmanlar için onay dokümanları firmamızca hazırlanıp 
müşterilerimize sunulur.

PANO MONTAJI
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Alçak Gerilim Dağıtım Panoları:

Kompanzasyon Panoları:

Otomasyon ve Otomatik Kontrol Panoları:

MCC Panoları:

Montajını yaptığımız pano çeşitlerimiz:

Herhangi bir yapıya gelen elektrik enerjisinin, yapının tamamına dağıtılması için kullanılan dikili tip 
olarak tabir ettiğimiz panolardır. Tüm tesisin enerjisi bu şekilde tek bir noktadan kontrol edilebilir. 
Üzerlerinde bulunan ölçü aletleriyle tesise gelen şebeke gerilimi, tesisin şebekeden çektiği güç ve 
akım gibi değerler de bu panolardan gözlenebilir.

Tesisin herhangi bir bölümünde elektrik kesintisi gerektiğinde ana dağıtım panolarının bu hattı 
besleyen şalteri kapatılarak bu işlem kısa sürede gerçekleştirilebilir. Acil durumlarda tüm enerjiyi bu 
panolardan kesmek mümkündür.

AG panolarımız, TÜRKAK tarafından akredite olan LVT tip test raporuna haizdir. Teknik dokümanlar 
kısmında IEC 60439-1 &2 ‘ye göre panolarımıza yapılmış olan testleri görebilirsiniz.

Aktif-reaktif güç dengesini ilgili sınırlar içinde tutmak ve cosφ değerinin enerji kalitesini artırıcı yönde 
uygun hale getirmek için ihtiyaca yönelik kompanzasyon panolarının tasarlanmasını ve imalatını 
gerçekleştiriyoruz.

Standart kompanzasyonun yanı sıra şebekede harmonik üreten yüklerin bulunduğu tesislerde, 
elektriksel cihaz ve makinaların olumsuz etkilenmesini önlemek için aktif ve pasif harmonik 
reaktörlerin kullanıldığı filtre panolarının imalatını da yapıyoruz.

Harmonik kirlilik oranının, sınırların üstünde ve yük değişiminin hızlı olduğu yerlerde kontaktörlü 
kompanzasyon yerine tristörlü kompanzasyon da kullanmaktayız.

Tesisin yapısına ve işlevine uygun çözümler sunan her türlü otomasyon ve sistemin proses akış 
şeması ve makine parkuru ihtiyaçlarına uygun olarak insan müdahalesini minimum seviyede tutmayı 
amaçlayan her türlü otomatik kontrol panosunu tasarlayıp, projelendirip imalatını yapmaktayız.

• Direkt yol verme (DOL) çıkışlı MCC panoları

• Y/Ü tipi motor çıkışlı MCC panoları

• Sabit ve kompartmanlı motor çıkış MCC panoları

• Soketli ve çekmeceli şalterler ile MCC panoları

• Softstarter çıkışlı MCC panoları

• Sürücü panoları (Fon ve pompa, kompresör, maden tesisleri, kırıcı sürücü panoları, demir 
çelik tesisleri, toz tutma sistemleri, kağıt makinesi, vinç sistemleri uygulamaları ve standart 
uygulamalar için (Bant, pompa, karıştırıcı, konveyör) pano yapmaktayız.

Amacımız;
“İlk seferde hatasız, kaliteli, güvenli ürünler ve hizmetler üretmek”
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Formlu Panolar:

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla enerjili parçalara direkt ya da endirekt temas 
engellenebilmekte ve kısa devre akımlarının yarattığı hasarların bölmelenen parçalar arasında 
kısıtlanması sağlanabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak IEC 61439-1&2 uluslararası standartlarında 
tanımlanan Form1, Form 2a/b, Form 3a/b, Form 4a/b bölümlendirmelerini yapmak mümkün 
olmaktadır.

Formlama ile ilgili ayrıntılı bilgi “teknik bilgiler” kısmında yer almaktadır.

Şartnamesine uygun olarak EAE Panelmaster veya tip testli panomuzla formlu pano uygulamaları 
yapıyoruz.

EAE Elektroteknik firmasına ait panolar, müşterilerimize sunduğumuz panolar arasında oldukça 
önemli bir yere sahiptir.

EAE’nin uygulamasını yaptığımız panolarından bazıları şu şekildedir:

• EAE D Serisi Dikili Tip Modüler Kabinler:
E-kabin D serisi elektrik kabinleri genel amaçlı olarak, dahili uygulamalarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Sade tasarımları farklı uygulamalar için işlevsellik ile beraber ekonomik çözümler 
sunmaktadır.

• EAE E Serisi İç Tesisat Kabinleri:
E-kabin E serisi iç tesisat kabinleri özellikle alış-veriş merkezleri, oteller, hastaneler gibi binaların 
dahili elektrik tesisatına yönelik olarak tasarlanmıştır. Tasarım, Din-ray tipi cihazların kullanımına 
müsaade etmektedir.

• EAE H Serisi Harici Tip Kabinler:
Harici ortamlarda kullanım gerektiren, paslanmaya karşı uzun ömürlü ve ekonomik bir çözüm 
sağlayan harici tip kabinlerdir.

• EAE M Serisi Monoblok Kutular:
E-kabin M serisi monoblok tip kabinler,  endüstriyel uygulamalara yönelik yüksek dayanıklı çözüm 
sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

• EAE O Serisi Kutular:
E-kabin O serisi tesisat kabinleri, genel kullanıma yönelik elektrik ekipmanları muhafazası 
olarak tasarlanmıştır. Tasarım ,dahili uygulamalara yönelik ekonomik çözüm sunmak amacıyla 
geliştirilmiştir.

• EAE S Serisi Dikili Tip Modüler Kabinler:
E-kabin S serisi elektrik kabinleri, dahili uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sade 
tasarımları farklı uygulamalar için işlevsellik ile beraber ekonomik çözümler sunmaktadır.
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Güneş Enerji Sistemleri AC Toplama Panoları:

Özel Pano Uygulama Çeşitleri:

AC toplama panolarından alınan enerji, güç kabloları ile ana toplama panosuna aktarılarak güvenlik 
ve kontrol altına alınır. Solar toplama panosunda toplanan elektrik enerjisi, gerilim değerinin 
yükseltilmesi için yüksek akım limitlerinde çalışabilen AG şalter ile transformatöre yönlendirilir. 
Panolar TSE, CE ve ISO 9001 standartlarında üretilmektedir.

Talep üzerine proje ihtiyaçlarına uygun, kullanım yerine ve müşteri isteğine göre özel tip ve 
boyutlarda her çeşit pano üretilebilmektedir. Kurulacak sistemlerine uygun olan pano projelerinde 
de destek hizmeti verilmektedir.

“Kaliteyi uygun fiyata temin etme ilkesi”
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Projelerde yaptığımız 
revizyonlar çoğu zaman 
müşterilerimize maddi 
kazanç ve işletmede kolaylık 
sağlamaktadır.

Panolarımız  
IEC Standartlarına uygun 
modüler yapıda olup 
revizyonlar için  
ergonomik bir yapıdadır.
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PANO PROJE DANIŞMANLIĞI

Müşterilerimizden gelen projeler dikkatle 
incelenmektedir. Şartname, proje ve 
BOQ’ lar arasındaki sapmalar belirlenir. 
Gördüğünü direk uygulama mantığının yanı 
sıra müşterimizle onaylaşarak doğru yol 
belirlenir ve doğru pano sistemi oluşturulur.

Gereken durumlarda yeni tekhat çizimi 
firmamızca yapılır, pano öngörüşleri çizilir. 
Binada panoların yerleşeceği yerin mimarisi 
alınarak pano odasının yerleşimi teknik 
ekibimiz tarafından yapılır.

REVİZYON

İşletmelerinizin mevcut sistemlerindeki 
ihtiyaç firmamızca belirlenir. Yeniden 
yapılandırma projelendirme ile başlar, 
sonrasında ihtiyaca uygun panoların 
imalatı bitirilip işletmenizin uygun olduğu 
zamanlarda enerji kesintisi ile mevcut 
sisteminize entegrasyon gerçekleştirilir.

Demontaj gereken durumlarda da destek 
vermekteyiz.



9

Bazı durumlarda, çalışır durumlarda 
gönderdiğimiz panoların uç bağlantılarını 
şantiyede yapan müşterimiz bizden geçici 
veya kesin kabul dönemlerinde destek rica 
etmektedir. Enerji verilme esnasında teknik 
ekibimiz de şantiyede olup süpervizörlük 
hizmeti verebilmektedir.

Firmamız montajlamasını kendisinin yapmış 
olduğu pano sistemleri için işletmelerle yıllık 
bakım anlaşması yapmaktadır. Böylelikle 
olması muhtemel sıkıntılar önlenerek işletme 
maliyetlerinin azalması sağlanmaktadır.

İşletmelerde iş güvenliği, 
iş sağlığı ve iş süreçlerinin 
kesintisiz sürdürülebilmesi 
açısından periyodik bakım 
oldukça önemlidir.

Panolarımızın montajı  
bittikten sonra üretim 
tesisimizde rutin testleri 
yapılarak sevkiyatı 
gerçekleştirilir.

İŞLETME - BAKIMDEVREYE ALMA



10

HASTANE PROJELERİ

ENERJİ TESİSLERİ

KURUM PROJELERİ

ENDÜSTRİYEL TESİS PROJELERİ

ARITMA, İÇMESUYU VE POMPA İSTASYONU TESİSLERİ

STADLAR

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE MAĞAZA PROJELERİ

OKUL VE ÜNİVERSİTE PROJELERİ

ÖZEL PANOLAR

:)Strateji Planlama Uygulama Müşteri  
Memnuniyeti

REFERANSLARIMIZ
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HASTANE PROJELERİ

ENERJİ TESİSLERİ

GES HES RES

Şehir Hastaneleri Devlet Hastaneleri Özel Hastaneler
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KURUM PROJELERİ

RoketsanTAI

TCDD Emniyet Genel Müdürlüğü

TelekomDHMİ DLH

TOBB MSB

ARITMA, İÇME SUYU VE 
POMPA İSTASYONU TESİSLERİ
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Siemens PrysmianEAE Klemsan

Entes OBO Eaton

ENDÜSTRİYEL TESİS PROJELERİ

STADLAR ÖZEL PANOLAR

ABB

Epcos

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 
VE MAĞAZA PROJELERİ

ARITMA, İÇME SUYU VE 
POMPA İSTASYONU TESİSLERİ

OKUL VE ÜNİVERSİTE 
PROJELERİ



TEKNİK BİLGİLER

TS EN 61439-1&2 STANDARTLARINDA  
YAPILAN TESTLER

ELEKTRİK PANOLARINDA FORMLAMA

IP KORUMA SINIFI
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1. Kısa Devre Dayanımı

2. Sıcaklık Artışının Doğrulanması

3. Di Elektrik Özellikler

4. Yalıtım Aralıkları, Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları

5. İşaretleme

6. Mekanik Çalışma

7. Korozyona Karşı Dayanıklılık (8 gün)

8. Donanımların Koruma Derecesi (IP 4X)

9. Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi

10. Harici İletkenler için Bağlantı Uçları

11. Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantıar

12. Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan  

Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması

13. Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü

14. Kaldırma Düzeni

15. Mekanik Darbe

16. Donanımların Koruma Derecesi (4B65)

TS EN 61439-1&2  
STANDARTLARINDA YAPILAN TESTLER



16

ELEKTRİK PANOLARINDA FORMLAMA NEDİR?

Form 1 Uygulaması

Form 2 Uygulaması

ELEKTRİK PANOLARINDA FORMLAMA

Canlı parçalara direkt ya da endirekt temas engellenir. Kısa devre akımlarının yarattığı hasarlar 
bölmelenen parçalar arasında kısıtlanır.

Bakım için gerekli minimum korunma :

Önerilen korumalar aşağıdakileri içerir.

• Yatay ve dikey transfer baralarının kaza ile dokunmalara karşı bariyerlerle donatılması

• Giriş devre kesicisinin şebeke tarafının bölmelenmesi ile giriş kesicisi açık pozisyondayken 
rahatlıkla bakım yapılabilir.

Şalt cihazlar ve baralar koruyucu panonun içine yerleştirilir.

FORM 2a: Fonksiyonel ünitelerin baradan ayrılması fakat çıkış iletkenlerinin klemenslerinin baradan 
ayrılmamasıdır.

FORM 2b: Fonksiyonel ünitelerin ve çıkış iletkenlerinin klemenslerinin baralardan ayrılmasıdır.

Fo
rm

 1
Fo

rm
 2

a

Fo
rm

 2
b

1

1 1

2

2 2

2

2 2

-   Görev birimi

-   Giriş/çıkış bağlantıları

1- Ana çoklu baraları

2- Dağıtım baraları

3- Giriş devresi

4- Çıkış devresi 

3

3 3

4

4 4

4

4 4

4

4 4

4

4 4

4

4 4

4

4 4

4

4 4
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Form 3 Uygulaması

Form 4 Uygulaması

FORM 3a: Fonksiyonel ünitelerin birbirinden ve baralardan ayrılması fakat çıkış iletkenlerinin 
baralardan ayrılmamasıdır.

FORM 3b: Çıkış iletkenlerinin baralardan, fonksiyonel ünitelerin de birbirinden ve baralardan 
ayrılmasıdır. Çıkış iletkenlerinin klemenslerinin fonksiyonel üniteden ayrılması fakat birbirinden 
ayrılmamasıdır.

FORM 4a: Baraların fonksiyonel ünitelerden ve tüm fonksiyonel ünitelerin çıkış iletkenlerinin 
klemensleri dahil birbirinden ayrılmasıdır. Çıkış iletkenlerinin klemensleri fonksiyonel ünite ile aynı 
bölmededir.

FORM 4b: Baraların fonksiyonel ünitelerden ve tüm fonksiyonel ünitelerin çıkış iletkenlerinin 
klemensleri dahil birbirinden ayrılmasıdır. Çıkış iletkenlerinin klemensleri fonksiyonel ünite ile aynı 
bölmede değil korunmalı bir alanda veya ayrı kapalı bir bölmededir.

Fo
rm

 3
a

Fo
rm

 4
a

Fo
rm

 3
b

Fo
rm

 4
b

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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IP KORUMA SINIFI

IP KORUMA SINIFI NEDİR?  
SEVİYELERİ NELERDİR ?

INGRESS PROTECTION

INGRESS PROTECTION

INGRESS PROTECTION

INGRESS PROTECTION

INGRESS PROTECTION

INGRESS PROTECTION

INGRESS PROTECTION

IP Code (IP Kodu)’un açılımı ‘international protection code (uluslararası koruma kodu)’ ya da ‘ingress 
protection code (giriş koruma kodu)’ olarak geçer. Açılımlarından da anlaşılacağı üzere IP koruma 
sınıfı elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu 
(CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş uluslararası 
bir standarttır. Güvenli çalışma şartlarını belirtmek için elektrikli ürünlere IP kodu verilmelidir.

IP derecesi 2 veya 3 basamaklı bir sayıdır; 3. basamak IEC 60529 da yer almadığı için çoğunlukla 
kullanılmaz. Farklı etkilere karşı dayanıklılığı kolay ifade edebilmek için; IP derecelendirmesinde  
her bir basamak ayrı bir etkiye karşı korumayı ve basamaklardaki sayılar korumanın derecesini 
belirtir.

IP Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları:

1. Katı cisimlere karşı koruma

2. Sıvılardan koruma

3. Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529’da yer almadığı için çok sık kullanılmaz)

IP

IP
IP

IP

IP

IP
IP

6
5

2

3

4

6
6

8
5

0

1

0

6
5
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IP (Ingress Protection) KORUMA SINIFI 

KATILAR

Sınıflandırma Örneği:

INGRESS PROTECTION

SU

Bir el gibi 50 mm’den 
daha büyük katı bir 
nesneye karşı korumalı

Dikey düşen su 
damlalarına karşı 
korumalı. 
Sınırlı su girişi izinli.

Dikeyden 15 dereceye 
kadar koruma 
eğilimli dikey düşen 
su damlalarına karşı 
korumalı. 
Sınırlı su girişi izinli.

Güçlü su dalgalarına 
karşı korumalı. Güçlü 
tazyikli suyu, zarar 
verecek ölçüde içeri 
giremez.

30 dakika boyunca  
15 cm ve 1 mm 
arasında su içindeki 
etkilerine karşı koruma.

Uzun süre basınç 
altında su içindeki 
etkilerine karşı koruma.

Suya karşı 60 dereceye 
kadar dikey korumalı. 
Sınırlı su girişi izinli.

Her yönden gelen 
sıçrayan suya karşı 
korumalı. 
Sınırlı su girişi izinli.

Tazyikli suya karşı 
korumalı. 
Sınırlı su girişi izinli.

Bir parmak gibi  
12,5 mm’den daha 
büyük katı bir nesneye 
karşı korumalı

Bir tornavida gibi  
2,5 mm’den daha 
büyük katı bir nesneye 
karşı korumalı

Bir tel gibi 1 mm’den 
daha büyük katı bir 
nesneye karşı korumalı

Toz korumalı. 
Sınırlı toz girişine izinli. 
Cihazın çalışmasına 
engel olmaz. 
2 ile 8 saat

Toz geçirmez. 
Toz girişi yok. 
2 ile 8 saat.

IP 6 5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8
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KAPASİTE RAPORU

MARKA TESCİL YERLİ MALI BELGESİ

BE
LG

EL
ER

İM
İZ


