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sunuyoruz.

• 

• 

elektriksel çözümler

• 

Yaşadığımız ve çalıştığımız yerleri daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için, daha az
enerji kullanan, güç güvenirliğini artıran 

hidrolik ve
elektriksel çözümler
Makinelerin güç kaybetmeden daha fazla verimlilik sunmasını sağlayan

havacılık çözümler

araç aktarma ve güç aktarma çözümleri

Hava taşıtlarını daha hafif, daha güvenli ve daha düşük maliyetli bir şekilde işletmek ve
havaalanlarının daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için yapılan
Yakıt tüketimini ve emisyonlarını azaltırken araçlara, kamyonlara ve otobüslere daha fazla
güç sağlayan

• 

Eaton’ı keşfedin.

Daha fazlasını talep eden
bir dünyayı enerjilendiriyoruz.
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Dünya çapında enerjilendirme
Küresel bir güç yönetim şirketi olarak dünya çapındaki 
müşterilerimize binalar, havacılık, kamyonlar, arabalar, makineler 
ve iş için gerekli olan enerjiyi yönetmeleri için yardımcı oluyoruz.

Eaton.com Eaton‘ın yenilikçi teknolojileri müşterilerin 
elektriksel, hidrolik ve mekanik enerjiyi daha güvenli, verimli ve 
sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Enerjiyi tüm sekillerde daha pratik ve daha ulasılabilir hale 
getiren entegre çözümler sunuyoruz.

2018 satışları 21.6 milyar $‘ı bulan Eaton, dünya çapında 
yaklasık 99.000 çalışanıyla 175‘ten fazla ülkede faaliyet 
gösteriyor.

Eaton.com
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Orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için çok çeşitli elektrik ekipmanının entegre 
üretim platformu olarak Türkiye’nin dinamik gücünü küresel arenaya taşıyan ve sektör lideri olarak kendi 
alanına ışık tutan Ulusoy Elektrik A.Ş., 1985 yılında Sait Ulusoy tarafından bir mühendislik şirketi olarak 
kuruldu. Orta gerilim elektrik dağıtım şebekeleri ve endüstriyel tesisler için sunmuş olduğu ideal çözümler 
ile Türk elektromekanik endüstrisinin önde gelen oyuncularından biri haline geldi. Bugün gelinen noktada 
ulusal ve uluslararası platformda göstermiş olduğu başarı, geniş ve kaliteli ürün gamı, yatırımları ve nitelikli 
hizmet anlayışı ile pek çok başarılı projeye imzasını atmış bulunuyor.

Ankara ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, Temelli Anadolu Organize Sanayi Bölgesi ve Endonezya Cikarang 
Organize Sanayi Bölgesinde, toplamda 83.000 m² alan üzerinde 56.000 m²’lik kapalı alana sahip 3 üretim 
tesisinde faaliyetlerine devam ediyor.

700’ün üzerinde nitelikli çalışanı ve 100’ün üzerinde konularında uzman mühendis kadrosu ile ürün 
tasarımı, geliştirilmesi ve AR-GE faaliyetlerinin tamamını kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.

Ulusoy Elektrik, 4 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat potansiyeli ile Türkiye’nin, dünya çapında orta gerilim 
elektrik dağıtım ekipmanları üretim lansmanını başarıyla gerçekleştiriyor.

Gerçekleştirdiği büyük projeler, üretim kapasitesi ve endüstriyel başarısı ile İstanbul Sanayi Odası 
tarafından her yıl yayınlanan “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması 2017 listesinde Ulusoy Elektrik 
A.Ş. Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 364. sırada yerini aldı.

Ulusoy Elektrik 2014 yılı Kasım ayı itibariyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören halka açık bir şirkettir.

Ulusoy Elektrik A.Ş. toplam hisselerinin %82,275’ine tekabül eden kısmı 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle Eaton 
Industries’e devredildi. Dünya genelinde 99.000 çalışanı olan, 175 ülkede müşterileri bulunan, 2018 yılı 
satışları 21,6 milyar Doları bulan küresel güç yönetimi firması Eaton, Ulusoy Elektrik hisselerinin kontrolünü 
Ulusoy ailesinden devraldı.
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HMH SERİSİ

HMH SERIESHMH SERIES
HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 

40,5kV’ a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompak köşk tipi trafo binalannda ve endüstriyel tesislerde, dahili mekanlarda 

kullanım amacı ile tasarlanmış orta gerilim şalt cihazlarıdır. Bir şalt merkezinde gerekli olabilecek tüm fonksiyonel birimler 

yan yana kolaylıkla tesis edilebilmektedir. Fabrikada üretimi tamamlanmış ve tüm rutin tip testleri yapılmış hücreler güvenle 

kullanılarak çok kısa sürede pratik bir şekilde devreye alınabilmektedir. 

Ayırma ve kesme işlemleri SF6 gaz ortamında gerçekleştirilmekte olup boralar hava yalıtımlıdır. Bu sayede güvenli bir ayırma 

ve kesme işlemi sağlanarak ölçüler minimum düzeye çekilmiştir. HMH serisi modüler hücreler kompak! boyutları ile köşk tipi 

trafo merkezlerinde rahatlıkla ve güvenle kullanılmaktadır.

HÜCRE
MODÜLERMODÜLER



LBSH YÜK AYIRICILARI

USFB DEVRE KESİCİLERİ

HMH serisi. metal muhafazalı modüler hücrelerde LBSH tip yük ayıncılan kullanılmaktadır. 

LBSH yük ayırıcılarının aktif bölümleri. epoksi reçine gövde içerisinde mühürlü 

basınç sistemi ile kapatılmış SF6 gaz ortamında bulunmaktadır. 

20 yıllık normal işletme ömrü boyunca gaz takviyesi ve bakım gerektirmez. 

LBSH yük ayırıcıları üç kutuplu ve iki konumludur. Kısa devreye hızlı kapayabilen 

toprak ayırıcısı da SF6 gazı yalıtımlı ortamda olup reçine gövde içerisindedir. 

Bu sayede kapamalarda oluşan arkın hücreyi deforme etmesinin önüne geçilir. 

Ayrıca LBSH 36 yük ayırıcılarının bu özelliği işletme personeli için ek bir emniyet 

unsurudur.

Yük ayırıcısı ile topraklama ayırıcısı arasında bulunan mekanik kilitleme sayesinde 

yanlış manevra yapma olasılığı yoktur. 

USFB devre kesicileri ark söndürme işleminin gerçekleştiği, sabit ve hareketli 

kontakları içerisinde barındıran üç adet birbirinden bağımsız kutuptan oluşmakta 

ve sızdırmazlık garantili mühürlü sistem ve SF6 gazı ile doldurulmaktadır.

Kesici mekanizması biriktirilen enerjinin salıverilmesi mantığında çalışmaktadır. 

Mekanizma motor veya kesiciler ile birlikle gelen kol yardımıyla manuel olarak 

kurulabilmektedir.

Tekrar kapama özelliğine sahip USFB devre kesicileri birlikte kullanıldığı yük 

ayırıcısı veya normal ayırıcı ile çeşitli mekanik ve elektriksel kilitlemelere olanak 

sağlamaktadır. 
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METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

KABLO BAĞLANTI ve ANAHTARLAMA BÖLÜMÜ 

BARA BÖLÜMÜ

İŞLETME MEKANİZMASI BÖLÜMÜ

AG PANO BÖLÜMÜ

HMH serisi modüler hücreler 4 ana bölümden oluşur. Bölmeler birbirinden 

metal gövde ile aynlmıştır;

1. .Kablo bağlantı ve anahtarlama bölümü 

2. Bara bölümü 

3. İşletme mekanizması bölümü 

4. Alçak gerilim bölümü 

Şebeke kablolan topraklama ayırıcısının altında bulunan bağlantı 

terminaline bağlanır. Bu bölümde anahtarlama elemanı olarak hücre tipine 

göre yük ayırıcısı, ayıncı, devre kesicisi ve topraklama ayırıcısı bulunur. 

Sigortalı yük ayıncısı birleşiğinde OG sigortalar ve vurucu pim iletim 

mekanizması bulunur.

Yük ayırıcısı veya ayıncı epoksi reçine gövde içerisinde, bara bölümünden 

ve kablo bağlantı bölümünden sac bölme ile tamamen ayrılmıştır.

Bu bölüme 240mm2’ye kadar tek damarlı kablolar kolaylıkla bağlanabilir.

Kabloların hücrede dik durabilmesi için kablo girişlerinde rakor ve kelepçeler bulunmaktadır. Bu bölüme erişmek için 

topraklama ayırıcısının kapalı olması gerekmektedir.

HMH serisi modüler hücreler yan yana tesis edildiklerinde hücreler arası bara bağlantısı uygun kesitlerde 3 adet bara ile 

yapılmaktadır. Bara bölümüne erişim hücre üst kapağından sağlanmaktadır.

Bu bölümde yük ayıncısı, ayıncı, kesici, ve topraklama ayırıcılarının tahrik mekanizma elemanları bulunur. Opsiyonel 

olarak bu bölüme Ayırıcı Yay Kurma Motoru ve hal başı durumuna göre Toprak Ayırıcısı Emniyet mekanizması monte 

edilebilir.

Bu bölümde terminal bloklan, AG sigortalar, termostat, ölçü aletleri ve koruma röleleri bulunur. Hücre enerjili (barolar ve 

kablo) iken AG panoda işlem yapılabilir.
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Temel Kilitleme Sistemleri

Kesicili Hücreler; 

• Yük ayırıcısı, sadece hücre kapısı kapalı olduğunda ve topraklama ayırıcısı açık olduğunda kapatılabilir.

• Topraklama ayırıcısı. yük ayırıcısı açık olduğunda kapatılabilir.

• Hücre kapısı, topraklama ayırıcısı kapalı durumda iken açılabilir.

• Yük ayırıcısı, hücre kapısı açık olduğunda kapatılamaz. 

• Ayırıcı ve ayırıcılar (kuplaj hücresinde) sadece kesici açık konumda iken açılabilir. 

• Ayırıcı veya kesici açık konumda kilitlenebilir. 

• Toprak ayırıcısı ancak ayırıcı açık iken kapatılabilir. 

• Hücre kapısı, kesici ve ayırıcı açık iken kapatılamaz.

Hücre kapısı ancak: Kesici açık konumda kilitlenmiş ise ayırıcı açık ise ve 

topraklama ayırıcısı kapatılmış ise açılabilir. 

YAPISAL ÖZELLİKLER 

HMH serisi hücreler tamamen modüler yapıda fonksiyonellik, görünüm ve emniyet unsurtan göz önünde bulundurularak 

dizayn edilmiştir. Hücre karkaslan 2mm sıcak daldırma galvaniz sacdan üretilmekte olup standartlann üzerinde kullanılan 

275gr/m2 galvaniz kalınlığı ile en nemli ortamlarda dahi herhangi bir deformasyona uğramamaktadır. 
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STANDART ve OPSİYONEL AKSESUARLAR 
Akım & Gerilim Trafoları

HMH serisi hücrelerde iki farklı tip akım trafosu kullanılmaktadır: 

- Ulusoy Elektrik bünyesinde üretilmekte olan Toroid tip 

(Rogowski bobini akım sensörü) akım trafosu

- Dökme reçine tip akım trafosu

Elektronik akım transformatörleri ailesinden olan Rogowski 
bobini akım sensörleri IEC 60044.8 (lnstrument Transformers- 
Part 8: Electronic Current Transformers) standardına göre 
üretilmektedir. En önemli özelliği boyutlannın küçük olması ve 
geniş bir akım aralığında tek standartta olmasıdır. 

Örneğin; 20-ı 600A nominal akım aralığında çok çeşitli akım 
transformatörü kullanılırken aynı aralıkla tek tip rogowski akım 
sensörü belirtilen aralığın tamamında kullanılabilmektedir.

Hücrelerin mimik diagramları ve elektrik koruma/kumanda 

panolan müşteri ve proje ihtiyaçlan doğrultusunda proje 

mühendislerince hazırlanan sekonder projelere göre proje 

bazlı hazırlanmaktadır. HMH serisi Hücreler üzerindeki 

yazılar, uyanlar ve kullanım klavuzları Türkçe, İngilizce, 

Rusça, Fransızca ve Arapça dillerinde seçilebilmektedir. 

Hücrelerde kullanılmakta olan tüm epoksi reçine parçalar 

(mesnet ve kapasitif izolatörler, yük ayırıcı gövdesi v.b) 

fabrikamız bünyesindeki epoksi reçine tesisinde üretilmekte 

ve her bir ürün ana montaj hattına girmeden önce ilgili 

testlere tabi tutulmaktadır. 
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Dijital Koruma ve Kontrol Röleleri

Arıza Gösterge Düzeneği

Ölçü Aletleri

OG Sigortalar

Uzaktan Kumanda

Baralar

HMH serisi hücrelerde çok çeşitli tip koruma, ölçü ve kontrol özelliklerine sahip röleler 

kullanılmaktadır. Müşteri ve proje gereksinimleri göz önünde bulundurularak seçilen 

röleler fabrikamızda istenilen set değerleri ile birlikte sevk edilmektedir. Sıklıkla 

kullanılmakta olan aşın akım ve toprak koruma fonksiyonlarını sağlayan röleler Ulusoy 

toroid akım trafosu ile tam uyumlu çalışmakla olup, müşteri talebi doğrultusunda 

farklı üreticilerin röleleri de hücrelerimizde kullanılabilmektedir. 

HMH serisi hücrelerde kullanılmakla olan dökme reçine !ip akım ve gerilim trafoları 

üretici tarafından test edilmesine rağmen fabrikamız giriş kalite kontrol ekiplerince 

bir kez daha kendi laboratuvarlarımızda testlere tabi tutulmaktadır. 

Çeşitli üreticilerden tedarik edilen ve kumanda panosuna veya beton köşk içerisine 

monte edilebilen faz ve toprak arızasını gösteren cihazlar hücrelerimiz ile birlikle 

opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Hücrelerimizde ampermetre, voltmetre, sayaç, enerji analizörü gibi ölçü aletlerinin 

seçimi yine müşteri ve proje gereksinimleri doğrultusunda yapılmaktadır.

HMH serisi hücrelerimizde trafo gücüne göre seçimi yapılan yüksek kesme kapasiteli 

OG sigortalar kullanılmaktadır.

HMH serisi hücrelerde standart olarak sunulan uzaktan kumanda ile hücre üzerindeki 

operasyonu 5 metreye kadar uzaktan yapabilmek mümkündür.

Hücrelerin birbirleri ile bağlantılarında kullanılmakta olan boralar yüksek iletkenlik 

kapasitesine sahip aluminyum veya bakırdan üretilmekte olup ısı büzüşmeli borular 

ile izole edilmiştir.
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HMH SERISI HAVA YALITIMLI MODÜLER HÜCRELER 

TESTLER ve STANDARTLAR

IEC 62271 - 200, 60265, 60129, 60694, 62271 - 100, 62271 - 102, 62271 - 105 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. 

Sekonder dağıtım sistemlerinde veya endüstriyel tesislerde sıklıkla kullanılan hücre tipleri ve tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

• HMH Serisi O 1 Yük Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi 

• HMH Serisi 02 Sigortalı Yük Ayırıcısı Birleşiği 

• HMH Serisi 03 Gerilim Trafosu Hücresi 

• HMH Serisi 04 Kesicili Giriş-Çıkış Hücresi 

• HMH Serisi 05 Bara Bağlama (Kuplaj) Hücresi 

• HMH Serisi 06 Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi

• HMH Serisi 07 Kablo Bağlama Hücresi

• HMH Serisi 08 Yük Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi 

• HMH Serisi 09 Bara Yükseltme Hücresi 

• HMH Serisi 1 O Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi

• HMH Serisi 11 Akım Ölçü Hücresi 

• HMH Serisi 12 Kesicili Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) 

• HMH Serisi 13 Yük Ayırıcılı Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkışlı) 

• HMH Serisi 14 Gerilim Trafolu Kesicili Çıkış Hücresi

• HMH Serisi 15 Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi 

Ulusoy Elektrik müşteri istekleri doğrultusunda. yukarıdaki listeye ek olarak 30’a yakın farklı seçenek ve çözümler sunmaktadır. 

HMH Serisi Metal Muhafazalı Modüler Hücreler, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun (IEC) öngördüğü 60298, 60265, 

6012 9, 62271-1, 62271-10 0, 62271-2 00 ve 62271-105 standartlanna göre tüm tip testleri uluslararası bağımsız ve akredite 

laboratuar1arda başarıyla tamamlanmış, üretimleride bu standartlann öngördüğü şekilde yapılmaktadır.

Ulusoy Elektrik üretim bandından çıkmış olan her 
bir HMH serisi hücreye uygulanmakta olan bazı 
rutin testler ise şöyle sıralanabilir; 

• Şebeke Frekanslı Gerilim Dayanım Testi
• 2kY AG Kablo Testi 
• SF6 Gaz Kaçak Testi 
• Ana Devre Direnç Dayanım Testi
• Elektriksel ve Mekanik Açma-Kapama Testi
• Kısmi Deşarj Testi

Aynca fabrika binamız bünyesinde, kendi laboratuar1anmızda 
uygulayabildiğimiz diğer testler ise aşağıdaki gibidir; 

• Gümüş Kalınlık Kesti 
• Boya Kalınlık Testi 
• Şebeke Frekanslı Gerilim Dayanım Testi 
• Yıldırım Darbe Testi 
• Kısmi Deşarj Testi 
• 4000A’e kadar Isınma Testi 
• 2kY AG Kablolarına Kygulanmakta olan Yalıtım Testi
• Direnç Ölçüm Testi 
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HMH SERİSİ - 01

HMH SERİSİ - 02

HMH SERİSİ - 03

Yük Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi

Sigortalı Yük Ayırıcı Hücresi

Gerilim Trafo Hücresi

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 375 960 1800

24 500 (375) 960 1800

36 750 1400 2250

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 375 960 1800

24 500 (375) 960 1800

36 750 1400 2250

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 375 960 1800

24 500 (375) 960 1800

36 750 1400 2250

Opsiyonel Donanım: Yay Kurma Motoru, Arıza Göstergesi Düzeneği

Opsiyonel Donanım: Yay Kurma Motoru 

*Bunu talepleriniz için kullanabilirsiniz.

HMH SERİSİ - 04
Kesicili Giriş-Çıkış Hücresi

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 750 960 1800

24 750 960 1800

36 1000 1400 2250

Opsiyonel Donanım: Ölçü Aletleri 
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HMH SERİSİ - 05

HMH SERİSİ - 06

HMH SERİSİ - 07

HMH SERİSİ - 08

Bara Bağlama (Kuplaj) Hücresi

Ayırıcılı Giriş-Çıkış Hücresi

Kablo Bağlantı Hücresi

Yük Ayırıcılı Akım-Gerilim Ölçü Hücresi

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 1000 960 1800

24 1000 960 1800

36 1500 1400 2250

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 375 960 1800

24 500 (375) 960 1800

36 750 1400 2250

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 375 960 1800

24 500 (375) 960 1800

36 750 1400 2250

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 750 960 1800

24 750 960 1800

36 1000 1400 2250

Opsiyonel Donanım: Ölçü Aletleri 

Opsiyonel Donanım: Arıza Göstergesi Düzeneği

Opsiyonel Donanım: Toprak Ayırıcısı

Opsiyonel Donanım: Yay Kurma Motoru, Ölçü Aletleri
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HMH SERİSİ - 09

HMH SERİSİ - 10

HMH SERİSİ - 11

Bara Yükseltme Hücresi

Akım Ölçü+Bara Yükseltme Hücresi

Akım Ölçü Hücresi

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 375 960 1800

24 500 (375) 960 1800

36 750 1400 2250

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 375 960 1800

24 500 (375) 960 1800

36 750 1400 2250

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 375 960 1800

24 500 960 1800

36 750 1400 2250

Opsiyonel Donanım: Yay Kurma Motoru, Arıza Göstergesi Düzeneği

Opsiyonel Donanım: Ölçü Aletleri 

Opsiyonel Donanım: Ölçü Aletleri 

HMH SERİSİ - 12
Kesicili Bara Bölme Hücresi (Yandan Çıkış)

kV En
(mm)

Boy
(mm)

Yükseklik
(mm)

12 500 960 1800

24 750 960 1800

36 1000 1400 2250

Opsiyonel Donanım: Ölçü Aletleri 
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TİP HMH 12 HMH 24 HMH 36

Anma Gerilim 12kV 24kV 36kV

Anma şebeke frekanslı dayanım gerilimi (1dk) 28kV 50kV 70kV

Ayırma aralığında (açık konumda kontaklar orasında) 32kV 60kV 80kV

Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi 75kV 125kV 170kV

Ayırma aralığında (açık konumda kontaklar orasında) 85kV 110kV 195kV

Anma frekansı 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Anma akımı 630-1250A 630-1250A 630-1250A

Anma tepe dayanım akımı 40-63kA 40-63kA 40-63kA

Anma kısa süreli dayanım akımı (1s) (3s) 16-20-25kA 16-20-25 kA 16-20-25 kA

Anma aktif yük ağırlıklı kesme akımı 630A 630A 630A

Anma kapalı devre kesme akımı 630A 630A 630A

Anma boşta kablo kesme akımı 16A 16A 50A

Anma boşta hat kesme akımı 2A 1.5A 2A

Anma toprak arıza akımı 10A 10A 1.5A

Toprak arızasında hat ve kablo kesme akımı 10A 10A 87A

Anma transfer akımı 920A 630A 630A

Anma kısa devre kapama akımı 50kA-tepe 40kA-tepe 40kA-tepe

Sınıf M1-E3 M1-E3 M1-E3

Koruma sınıfı IP3X IP3X IP3X

İç ark AFL AFL AFL

Servis kaybı sürekliliği sınıfı LSC2A-PI LSC2A-PI LSC2A-PI

Sigortalar (IEC 60282 - 1’e uygun) 12kV 24kV 36kV

Boyut 295mm 442mm 537mm

Çarpma pim kuvveti orta orta orta

Topraklama ayırıcısı (ESH 36-01) 12kV 24kV 36kV

Anma kısa süreli dayanım akımı (1s) (yük faktörü) 16-20-25kA 16-20-25kA 16-20-25kA

Anma kısa devre kapama akımı 40-63kA-tepe 40-63kA-tepe 40-63kA-tepe

Topraklama ayıncısı (ESH 36-02) 12kV 24kV 36kV

Anma kısa süreli dayanım akımı (1s) 1kA 1kA 1kA

Anma kısa devre kapama akımı 2.5kA 2.5kA 2.5kA

TEKNİK ÖZELLİKLER

13



UMC SERİSİ

METAL CLAD

UMC SERİSİ



UMC SERİSİ

METAL CLAD
HÜCRE

METALMETAL CLAD

UMC Serisi 3,3-7,2-12-17,5-24-36kV-1250-2500A-5-31,5kA Metal Clad Hücreler;

Metal Clad Hücreler 3 ana, 1 yardımcı bölümden oluşan ve topraklanmış metal plakalarla birbirinden aynlan, çekmeceli tip 

anahtarlama elemanı bulunan orta gerilim şalt sistemidir. 



UYGULAMA ALANLARI

AVANTAJLAR

MEKANİK KİLİTLEMELER

ELEKTRİKSEL KİLİTLEMELER

• Enerji üretim ve Dağıtım Tesisleri

• Trafo istasyonları

• Madenler

• Çimento ve Petrokimya Fabrikaları

• Demir Çelik İşletmeleri

• Pompa istasyonları

• Havaalanları, Limanlar, Demiryolları

• Alışveriş Merkezleri

• Hastaneler

• Yüksek akım ve kısa devreye dayanabilme (31.5kA /3 saniye).

• Kompakt tasarım ile daha az yer ihtiyacı (36kV için 1200mm hücre genişliği)

• Tüm bölmeler topraklanmış metalle birbirinden ayrılmış olup tam izole sistemdir.

• Çeşitli tip ve özellikte kesici ve koruma kumanda panosu ile kullanabilme özelliği.

• Çekmeceli tip anahtarlama elemanlarının panolar arası kolay değişim imkanı vardır.

• Kesici kapısı ancak kesici test pozisyonunda iken açılabilmektedir. (St)

• Kesici arabası panoya sabitlenmeden servis pozisyonuna alınamaz. (St)

• Kesici kapısı, alçak gerilim kumanda kablosu (Jag) yerine takılmadan kapatılamaz. (St) 

• Kesici kapısı kapahlmadan kesici servis pozisyonuna alınamaz.(St) 

• Kesici arabası, toprak bıçağı açılmadan içeri alınamaz. (St) 

• Kesici serviste ise. toprak bıçağı kapatılamaz. (St) 

• Kesici sadece test ve servis pozisyonlarında kumanda edilebilir. (St)

• Giriş hücresi arka kapısı. bir önceki istasyondan enerji kesilmeden açılamaz. (Op) 

• Çıkış hücresi arka kapısı. kesici arabası test pozisyonuna alınmadan açılamaz.(Op) 

• Kesici serviste ise, toprak bıçağı kapatılamaz. (Op) 

• Giriş hücresi toprak bıçağı bir önceki istasyondan enerji kesilmeden kapatılamaz. (Op)

METAL CLAD HÜCRE META
*St: Standart
*Op: İsteğe bağlı
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SAFETY

BARA BÖLÜMÜ

KESİCİ BÖLÜMÜ

• Enerji üretim ve Dağıtım Tesisleri

• Trafo istasyonları

• Madenler

• Çimento ve Petrokimya Fabrikaları

• Demir Çelik İşletmeleri

• Pompa istasyonları

• Havaalanları, Limanlar, Demiryolları

• Alışveriş Merkezleri

• Hastaneler

• Basınç tahliye kapaklan arkada A-FL üstte A-FLR olup IAC sınıfıdır.

• Tüm manevralar pano kapısı kapalı iken yapılabilir.

• Mekaniksel ve elektriksel kilitlemeler ile yanlış manevra yapma olasılığı kaldırılmıştır.

• Tam izole bir sistem olup bölmelendirme sınıfı PM dir.

• Kısa devre üzerine 5 kapama yapabilen E2 sınıfı toprak bıçağı ile donatılmıştır.

Orta gerilim anahtarlama elemanları (SF6 veya Vakumlu Kesiciler, 
Vakum Kontaktörler) ve bunların taşıyıcısı olan çekmeceli tip araba, 
bara ve kesici bölümlerini birbirinden ayıran metal perdelerin LSC2B/ 
PM (Partical Metal) bulunduğu bölümdür. 

İstek doğrultusunda, araba üzerine gerilim trafoları ve OG sigortalan 
yerleştirilebilmektedir. Aynı akım değerinde bulunan hücreler de 
kullanılan kesiciler enerji sürekliliği açısından hızlı ve basit bir şekilde 
değiştirilebilmektedir. 

Kesici arabasının servis pozisyonunda hareketini zorlamayacak şekilde 
kovanların önünü açan, test pozisyonuna alınır iken güvenli kapanan 
perde hareket sistemi tasarlanmıştır. Kesici arabası, yaylı toprak barası 
ile her zaman panonun ana toprağına temas halindedir. Hareketini 
toprak bıçağından alan kilit sayesinde servis pozisyonunda toprak 
bıçağı kapatılamaz. Kesiciye ait durum bilgileri soket fiş sistemi ile alçak 
gerilim panosuna taşınmaktadır. 

Kesiciler pano içerisinde IEC62271-100 ve IEC62271-200 standardına 
uygun olarak test edilmiştir. 

Panolar arası enerji iletimini sağlayan. yüksek akım ve kısa devreye 

dayanabilen iletkenler ve bu iletkenleri panoya sabitleyen epol<si mesnet 

izolatörleri ve kovan izolatörünün bulunduğu metal bölümdür.

Bara bölümüne erişim üstten olduğu gibi istenildiğinde, kesici bölümünden 

kovan ve metal perdeler sökülmeksizin, ön sacın çıkanlmasıyla da 

yapılabilmektedir. Panolar arası bara geçişinde, bara birleştirme aparatları 

kullanılarak panonun her iki yönde genişlemesi kolaylıkla yerinde 

yapılmaktadır. 

METAL CLAD HÜCRE META
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ALÇAK GERİLİM KONTROL ve KUMANDA BÖLÜMÜ

KABLO BÖLÜMÜ
Farklı tipte akım, gerilim trafoları, kesici bölümü ile geçişi sağlayan epoksi 
kovan izolatörleri, toprak bıçağı, parafudr, kapasitif izolatör gibi şalt 
malzemelerinin bulunduğu bölümdür. 

Ölçü trafolarının değişikliği durumunda, montajı sürülebilir kızaklı yapısı 
ile hızlı ve kolaydır. Kablolar pano tabanında rekorlar ile sabitlenmiştir. 

Gerekli mekaniksel ve elektriksel kilitlemeler yapıldığı/çözüldüğü takdirde, 
kablo bölümüne erişim, binanın boyutlan ve kullanıcı kolaylığı göz önüne 
alınarak, önden ve arkadan ulaşılabilir şekilde tasarlanmıştır. 

Bu güvenlik, IEC62271-200 standardında belirtilen IAC:A FLR ve IAC:A FL 
tipi ile onaylanmıştır. 

istek doğrultusunda her türlü koruma röleleri, kumanda elemanlan 

ve ölçü aletleri ile donatılan bölümdür. Pano içerisinde meydana 

gelecek bir iç anzada personel ve malzemelerin zarar görmemesi için 

topraklanmış metal kutu içerisindedir.

Kumanda ve izleme malzemeleri kolay kontrol edilebilir yükseklikte 

tasarlanmıştır. Panolar arası geçiş kabloların (yardımcı beslemeler ve 

kilitlemeler) bağlantıları kolaylıkla yapılmaktadır. Pano mimikleri kesici 

kapısı ya da alçak gerilim kapağında bulunmakta olup devre akışı 

kolay anlaşılır. 

TESTLER ve STANDARTLAR
Ulusoy Elektrik UMC Serisi Metal Clad Hücreler uluslararası bağımsız ve akredite laboratuarlarda, (KEMA) IEC standartlarının 

öngördüğü tüm tip testlerinden başarılı bir şekilde geçerek kalitesini belgelemeye hak kazanmıştır. 

IEC standartlarının dışında, Ulusoy Elektrik toplam kalite anlayışı çerçevesinde, üretim, test ve satış sonrası proseslerinin her 

aşamasında yüksek kalite seviyelerinin gerektirdiği tüm kontrol ve düzeltmeler özenle yapılmaktadır. 
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TYPE UMC 12 UMC 17 UMC 24 UMC 36

Servis Kaybı Sürekliliği Sınıfı LSC2B-PM LSC2B-PM LSC2B-PM LSC2B-PM

Nominal Gerilim 12kV 17,5kV 24kV 36kV

Yıldırım Darbe Gerilimi 75kV 95kV 125kV 170kV

Şebeke Frekanslı Dayanma Gerilimi 28kV (1min) 38kV (1min) 50kV (1min) 70kV (1min)

Nominal Akım 630/3150A 630/3150A 630/3150A 630/2500A

Kısa Devre Akımı 31,5kA t=3sec 31,5kA t=3sec 25kA t=3sec 31,5kA t=3sec

Kısa Devre Tepe Dayanım Akımı 80kA 62,5kA 62,5kA 80kA

İç Ark Akımı 31,5kA t=1sec 25kA t=1sec 25kA t=1sec 31,5kA t=1sec

İç Ark Sınıfı (IAC)
IAC-AFL

IAC-AFLR
IAC-AFL

IAC-AFLR
IAC-AFL

IAC-AFLR
IAC-AFL

IAC-AFLR

Koruma Sınıfı IP3X IP3X IP3X IP3X

Minimum Ambiance Temperature -5°C -5°C -5°C -5°C

Maximum Ambiance Temperature +40°C +40°C +40°C +40°C

Maximum Moisture %80 %80 %80 %80

Elevation 1000m 1000m 1000m 1000m

Board Dimensions (mm) (Width x Height x Depth) 800x2000x1750 900x2000x2000 900x2000x2000 1200x2200x2450

Paint Electrostatic Powdered Paint (RAL 7035)

Standard IEC62271-200

Earthing Switch

Class Class E2, IEC 62271-102

Short Circuit Current 31,5kA t=3sec 31,5kA t=3sec 31,5kA t=3sec 31,5kA t=3sec

Short Circuit Current (peak) 80kA 80kA 80kA 80kA
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URING  SERİSİ

URING SERIES

URING SERİSİ
SF6 GAZ YALITIMLI
METAL MAHFAZALI

MODÜLER ve KOMPAKT
TİP HÜCRELER/RMU



URING  SERİSİ

URING SERIESHMH SERIES
LBSG Serisi Komple SF6 Gaz Yalıtımlı Orta Gerilim Modüler Hücreler (RMU), artırılmış fonksiyonel özellikleri ve minimize edilmiş 
boyutlanyla günümüzün gelişmiş OG sekonder dağıtım sistemlerinde kullanılmakta olan modüler yapıya sahip şalt cihazlarıdır. 

LBSG Serisi RMU’lar Ulusoy Elektrik’in tecrübeli mühendisleri tarafından dizayn edilip, IEC 62271-200 standardının öngördüğü 
tüm tip testleri Uluslararası Akredite Laboratuartarda tamamlanmış ve ilgili şartnamelere uygunluğu belgelenmiştir. 

Puffer sistemi (SF6 gazının doğrudan arkın üzerine yönlendirilmesi) ile çalışan RMU’lar SCADA sistemlerine uyumlu olarak 
uluslararası seri üretim metodları kullanılarak üretilmektedir. RMU’lar, mekanizmanın önceden kurulması kaydıyla motor olmasa 
dahi uzaktan açma kapama özelliği ile kullanıcıya benzersiz bir çözüm sunmaktadır. OG sekonder dağıtım sistemlerinde genellikle 
sac veya beton köşk içerisinde kullanılmakta olan RMU’lar kompakt boyutlan ve artırılmış güvenlik özellikleri sayesinde kullanıcıya 
akılcı çözümler sunmaktadır. 

SF6 GAZ YALITIMLI
METAL MAHFAZALI

MODÜLER ve KOMPAKT
TİP HÜCRELER/RMU

SF6 GAZ YALITIMLI
METAL MAHFAZALI

MODÜLER ve KOMPAKT
TİP HÜCRELER/RMU 



METAL CLAD METAL CLAD

AVANTAJLARI
Ulusoy Elektrik, AR - GE çalışmalarının bir ürünü olan LBSG Serisi RMU’lar kullanmış olduğu özel kontakt sistemi ile son derece 

güvenilir ve sağlam bir yapıya sahiptir. LBSG serisinin basit avantajlarını sıralamak gerekirse; 

   İleri Teknoloji Dizayn ve Üretim 
• Yüksek ayırma kapasitesine sahip, dikey eksende hareket eden ve puffer sistemini optimum şekilde kullanan kontakt yapısı

• Robot laser teknolojisi kullanılarak üretilen 3mm kalınlığında paslanmaz çelik gövde ile sağlam, düzgün görünümlü ve 

   sızdırmazlık garantili yapı 

   Artırılmış Güvelik Özellikleri 
• Bağımsız bir milde hareket eden Toprak bıçağı ve kullanıcı hatasını sıfıra indiren mekanik kilitlemeler

• Sağlam yapı ile en zor şartlarda dahi kullanıcıya zarar gelmemesi. (İlk denemede boşarı ile tamamlanan iç ark testi ile 

   kanıtlanmıştır.)

   Esnek Dizayn 
• Kullanıcı taleplerine en doğru şekilde yanıt vermek adına, kompakt ve genişleyebilir tiplerde üretim.

   En kaliteli Malzeme 
• LBSG Serisi RMU’larda kullanılan paslanmaz çelik, reçine, vakum tüpleri vb. ekipmanlar dünyanın en saygın üreticilerinden 

   tedarik edilmekte ve ürüne entegre edilmektedir.

1. Ana Bara Bölümü

2. Mekanizma ve AG Kumanda Bölümü

LBSG Serisi RMU’lar 4 ana bölümden oluşmaktadır; 

3. Ayırıcı - Topraklama ve Sigorta Yuvaları Bölümü

4. Kablo Bağlama Bölümü
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METAL CLAD METAL CLAD

YAPISAL ÖZELLİKLER

GÜVENLİK ve İŞLETME

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDE

BARALAR ve BAĞLANTI ELEMANLARI 

MEKANİZMA

KUMANDA PANOSU & MİMİK PANEL

Artırılmış işletme ve operatör güvenliğinin sağlanması adına, LBSG Serisi RMU’ların tüm aktif bölümleri ve anahtarlama 

fonksiyonları 3mm paslanmaz çelikten imal edilmiş ve SF6 gazı ile doldurulmuş mühürlü gövde içerisindedir. Paslanmaz 

çelik gövdenin kaynağı robot lazer teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır, bu sayede gaz izoleli hücrelerdeki en önemli 

nokta olan sızdırmazlık problemi, insan etkisini ortadan kaldırarak neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır.

Kolay anlaşılır bir ön panel dizayn edilerek işletmeciye basit bir kullanım olanağı sağlanmaktadır.

Mekanik ve elektriksel kilitlemeler, uyarıcı yazıcılar ile desteklenerek hücrelerde yanlış manevra yapma ve enerjili 
bölümlere erişim olasılığı tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Kablo Bağlama Bölümüne, topraklama ayırıcısı kapatılmadan ulaşılması imkansızlaştırılmıştır. 

Ayrıca olası bir iç ark esnasında işletme personeline gelebilecek dinamik ve termik tüm etkiler tamamen ortadan 
kaldırılmış ve bu durum uluslararası akredite laboratuarlarda yapılan testlerle belgelenmiştir. FLBSG tipi sigortalı Trafo 
Koruma Hücrelerinde bulunan ve son derece kolay değişim imkanına sahip sigorta yuvaları sayesinde sigorta değişimi 
saniyeler içerisinde yapılabilmektedir. 

SF6 gazı içerisindeki barolar ve bunlann hücreler arası bağlantıları yandan yapılmakta olup Ulusoy Elektrik’in dizayn 

ettiği geçiş elemanları sıvı silikon enjeksiyon teknolojisi kullanılarak üretilmeketdir. 

LBSG serisi RMU’larda kullanılmakta olan epoksi reçine buşingler ve izolatörler Ulusoy Elektrik bünyesinde üretilmekte 

olup her bir parça kısmi deşarj testine tabi tutulmaktadır.

Kurulu yay gücünün serbest bırakılması prensibinde çalışmakta olan mekanizma kolay kurulum ve kullanım özellikleri ile 

kullanıcıya daha rahat işlem yapma şansı tanımaktadır. Motorlu ve manuel olarak kurulabilen mekanizmaların mekanik 

ömrü en az 5000 açma kapamaya kadar test edilmiştir.

Basit kullanımı ve kolay anlaşılır mimik diagramı ile LBSG Serisi RMUlar kullanıcı dostu bir yapıya sahiptir. Koruma, ölçü 

ve kontrol elemanları kumanda panosunda ergonomik bir şekilde yerleştirilmiştir. 
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TEKNİK ÖZELLİKLER

TESTLER ve STANDARTLAR

AKSESUARLAR

LBSG Serisi RMU’lar IEC 62271-200 standardının tüm testleri uluslararası akredite laboratuarlarda başarı ile tamamlanmış ve 

belgelenmiştir. 

LBSG Serisi RMU’larda kullanılmakta olan A veya C tipi buşingler için uygun olan T&L tipi başlıklar Ulusoy Elektrik tarafından 

üretilmekte olup, RMU’lar ile birlikle satın alındğında ciddi maliyet ve zaman tasarrufu avantajları sağlamaktadır.

Kablo arızalarının yerini en hızlı şekilde tespit etmek için kullanılan Arıza Gösterge Düzenekleri opsiyonel olarak sunulmaktadır. 

Sistem taleplerine göre seçimi yapılan dijital koruma röleleri farklı üreticilerden son kullanıcın talepleri doğrultusunda 

seçilebilmektedir.

KABLO BAŞLIKLARI

ARIZA GÖSTERGE DÜZENEĞİ

KORUMA RÖLELERİ

METAL CLAD METAL CLAD
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 TİPLER L MODÜL F MODÜL C MODÜL M MODÜL LLF - 3 YOL LLC - 3 YOL

Anma Gerilimi 12/24kV - 36kV 12/24kV - 36kV 12/24kV - 36kV 12/24kV - 36kV 12/24kV - 36kV 12/24kV - 36kV

Anma Akımı 630A 200A 630A 630A(ATR hücre) 200/630A 630A

Kısa Süreli Dayanım Akımı

 24kV 21kA/3sn 21kA 21kA/3sn 21kA/3sn 21kA/3sn 21kA/3sn

 36kV

16kA/3sn

16kA

16kA/3sn 16kA/3sn

16kA/3sn

16kA/3sn

20kA/1sn 20kA/1sn 20kA/1sn
20kA/1sn

25kA/1sn

İç Ark Dayanım
24kV 20kA/1sn AFL 20kA/1sn AFL 20kA/1sn AFL 20kA/1sn AFL 20kA/1sn AFL 20kA/1sn AFL

36kV 16kA/1sn AFL 16kA/1sn AFL 16-20kA/1sn 
AFL 16-20kA/1sn AFL 16-20kA/1sn 

AFL 16-20-25kA/1sn AFL

Güç Frekansı Dayanım 
Gerilimi (1 dk/rms)

24kV 50-60kV

36kV 70-80kV

Yıldırım Darbe Gerilim 
(kV tepe)

24kV 125-145kV

36kV 170-195kV

Koruma Derecesi
Muhafaza IP 3X IP 3X IP 3X IP 3X IP 3X IP 3X

SF6 Tank IP67 IP67 IP67 IP67 IP67



SERVİS ve YEDEK PARÇA
LBSG Serisi RMU’larda kullanılan tüm parçalar; epoxy buşingler, sigorta tüpleri ve silikon başlıklar da dahil olmak üzere 

Ulusoy Elektrik fabrikasında üretilmektedir. %100 yerli üretim olan RMU’larımız müşterilerimizden gelebilecek her türlü 

yedek parça ve servis ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verebilecek şekilde üretilmektedir. 

Yandan Genişleyebilen Bağlantı Sistemi 

Üstten Genişleyebilen Bağlantı Sistemi 

METAL CLAD METAL CLAD
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ÖLÇÜLER ve ÇİZİMLER

24kV Kompakt Tip 
Giriş - Çıkış - Sigorta Hücresi 

24kV Kompakt Tip 
Giriş - Çıkış - Kesici Hücresi 

36kV Kompakt Tip 
Giriş - Çıkış - Sigorta Hücresi 
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36kV Modüler Tip 
Kesici Hücresi 

36kV Modüler Tip 
Sigorta Hücresi 
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UBET SERİSİ

BETON
TEDAŞ - MYD’nin ilgili şartnamesine göre BS-35 betondan üretilen UBET serisi monoblok beton köşkler. açık alanlarda modüler 

hücreler, dağılım trafoları, AG dağıtım panoları ve diğer orta gerilim şalt ve dağıtım ürünleri için 36kV’a kadar sekonder dağılım 

sistemlerinde kullanım amacı ile tasar1anmış ürünlerdir. 

1997 yılında Türkiye’de ilk beton köşkü üreten firmamızın şu ana kadar ürettiği 25.000’in üzerindeki beton köşk ile Türkiye’de 

elektrik enerjisi dağıtımını; doğaya uyumlu, estetik, güvenilir ve sorunsuz bir şekilde sağlamaktadır. İstenilen renk ve 2,5m’den 

7,2m’ye kadar istenilen ebatlarda üretilebilen beton köşkler hiçbir ek montaj gerektirmeyen ve tüm standartlara uygun emniyetli 

yapısı ile herhangi bir anza durumunda dahi çevresindekilere zarar vermeyecek bir yapıdadır, bu özelliği periyodik olarak 

tekrar1anan ve bağımsız akredite laboratuarlarca uygulanan tip testleri ile kanıtlanmaktadır. 

BETON
KÖŞK
BETON

KÖŞK



GENEL ÖZELLİKLER
Köşkler genel olarak 3 bölümden oluşmaktadır;

• Yüksek gerilim anahtarlama üniteleri bölümü 

• Orta gerilim dağıtım transformatörü bölümü

• Alçak gerilim dağıtım panosu bölümü

Her bölümün kendisine ait birbirinden bağımsız erişim kapıları ve havalandırma panjurları bulunmaktadır. İklimsel özellikler 

ve ihtiyaca dönük çözümler adına farklı kapı ve havalandırma panjuru konfigürasyonları yapmak mümkündür.

Sistemin Avantajları 

Kullanım Alanları 

Tank-Temel Bölümü, 36kV tek damar1ı 400mm2 kablonun en küçük kıvrılma yarı çapına uygundur. Sahada ayrıca bir tank 

ve temel bölümü yapılması gerekmez. 

• İç Ark arızasında max. operatör güvenliği,

• Kompakt yapı, 

•Taşıma kolaylığı,

• Projelerde sınırsız çözüm imkanı,

• Fabrika ortamında yapılan testler ve daha fazlası,

• Orta gerilim dağıtım sistemleri,

• Rüzgar ve hidroelektrik santralleri,

• Jeneratör besleme üniteleri,

• Transformatör merkezleri,

• Alçak gerilim dağıtım panoları,

METAL CLAD METAL CLADBETON KÖŞK
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YAPISAL ÖZELLİKLER 
Gövdenin tasarım ve imalatı işletme koşullarındaki en zor şartlara göre alınarak. basınç dayanım ve yer sarsıntısı 

hesaplamaları ile yapılmaktadır. Tüm bölümlerin ölçüleri; AG şalt teçhizat ile transformatör imalatçılarının tavsiyeleri ve 

ilgili şartnamelerine göre gerekli emniyet mesafeleri belirlenmektedir. Bölümlerde 220V aydınlatma tesisatı standart 

olarak bulunmaktadır. 

Merkezlerin enerji altındaki bölümlerinde erişim ve temasa, hareketli bölümlerinde ise dokunmaya, toz ve suya karşı IEC 

60529’a uygun olarak sağlanmaktadır. Beton Köşk su geçirmez olup, havalandırma panelleri IP23 koruma derecesine 

uygun olarak üretilir. 

Gövdenin güvenli bir şekilde taşınabilmesi için dört köşesinde kaldırma pimleri bulunmaktadır. Toprak altında kalan kısımları 

siyah renkte yalıtım malzemesi ile kaplanmıştır. Verilen temel detayına uygun olarak hazırlanan zemin üzerine monte edilir. 

Havalandırma panelleri bölümünün kapılarında filitre amaçlı tel kafes kullanılmaktadır. Bu paneller sayesinde içeriden ve 

dışarıdan gelebilecek darbelere karşı dayanıklı olarak üretilmektedir. 

Özel projelerde kullanılmak üzere farklı boyutlarda kapı üretimimiz mevcuttur.

Beton Köşk içerisindeki modüler hücreler, 

ara bölmeler, kapılar, havalandırma panelleri, 

montaj kaideleri ve tüm metal aksamlar 

potansiyel dengeleme borasına bağlanmıştır. 

Topraklama barasının dış topraklama sistemine 

bağlantısı kullanıcı tarafından yerinde 

yapılmaktadır. 

METAL CLAD METAL CLADBETON KÖŞK
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UBET Tipi Kompakt merkezlerine ait tank-temel bölümü, 36kV gerilim seviyesinde 1x240mm2 XLPE kablonun en 

küçük kıvrılma yan çapına uygundur. 

TESTLER
Köşkler ilgili standart ve şartnamelerde belirtilen rutin testleri yapıldıktan sonra sevk edilmektedir. 

Köşklerin meydana gelebilecek iç ark arızalarına karşı dayanıklılığını gösteren CESI ve IPH laboratuarlarında yapılmış tip 
testleri mevcuttur. 

Ulusoy Elektrik Kompakt Trafo merkezlerinin deprem yükleri altında gösterdiği davranışlar Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından incelenmiştir. Sonuçlar; şiddetli bir yer sarsıntısının yapının güvenliği açısından bir 
sorun teşkil etmeyeceğini göstermiştir. Ayrıca yapının, en olumsuz koşullar altında dahi devrilmeme kriterini sağladığı 
görülmüştür.

Ulusoy Trafo merkezlerine, IPH, CESI ve ICMET’de iç ark dayanım testi yapılmış ve testten başanyla geçmiştir. 

İŞLETME TİPİ 
Dışarıdan işletilen tip - İçeriden işletilen tip 

METAL CLAD METAL CLAD
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KORUMA SINIFI
Gerilimli ve hareketli bölümler, toz ve suya karşı IEC 529’a göre IP35 koruma sınıfındadır. 

TİP Uzunluk Genişlik Yükseklik Oturma Alanı (m²) Boş Ağırlık (kg)

UBET B25 2.500 2.500 3.550 6,250 ~10.000

UBET B32 3.200 2.500 3.550 8,000 ~12.000

UBET B38 3.850 2.500 3.550 9,625 ~14.000

UBET B43 4.350 2.500 3.550 10,875 ~16.000

UBET B48 4.800 2.500 3.550 12,000 ~17.000

UBET B53 5.350 2.500 3.550 13,375 ~18.000

UBET B64 6.400 2.500 3.550 16,000 ~19.000

UBET B72 7.200 2.500 3.550 18,000 ~22.000

Anma Gerilimi 12 - 36kV

Tip UBET

Maksimum Beyan Gücü (kVA) 1600

Mahfaza Sınıfı (IEC 62271 - 202’a göre) 10

İç Ark Dayanımı (Erişim A ve erişim B’ye göre) 16kA - 1 sn

Standart IEC 62271 - 202

Koruma Sınıfı IP23

BOYUTLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

METAL CLAD METAL CLAD
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SIK KULLANILAN KÖŞK TİPLERİ ve YERLEŞİM

UBET (B25)

UBET (B32)

UBET (B38)
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UBET (B48)

UBET (B53)

UBET (B64)

UBET (B43)

UBET (B72)
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UBET SERİSİ BETON KÖŞK TAŞIMA VE İNDİRME TALİMATI 

• Beton köşklerin ağırlığına göre vinç seçimi yapılmalı ve en az köşk ağırlığının iki katı kapasiteli vinçler kullanılmalıdır.

• Vinç kolu ne kadar uzun olursa vincin hareket kabiliyetinin ve taşıma darasının düşeceğini unutmayınız.

• Köşkün dört kenarında bulunan mapa deliklerine köşkün içine konulmuş olan kaldırma mapalannı (pim) deliklere tam 

   olarak yerleştirdikten sonra vincin halatları (zincirleri) ile irtibatlandırınız.

• Köşkü sarsmadan hazırlanan temel çukurundaki kaideye koyunuz.

• Köşklerin çatıları sökülebilir özelliktedir, çatı mapalarını kullanarak çatıyı kaldırabilirsiniz.

• Köşk içerisinde bulunan indirme - kaldırma ve kullanma talimatlarını inceleyiniz.

*mm cinsinden

TİP 
Köşk Taban Ölçüleri 

(mm) GxU 
Kazı Ölçüleri 
(mm) GxUxY 

Beton Temel Ölçüleri 
(mm) GxUxY 

UBET B25 2500x2500 3500x3500 3000x3000

UBET B32 2500x3200 3500x4200 3000x3700

UBET B38 2500x3850 3500x4850 3000x5350

UBET B43 2500x4350 3500x5300 3000x4800

UBET B48 2500x4850 3500x5800 3000x5300

UBET B53 2500x5350 3500x6300 3000x5800

UBET B64 2500x6400 3500x7400 3000x6900

UBET B72 2500x7200 3500x8200 3000x7700

UBET BETON KÖŞK TEMEL ÖLÇÜLERİ
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3. Aşama

5. Aşama

4. Aşama

6. Aşama

Köşk tipine göre tabanlardan kazı ölçüsü boyutlarında, 
sıfır kotundan itibaren 750mm kazılır.

Köşk tipine göre tablodan beton temel ölçüsü boyutlarına
göre 100mmkalınlığında çelik hasırlı beton dökülür.

Kutu profiller yardımıyla kum düzeltilerek teraziye alınır.Atılan betonun üzerine 50mm kalınlığında ortalama 0,3 kum dökülür.

Kum düzeltildikten sonra kutu profilleri kaldırılır. Köşk vinç yardımıyla hazırlanan temele koyulduktan sonra köşkün etrafı toprak 
ile kapatılır.

1. Aşama

SIFIR KOTU

SIFIR KOTU

SIFIR KOTU

SIFIR KOTU

SIFIR KOTU

Çelik Hasırlı Beton

Kutu profil yardımıyla 
düzeltilmiş kum

Ortalama 50mm0,3 kum

Kum düzeltildikten sonra 
kutu profil alınacaktır.

2. Aşama
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UNDERGROUND CO
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YERALTI
BETON KÖŞK

UBNET SERİSİ

UNDERGROUND CO
UNBET Serisi yeraltı trafo merkezleri nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ve şehir merkezlerinde bir trafo merkezi için alan 

ayırmanın mümkün olmadığı yerlerde orta gerilim şebekleri için, içeriden işletmeli ve yeraltına tesis edilen trafo merkezidir. Çeşitli

OG Elektrik dağılım konfigürasyonlarının ve 2 adet 36kV 630kVA trafoyu ve panoyu barındırabilen monoblok yapı özelliğindedir. 

TEDAŞ MYD-2006-053 şartnamesine uygun monoblok olarak imal edilen yeraltı trafo merkezleri gövde bölümünde BS35, çatıda 

ise BS40 beton kullanılmıştır. Ayrıca köşklerin su geçirmezlik özelliği titizlikle sağlanarak gerekli sızdırmazlık testleri yapılmıştır. 

Sahaya montajı yapılabilecek halde park ve bahçelere, meydanlara, yol refüjlerine konulmasına uygun dizayn edilmiştir. 

YERALTI
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GENEL ÖZELLİKLER

AVANTAJLARI

KONFİGÜRASYON TİPİ: UNBET - TİP 1

KONFİGÜRASYON TİPİ: UNBET - TİP 2

• Bağımsız kapaklı, havalandırma sistemli ve girişleri bulunan desteklenmiş beton monoblok gövde,

• Komple gaz izoleli OG anahtarlama cihazları,

• OG/AG trafoları: 1 veya 2 36kV 630kVA’ya kadar,

• Alçak gerilim panosu,

• OG ve AG doğrudan kablo bağlantıları,

• Topraklama devresi,

• Aydınlatma ve yardımcı servisler,

• Mükemmel çevre uyumu,

• Monoblok tasanm,

• Su geçirmezlik,

• Her türlü çevre koşullarında sorunsuz işletme,

• Yüksek nem oranlarında dayanım,

• Düşük işletme maliyeti,

• Az ya da hiç bakım gerektirmeyen ekipman kullanma,

• Standardizasyona uygun malzeme kullanımı,

• Hızlı proje mühendisliği,

• Seri üretim ve kısa teslim süreleri,

• Alternatifli seçenekler,

• Anahtar teslimi çözümler.

• 1000 kVA’ya kadar 1 trafolu

• 1 Giriş - 1 Çıkış - 1 trafo koruma fonksiyonlu OG hücreler

• 1 Alçak gerilim panosu

• 630kVA’ya kadar 2 trafolu

• 1 Giriş - 1 Çıkış - 2 trafo koruma fonksiyonlu OG hücreler

• 2 Alçak gerilim panosu

METAL CLAD METAL CLADYERALTI BETON KÖŞK YERA
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Konfigürasyon 1 Konfigürasyon 2
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SAC KÖŞK

USAC SERİSİ

METALLIC SUBSTAT

USAC SERİSİ

SAC KÖŞK
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SAC KÖŞK

USAC SERİSİ

METALLIC SUBSTAT
USAC Serisi Sac Köşkler sıcak daldırma galvanizli saclar kullanılarak, Orta Gerilim Anahtarlama elemanları, Trafo, Alçak Gerilim Dağıtım 

Panoları, UPS’ler ve Jeneratörler gibi çeşitli elektrik ekipmanlarının muhafazasını sağlamak amacıyla üretilmektedir.

İstenilen ölçülerde imal edilebilen Sac Köşkler, izolasyon, fan, aydınlatma, iklimlendirme gibi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda çok 

çeşitli seçenekler sunmaktadır.

Modüler yapıda üretilmekte olan sac köşklere ekleme yapmak veya arıza esnasında parça değiştirmek son derece kolaylıkla 

yapılabilmektedir. Aynı zamanda kullanılmakta olan modüler sistemler ile 40 metre genişlik ve 5 metre derinliğe kadar çok büyük 

boyutlarda merkezler tesis edilebilmektedir.

Sonsuz renk ve boyut seçenekleri ve hafif yapısı ile nakliyesinin oldukça kolay olması gibi özellikleri ile bilhassa Türk Cumhuriyetleri ve 

Orta doğu’da Sac Köşklerimiz 10’dan fazla ülkede güvenle kullanılmaktadır. 

SAC KÖŞK

43



METAL CLAD METAL CLADSAC KÖŞK
44



METAL CLAD METAL CLADSAC KÖŞK
45



METAL CLAD METAL CLAD

TEKNİK ÇİZİMLER
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