
Elimsan Metal 
Mahfazalı Modüler 
Hücreler

Doğa
en değerli

ortağımızdır

Anma Gerilimi : 12 kV - 36 kV
Anma Akımı  : 400 A - 1250 A
Kısa Devre Akımı : 16 kA - 25 kA

Standart IEC 62271-200

MH-TR-12-01



Elimsan Metal 
Mahfazalı 
Modüler Hücreler



3

 
 
Elimsan TG21-XX tipi “Metal Mahfazalı Modüler Hücre (MMMH)’ler”, 36 kV orta gerilim dağıtım 
sistemleri için, transformatör binalarında, beton ya da saç köşklerde kullanılmak üzere dizayn edilmişlerdir. Birden 
fazla fonksiyonel ünitenin yan yana monte edilmesi ile oluşturulan dağıtım merkezleri, tüm testleri fabrikada 
yapılmış MMMH’ler ile çok kısa sürelerde devreye alınabilmektedir. Ayrıca açık sistemlere göre daha az alan 
işgal etmesi ve daha küçük hacimlere yerleştirilebilmeleri büyük bir avantaj olmaktadır. Bu sistemler; TS EN 
IEC 62271-200 ve uluslar arası IEC 62271-200 standartlarınca tanımlanmıştır.
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Sistemin Avantajları

• Opsiyonel olarak mikroişlemcili (intelligent relay)aşırı akım rölesi ile SCADA sistemlerine uygunluk
• Opsiyonel olarak LCD ekran üzerinden tek hat şeması ile sistemin izlenebilirliği akım, gerilim, frekans, 

arıza kaydı gibi değerlerin okunması
• SF6 Gazlı yük ayırıcısı ve SF6 gazlı ayırıcı ile emniyetli çözüm
• Maksimum kullanıcı güvenliğini sağlayan basınç boşaltma sistemi
• Modüler dizayn mantığına uygun olarak hücre elemanlarının kolay sökülebilir tasarımı
• Montaj  zamanının kısalığı
• Taşıma ve depolama kolaylığı
• Sağa ve sola genişleyebilme imkanı
• Tüm testlerinin ve fonksiyon ayarlarının fabrikada uzman personel tarafından yapılmış olması 
• Kurulu sistemlerin daha sonra gerektiğinde rahatlıkla sökülebilmesi ve bunun sonucu olarak 

uygulanmış projelerde  değişiklik yapabilme imkanı “Metal Mahfazalı Modüler Hücreler”in belirleyici 
özellikleridir.

Elimsan TG21- XX tipi MMMH’ler ile 20 temel hücre ve bunların opsiyonel cihazlarla çeşitlenmesi sonucu 
dağıtım sistemlerinde  50’ye yakın alternatif çözüm sağlanmaktadır. Modüler hücreler, sağa ya da sola hücre 
ilavesi ile kolaylıkla genişleyebilecek yapıdadır.

Genel

Yalıtım Gazı Olarak Neden SF6?
 
Orta ve yüksek gerilim enerji üretim, iletim ve dağıtımında kullanılan 
sistem ve cihazların yalıtımları için seçilen gaz malzemelerinin, güvenilir 
bir çalışma ortamı oluşturması daima aranan bir özelliktir. Birçok aday 
olabilecek gaz yalıtım malzemeleri içersinden kükürt- heksaflorür (sulphur 
hexafluoride- SF6) orta ve yüksek gerilimli enerji sistemlerindeki taşıma 
kablolarında, kesicilerde, transformatör istasyonlarında oldukça geniş bir 
uygulama alanı bulmuştur.

Çünkü SF6 gazı normalde durgun ve kimyasal yapısı itibarı ile de kararlı bir gaz olduğu gibi saf 
halde zehirli de değildir. Bunun yanı sıra SF6’nın dielektrik dayanımı, 1 bar basınç altında 89 kV/cm. 
dir. Bu da havaya nazaran yaklaşık üç kat daha fazla dielektrik dayanım özelliğine sahip olduğunu 
gösterir. Üstelik SF6 mükemmel bir ısı transfer özelliğine sahip olup aynı zamanda yanmaz bir gazdır. 
Bu özellikleri SF6’nın elektrik cihazlarında geniş bir kullanım alanına sahip olmasına neden olmuştur.
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Elimsan 
MMMH’lerde Kullanılan Mekanizmalar
 
EM1 Tipi Mekanizma

SF6 Gazlı Kesicilerde kullanılan, ard arda “açma- kapama - açma” 
işlem çevrimini sağlayan, uzaktan kumandaya uygun, el veya motor ile 
tahrik edilebilen, IEC 60694’e göre biriktirilmiş enerjili mekanizmadır. 
El ile ya da motor vasıtası ile önce kapama yayları sıkıştırılarak 
kesici kapamaya hazır hale getirilir. Açma yayı, kapama yayı tarafından 
kapama işlemi esnasında kurulur. Açma ve kapama bobinleri ile 
uzaktan kumandaya uygundur. Motor ile tahrik edildiği takdirde kurma 
süresi yaklaşık 5 saniyedir.

EM2 Tipi Mekanizma

SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı’nın biriktirilmiş enerji ile açma kapama 
yapmasını sağlayan bir mekanizmadır. Motor veya el ile kurulabilir. 
Açma ve kapama bobinlerinin ilavesi ile uzaktan kumandaya uygun 
hale getirilebilir. Motor ile tahrik edildiği takdirde kurma süresi 5 saniye 
civarındadır. 

EM3 Tipi Mekanizma

SF6 Gazlı ayırıcı mekanizmasıdır. El hareketi ile bağımlı çalışan, 
ayırıcının yavaş açıp kapamasını sağlayan bir mekanizmadır. 
Kontak hareketinin tamamlanmasını garanti etmek için, bir 
baskı-yay mekanizmasına sahiptir. Ayrıca kurma kolunun, haraket 
tamamlanmadan yerinden çıkartılması mümkün değildir. 
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Standartlar, Yönetmelikler ve Şartnameler
TS EN IEC 62271-200,  62271-1, 62271-100, 62271-102, 62271-103,62271-105, 60529
IEC 62271-200, 62271-1, 62271-100, 62271-102, 62271-103,62271-105, 60529

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği  (30 Kasım 2000)

TEDAŞ MYD-95/007D Orta Gerilim Metal Mahfazalı Modüler Hücre Şartnamesi 

Kilitlemeler

Elimsan MMMH’ler, hücrelerin kullanıldığı şartlara ve birbirleri ile olan irtibatlarına bağlı olarak istenilen 
anahtarlama özelliklerini  sağlamak üzere  mekanik, elektrik ve elektro mekanik kilitlemelere sahiptir.

İlgili standartlara göre kilitlemeler genel olarak:

1- Yük ayırıcısı veya ayırıcı ve topraklama ayırıcıları arasında 
2- Kesicili hücrelerde ayırıcı ve kesici arasında
3- Topraklama ayırıcısı ve kablo bölmesi kapısı arasında 
4- Yük ayırıcısı ve sigorta arasında

EM1 Tipi Mekanizma

EM2 Tipi Mekanizma

EM3 Tipi Mekanizma
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Kablo bölmesi kapısı açık olduğunda: Kesici, yük ayırıcısı veya ayırıcı mutlaka açıktır ve topraklama ayırıcısı 
veya ayırıcıları kapalıdır. Bu durumda kablo testlerinin yapılabilmesi için topraklama ayırıcısı veya ayırıcıları 
serbestçe çalışabilmektedir.

Ayrıca asma kilitler vasıtası ile de ayırıcı, yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcılarının çalışmaları kontrol altına 
alınabilir.  

Mekanik kilitler: Yük ayırıcıları-topraklama ayırıcıları arasında, ayırıcı-topraklama ayırıcıları arasında,
kesici - ayırıcı arasında, topraklama ayırıcıları-kapak arasında olur.  
Elektriki kilitler: Motor devresinde başlatma durdurma sınır anahtarları ve hücreler arasında hareket sonu 
şalterin kontakları ile sağlanır. Örneğin kesicili hücre ile ayırıcılı hücre arasında kesici açmadan ayırıcının 
açmaması için elektriki kilitleme yapılır.
Elektromekanik kilitler: Hücreler arasında, örneğin ayırıcılı giriş ile kesicili çıkış hücreleri arasında, kesici
açmadan ayırıcının açmaması için elektromekanik kilitleme yapılır.

SF6 Gazlı Yük Ayırıcısının Kesme Prensibi ve Özellikleri

Elimsan SF6 Gazlı Yük Ayırıcısının yük akımlarını kesmesi, açma sırasında yardımcı kontaklar vasıtası ile ark 
boyunun uzatılarak, ark direncinin yükseltilmesi ve  üzerine basınçlı SF6 gazı üflenmesi prensibine dayanır. 
Ortaya çıkan ark, kontak tüpünün içerisinde oluşan basınçlı gaz tarafından süratle soğutulur ve alternatif akım 
tabii sıfır noktasından geçerken de, akım kesilir, temiz ve soğuk SF6 gazının flor ve sulfur atomlarının tekrar 
birleşmesi ile kontaklar arası elektriksel dayanım ilk halini alır. Yük ayırıcısı tankının içerisinde 0.5 bar (mutlak 
1.5 bar) basınçta SF6 gazı vardır ve pratik olarak gazın ömrü yük ayırıcısının  ömrü kadardır. Yük ayırıcısı 
tankının arka tarafında, içerde bir basınç yükselmesi olduğu takdirde maksimum “4 bar” basınç altında açarak 
gazı tahliye edecek olan bir diyafram vardır. 

“Elimsan SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı”, IEC 60265- 1’e göre genel amaçlı yük ayırıcıların en ağır tipi olan E3 sınıfına 
girmektedir.

SF6 Gazlı Kesicinin Kesme Prensibi
ve Özellikleri
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SF6 Gazlı Kesicide arıza veya yük akımının kesilmesi, açma 
esnasında sıkıştırılan gazın ark üzerine püskürtülmesi ile gerçekleşir 
(Single Puffer Type). Kesici içerisindeki gazın basıncı 1.5 bar 
(mutlak 2.5 bar) dır. Her kutbun alt tarafında bulunan basınç 
boşaltma kapakları, kutbun içerisinde oluşabilecek tehlikeli bir 
basınç yükselmesini etkisiz hale getirir. Basınç boşaltma kapakları 
maksimum “8 bar” basınçta açarak bir arıza vukuunda kutbun 
dağılmasını önler.

SF6 Gazlı Ayırıcı’nın Çalışma Prensibi ve Özellikleri 

Elimsan MMMH’lerde kullanılan ayırıcılar da SF6 gazı içerisinde çalışır. Ayırma ortamı SF6 gazıdır. Bu özellik 
çalışma emniyeti açısından, yanlış manevra yada bir cihaz arızası sonucu oluşabilecek ark tehlikesine karşı 
bir avantajdır. SF6 gazlı yük ayırıcısı ile aynı ölçülerdeki paslanmaz metalden imal edilmiş olan bir kazan 
içerisinde çalışan ayırıcı, doğrusal çalışan  kontaklar vasıtası ile ayırma işlevini gerçekleştirir. Bu ayırıcının bir 
diğer özelliği de, içerisindeki toprak ayırıcısının da kısa devre üzerine kapatma yeteneğine sahip olmasıdır. 
Bu da Elimsan SF6 Gazlı Ayırıcıları’nın ayrı bir üstünlüğüdür. Ayrıca kontakların tam yerine oturmasını garanti 
etmek bakımından bir yardımcı ‘’ yay-baskı sistemi ‘’ işletme  güvenliğini artıran bir faktör olmaktadır.

Kesicili Giriş - Çıkışlı Hücresinde Kullanılan
SF6 Gazlı Kesici



ES2 Tipi Topraklama Ayırıcısı (16 kA)

Topraklama Ayırıcıları
 
Elimsan MMMH’lerde kullanılan topraklama ayırıcıları üç 
çeşittir ve hepsi kısa devre üzerine hızlı kapama yeteneğine 
sahiptir. Her birinde, operatör hızından bağımsız 
çalışmasını sağlayan bir hızlı kapama mekanizması 
mevcuttur.

Bu ayırıcılar:

1- SF6 Gazı içerisinde 1 saniye süre ile 16 kA taşıyabilen 
ve 40kA kısa devre tepe akımı üzerine kapatabilen 
topraklama ayırıcıları-ES1 Tipi.
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2- Havada 1 saniye süre ile 16 kA taşıyabilen ve 40kA tepe akımı üzerine kapatabilen topraklama 
ayırıcıları- ES2  Tipi.

3- Havada 1 saniye süre ile 1 kA taşıyabilen ve 2.5 kA kısa devre üzerine kapatabilen topraklama
ayırıcıları- ES3 Tipi.

(Sigortalı yük ayırıcılı hücrede, sigortanın akım sınırlama etkisi nedeni ile buradaki toprak bıçağı 1 kA’liktir.)

Sökülebilir  ve Sabit Kapaklar
Elimsan hücrelerde; kesici, akım transformatörleri, gerilim transformatörleri ve sigortaların bulunduğu 
bölmelere alet kullanmadan çıkarılabilen ve takılabilen  kapılar vasıtası ile rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu 
tip kapıların üzerinde iki adet plastik kol mevcuttur. Pim-kanal mekanizması ile bu tip kapaklar yukarıya 
kaldırılarak yerinden çıkarılabilir. Sabit kapaklar ise alet kullanılmadan çıkartılamazlar ve üzerlerinde 
“Tehlike” işaret levhası mevcuttur.

SF6 Gazı Doldurulmuş Bölümler

Kesici, yük ayırıcısı ve ayırıcının SF6 gaz doldurulmuş bölümleri, işletme sırasında karşılaşabilecekleri 
geçici yüksek basınçlara (transient over pressure) dayanabilecek yapıdadır ve cihazlar 20 yıllık ömrü 
boyunca gaz takviyesi gerektirmeyen mühürlü basınç (sealed pressure) sistemine sahiptir. (IEC 62271-1)

İç Ark Arızası ve Sıcak Gazların Tahliyesi ile Ark Basıncının Düşürülmesi

Elimsan MMMH’lerin emsallerine göre önemli bir üstünlüğü, iç ark oluşumu halinde arkı yönlendiren ve 
yüksek basınç oluşumuna fırsat vermeden basıncı tahliye eden basınç boşaltma sistemidir. Bu 
sistem sayesinde, duvara olan mesafeler, arkaya 10 cm. yana 5 cm. ve tavana 20 cm. mesafeye kadar 
düşürülebilmekte ve sonuç olarak da Elimsan MMMH’lerin kullanıldığı beton köşklerin tavan yükseklikleri 
çok düşük seviyelere indirilebilmektedir. Elimsan MMMH’ler, iç ark esnasında oluşabilecek sıcak gazı, 
alttan ve arkadan açılan klapeler vasıtası ile hücre dışına tehlikesizce tahliye eder. Bununla ilgili gerekli tip 
deneyleri uluslararası test  laboratuarlarında yapılmıştır. (IEC 62271-200 AFL sınıfı koruma) 

MMMH’lerde iç ark şu nedenler ile oluşabilir: 

• Yanlış manevra sonucu toprak bıçağının kısa devre üzerine kapatılması ile
• Montajdan sonra hücre içerisinde unutulmuş olan alet ya da montaj donanımları nedeni ile 
• Rutubet gibi dış etkenler sonucu mahfaza içerisindeki cihazlarda meydana gelebilecek 

bozukluklar nedeni ile
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Hücre içerisinde  oluşabilecek bir ark arızası şu safhalardan meydana gelir:

a) Sıkışma süreci: Bu safhada, ark nedeni ile içerde meydana gelen ani sıcaklık artışı, süratle basıncı
yükseltir. Yükselen basınç klapelerin açılması sonucu, ısınan  havanın tahliye olması ile hızla düşer.  Elimsan 
MMMH’lerde klapeler 0.3 Bar (gauge) basınçta açmaktadır. Klapeler açana kadar basınç hücre içerisinde 
doğrusal olarak artar ve klapelerin açılmasına kadar geçen süre yaklaşık 7-8 ms. dir. Bu esnada hücrenin 
yan duvarlarına 4-5 ton, ön kapıya ise yaklaşık 1 tonluk basınç kuvveti etki eder. Ancak Elimsan MMMH’lerin 
mukavim yapısı bu etkiyi karşılar ve kullanıcı emniyetini garanti eder.

c) Emisyon süreci: Bu safha, hücre içinde ve dışında basınç farkı sıfıra indikten sonra, sıcak gazların hücre 
dışına tabii akışı şeklinde cereyan eder. Bu safhada genellikle herhangi bir tehlike söz konusu değildir.

d) Termik süreç: Bu süreç arkın başlamasından tamamen sona ermesine kadar geçen süreyi kapsar. Elimsan 
MMMH’lerde bu süre 1000 ms. dir. Bu süreçte oluşan ark, hücre içerisinde bulunan malzemelerin ergimesine 
ya da buharlaşmasına neden olur, hücre duvarlarında yanmalar veya delinmeler oluşabilir.

Hücrenin Topraklama Sistemi

Hücre içerisinde:
• Toprak ayırıcısının bıçakları.
• Orta gerilim kablolarının toprak iletkenleri.
• Kesici, ayırıcı, yük ayırıcısı, akım transformatörü, gerilim transformatörü gibi cihazların şaseleri.
• Hücrenin bölmeleri toprak iletkeni vasıtası ile bir birlerine bağlanırlar.

Bütün bu bağlantıların birleştiği ana toprak barası ise, hücrelerin ön tarafındadır. Hücreler ana toprak 
baralarının ek parçalar ile birbirlerine bağlanmasından sonra, sistem toprağına bağlanır. Böylece topraklama 
işlemi tamamlanmış olur.

Metal mahfazalı modüler hücrenin bölmeleri bakır iletkenler vasıtası ile birbirleri ile irtibatlandırılmıştır.

Gerilim Göstergeleri

Hücre girişinde gerilimin olup olmadığının gözlenmesi her faza takılan kapasitif gerilim bölücü 
izolatör ve buna bağlı olarak gerilimin varlığında yanan neon lambalar vasıtası ile sağlanır. Ard arda bağlanan 
hücrelerin faz sırası kontrolleri, bir ölçü aleti ya da bir lamba test devresi ile yapılmalıdır. 

Doğru faz dizisi: Faz lambalarının soketleri arasında gerilim farkı 
yok. Eğer kontrol bir lamba devresi ile yapılıyorsa lamba sönük. 
Ölçü aleti ile yapılıyorsa gerilim ‘’0’’ volt.

Doğru olmayan faz dizisi: Faz lambalarının soketleri arasında
gerilim farkı mevcuttur. Eğer kontrol bir lamba devresi ile yapılıyorsa 
lamba yanacaktır.

Ölçü Aleti ile Faz Sırası Kontrolü

b) Genleşme süreci: Bu süreç, basınç tepe noktasına ulaştıktan 
ve sıcak gazlar dışarı kaçmaya başladıktan sonra oluşur ve hücre 
içerisindeki basınç atmosfer basıncına eşit olunca sona erer. Bu 
süreç hava yalıtımlı sistemlerde (AIS- Air Insulated Switchgears) 
yaklaşık 100 ms. civarındadır. (SF6 yalıtımlı sistemlerde –GIS- 
bu süreç 600 ms. civarındadır.)

Basınç
Bir İç Ark Arızası Hücre İçerisinde

Oluşan Basıncın Zamana Göre Değişimi

Zaman
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Uzaktan veya Yakından Kumanda

Hücre içerisinde mevcut SF6 gazlı yük ayırıcısı ya da kesici, kurulduktan sonra uzaktan kapatılıp 
açılabilir. Eğer yük ayırıcısı ya da kesici aynı zamanda motor kumandalı ise kurma işlemi 
uzaktan da yapılabilecektir. Yakından ise, yük ayırıcısı ya da kesici açma kapama butonları yardımı ile 
çalıştırılabilir.  Ayırıcı ve toprak ayırıcıları ise ancak yakından kumanda kolu yardımı ile açılır ya da kapatılır.

Transformatör Koruma Hücresinde Sigorta Seçiminde Dikkat Edilecek 
Hususlar
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Transformatör koruma hücresinde (TG21- 03 ve TG21-14) kullanılan sigortaların seçiminde aşağıdaki 
hususların göz önüne alınması gerekir:

Sigorta anma gerilimi, sistemin anma  gerilimine eşit  yada daha büyük olmalıdır. 

 
 
 
Sigorta değiştirilmesi için hücrenin ön kapağı çıkartılarak sigorta bölmesine ulaşılır.
 
 
Sigortalar İle İlgili Kısa Bilgiler

In = Sigorta Anma Akımı
I1 = Maksimum kesme akımı (kA)
I2 = Kritik akım (maksimum ark enerjisinin oluşturan akım, 20 In.....100    In  arası)
I3 = Minimum kesme akımı. Sigortanın açacağı en küçük akım değeri.

NOT: Sigortanın minimum kesme akımı ile transformatörün anma akımı arasındaki  akım değerleri alçak gerilim şalteri yada 
aşırı akım koruma rölesi ile donatılmış bir orta gerilim kesicisi tarafından kesilmelidir.

Vurucu PIM Yol - Kuvvet Eğrisi

İmalatçı firmaya göre sigorta karakteristikleri bilinmeli ve doğru sigorta 
seçilmelidir. Elimsan transformatör koruma hücrelerinde kullanılan sigor-
talar, IEC 60282- 1’e göre orta sınıf vurucu pimli olmalıdır. Bu özelliklere 
sahip farklı üreticilerin sigortaları kullanılabilir. 

Sigorta seçiminde, IEC 60787 ye göre, sigorta anma akımı, ilk 
enerjilendiğinde transformatörün mıknatıslanma akımını 0,1 saniye süre 
ile taşıyabilmeli. If(0,1s)>12.Int

“Yük ayırıcı+sigorta bileşiği”nin anma akımı transformatörün 
periyodik aşırı yük akımından (In=1,05x1,5xInt) düşük olmamalıdır. 
Transformatörün kısa devre akımı (Ikt) “yük ayırıcı+sigorta bileşiği”nin 
transfer akımından büyük olmalı. Trafo Koruma Hücresi ve

Sigorta Açtırma Tertibatının Görünüşü
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Sigortanın Değiştirilmesi

Üç faz açtırmalı transformatör koruma hücresinde (TG21-14) meydana gelen kısa devre arızası sonucu bir 
veya daha fazla sigorta atarak yük ayırıcısını açtırır ve her durumda üç fazın enerjisi kesilmiş olur. Eğer arıza 
tek fazda yada iki fazda meydana gelmiş ve sadece bir veya iki fazda sigorta atmış olsa bile IEC60298-
1’de tavsiye edildiği gibi üç fazın sigortasının da değiştirilmesi gerekir. Çünkü böyle bir arıza karşısında diğer 
fazlardaki sigortaların da bozulmuş olma ihtimali çok büyüktür. 

Sigorta Seçim Tablosu

Hücrelerin göstergeler bölümünde, sigortanın attığının anlaşılmasını sağlayan bir kırmızı bayrak mevcuttur. 
Sigorta ve yük ayırıcısı arasındaki açtırma tertibatı üzerinde, atmış sigorta değiştirilmeden yük ayırıcısının 
kurulu pozisyona geçmesini önleyen bir sistem mevcuttur. Bu sistem sayesinde ancak atmış sigorta veya 
sigortalar yenileri ile  değiştirildikten sonra yük ayırıcısı devreye alınabilir.

Not: Seçim tablosundaki bu değerler Elimsan marka sigortalar için verilmiştir.

Panel Üzerindeki Göstergeler

1. Ayırıcı, yük ayırıcısı ve toprak ayırıcı durum göstergeleri
2. Yük ayırıcısı mekanizmasının kurulu ya da boşta olduğunu 

gösteren mekanik göstergeler
3. Hücrenin tek hat şeması
4. Fazlarda  gerilimin mevcudiyetini gösteren gerilim gösterge 

panelleri

Kesicinin Hücre İçinden Çıkartılması

Hücre içersindeki kesici tekerlekli bir sehpa üzerindedir ve 
önden iki kapağın yukarı kaldırılarak sökülmesi ile kesicinin önü 
tamamen açılır, bara bağlantıları ve kesici sabitleme parçası 
söküldükten sonra, kilit butonunun da çözülmesi ile kesici  
serbest kalır.

OG Kablolarının bağlanması, akım transformatörlerini 
değiştirilmesi ya da başka bir gerekçe ile hücrenin
içerisine girilmesi gerektiğinde SF6 gazlı kesici
kolaylıkla hücre dışına alınabilir.

Kesicili Giriş-Çıkış Hücresi

Kesicili Topraklama Sistemi

İŞLETME 
GERİLİMİ (KV)

ANMA 
GERLİMİ (KA) TRANSFORMATÖR ANMA GÜCÜ (KVA)

34.5 36

25 50 100 160 250 400 630 1000 1250 1600

SİGORTA ANMA AKIMI (A)

2 4 4
6 6 10 16 20

25 25 30
40

40
63
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Alan Düzelticiler

Modüler hücrelerin kompakt yapısı özellikle 36 kV kademesinde, atlama mesafelerinin mümkün olduğu 
kadar düşük tutulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle ilgili standardın (IEC 60694) belirlediği gerilim darbe 
dayanım seviyelerine ulaşabilmek için, bağlantı noktaları ve sivri uçları ihtiva eden elemanların üzerlerine alan 
düzenleyiciler konulur. Bu şekilde düzgün bir ekranlama sağlanarak sivri uç ve keskin köşe etkisi azaltılmış 
olur.

Duvarlara Olan Mesafeler

Elimsan MMMH’ler arkadan duvara 10 cm. mesafeye kadar yaklaştırılabilir. Yan taraftan da 5 cm. mesafeye 
kadar hücrelerin yanaştırılması mümkündür. Hücrelerin tavana olan asgari mesafesi ise 20 cm.dir. Ancak arkın 
üstten ve yandan dönüşünü engelleyen bir sistem sayesinde Elimsan MMMH’lerde tavana olan mesafe 5 cm. 
ye kadar düşürülebilmektedir.

Baraların Montajı

Baralar, hücreler yan yana dizilirken sıra ile yan taraftan ve üstten monte edilebildiği gibi, alçak gerilim (LV) 
kompartmanının veya öndeki sabit kapağın çıkartılması ile önden de monte edilebilmektedir. Tüm hücre 
tiplerinde baraların tamamen önden monte edilebilir olması Elimsan MMMH’lerin önemli bir üstünlüğüdür. Eğer 
monte edilen hücrelerin toplam sayısı tek rakam ise bu durumda en sondaki hücrenin bara dengeleme parçası 

ile dengelenmesi gerekir.

Metal Mahfaza Kapakları

Örtü amaçlı kapaklar 2 mm. lik saç malzemeden yapılmıştır. Panonun içerde kalan ve taşıyıcı görevini yapan 
tüm metal levhalar galvaniz kaplıdır, dış yüzeyi kapatan metal levhalar ise fosfat kaplama üzerine epoksi esaslı 
toz boya ile boyanmaktadır. Korozif ortamlarda, paslanmaz ya da alüminyum alaşımlı korozyona mukavim 
metal malzemeler mahfazanın kapatılması amacı ile kullanılabilir.

Kanal Boyutları

Elimsan MMMH’lerde kablo kanalları kullanılan kablonun bükülme yarıçapına bağlı olarak en az 600 mm. 
derinlik ve 1000 mm. genişlikte olmalıdır. (Kanal derinlikleri için bakınız: Hücre Yerleşim Planı)

Hücre İçerisindeki Bölmeler

Metal Mahfazalı Modüler Hücreler:
1. Bara bölmesi
2. Anahtarlama ve kablo bölmesi
3. Mekanizma, kilitlemeler ve röle gözünden oluşan alçak gerilim bölmesi

Bara bölmesi: Hücrenin üst tarafındadır ve yan yana dizilen hücre birimlerinin bara bağlantılarının yapıldığı 
bölmedir. Elimsan MMMH’lerde bu bölmeye ulaşım üstten ya da alçak gerilim bölmesinin sökülebilir olması 
nedeni ile önden mümkündür.

Anahtarlama ve Kablo bölmesi: SF6 Gazlı ayırıcı ya da SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı’nın bulunduğu bölmedir.
Elimsan MMMH’lerde ayırıcı da SF6 gazı ile dolu bir mahfaza içerisindedir. Bu sistem emniyetini artıran bir 
faktördür. Ayrıca ayırıcı ve yük ayırıcılarının topraklama ayırıcıları da SF6  gazı ile dolu olan bu bölmenin 
içerisindedirler.

10
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Orta gerilim kablolarının girdiği bölmedir. Hücrenin özelliklerine göre bu bölmede, kesici, akım transformatör-
leri, gerilim transformatörleri, topraklama ayırıcısı, sigortalar, kapasitif gerilim bölücüler yada parafudrlar 
bulunabilir. 

Mekanizma, kilitlemeler ve alçak gerilim bölmesi: Bu bölme, hücrenin ön tarafındadır ve cihazlar arasındaki
mekanik ya da elektro mekanik kilitlemeler, ayırıcı veya yük ayırıcısı mekanizmaları, sinyal lambaları, 
göstergeler, klemensler, butonlar, ampermetre, voltmetre, sayaç gibi ölçü aletleri ve koruma rölesi de bu 
bölümde yer alır.

Sipariş İle Birlikte Verilmesi Gereken Bilgiler

1. Hücrelerin yerleşim planı ve sistemin tek hat şeması
2. İşletme anma gerilimi
3. İşletme anma akımı
4. Kısa devre akımı ve süresi 
5. Aksesuarlar
6. Koruma ve ölçme cihazları
7. Yardımcı devreler için kaynak gerilimi 

Opsiyonlar (İsteğe Bağlı Ek Donanımlar)

1. Hücreler için: 
• Kablo bölmesi için aydınlatma lambası
• Kapasitif gerilim bölücü ve gösterge lambaları
• Gerilim ve akım transformatörleri
• İlave yükseltme şasesi

2.    Ayırıcı için: 
• Anahtarlı kilitlemeler
• Yardımcı kontaklar

3.    Yük ayırıcısı için:
• Anahtarlı kilitlemeler
• Yardımcı kontaklar
• Uzaktan açma ve kapama bobinleri
• Kurma motoru

4.   Topraklama ayırıcısı için:
• Anahtarlı kilitlemeler
• Yardımcı kontaklar  

5.    Kesici için:
• Uzaktan açma ve kapama bobinleri
• Düşük gerilim rölesi
• Kurma motoru
• Yardımcı kontaklar
• Anahtarlı kilitlemeler

Kesici ve Yük Ayırıcıların Kontak Aşınmalarının Kontrolü

100 amperlik kesici ve yük ayırıcıların kontak geçiş direnci test cihazı ile yapılır. Fabrika değerleri ilgili test 
raporları ile  birlikte verilmektedir. Bu değerin 100 mikro ohm üzerine çıkması durumunda  işletme kontakt geçiş 
dirençleri değişimi ile ilgili karar vermelidir.
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SAG (Sigorta Atık Göstergesi) ve
CHG (Canlı Hat Göstergesi) Donanımları

1- SAG - Sigorta Atık Göstergesi: Transformatör koruma hücresinde kumanda paneli üzerinde bulunan”SAG-
Sigorta AtıkGöstergesi” sayesinde kırmızı bir bayrak yardımı ile sigortanın atmış olduğu anlaşılır. Açtırma 
tertibatı üzerinde bulunan bir kilit düzeneği ise, atmış olan sigorta ya da sigortalar değiştirilmeden ya da 
sigortalar yerleştirilmediği taktirde  ayırıcının kapamasını önlemektedir.  

2- CHG - Canlı Hat Göstergesi: Opsiyonel olarak hücre içerisine konulan kapasitif gerilim bölücü izolatörler 
ve bunlara bağlı kumanda paneli üzerinde bulunan neon lambalar vasıtası ile  hücrede gerilim olup olmadığı 
anlaşılabilmektedir.

MMMH‘lerin Birbirine Bağlanması

1- Doğrudan zemine montaj: MMMH’ler bina içerisinde ya da beton köşklerde doğrudan beton zemin
üzerine, 1000 mm. genişlik ve Hücre Yerleşim Planındaki kablo çapları ölçüleriyle bağlantılı olarak belirlenecek 
derinlikte bir kanal üzerine monte edilebilir. Bu durumda her hücre yere 4 adet M12 civata ile bağlanacaktır.

2- Yükseltilmiş zemine montaj: Bu durumda beton bina ya da köşk içerisinde çelik konstrüksiyon ya da
beton kaide üzerine MMMH’ler monte edilebilir. Gerekli yükseklikler için hücre yerleşim planında verilen kanal 
derinlikleri göz önüne alınmalıdır.

MMMH’lerin monte edildiği zemin belirli toleranslar dahilinde düz olmalıdır. Bu toleranslar, “Zemin Eğim 
Tolerans’ları” resminde verilmiştir. Bu toleransların aşılması durumunda hücrede meydana gelebilecek 
mekanik gerilmeler  fonksiyonel ünitelerin doğru çalışmalarını engelleyebilir.

Her hücre yandaki hücre ile kontrüksiyonun 4 adet ana direği üzerinde mevcut olan  12.5 mm çapındaki 
deliklerden M12 cıvatalar ile birbirine bağlanır. Her dikme üzerinde iki adet delik mevcuttur. Toplam 4 adet M12 
cıvata ile her hücre yandaki hücreye irtibatlandırılır. 

Korozyona Karşı Tedbirler

Metal bölümler korozyona dayanıklı malzemeden yapılmıştır ve yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde 
işlenmiştir.

Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınmıştır:
• Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden imal edilmiştir.
• İmalat ve montajda kullanılan malzemeler galvanik korozyona yol açmayacak şekilde seçilmiş ve 

düzenlenmiştir.
• Akım taşıyan ya da bağlantı elemanı olarak kullanılan  parçalar korozyona dayanıklı olacak şekilde imal 

edilmiş ve kalay ya da gümüş ile kaplanmıştır.
• Demirden parçalar galvanizlidir ya da boya ile kaplanmıştır.
Korozyondan korunması gereken  yüzeyler, düzgün, hasarsız, temiz ve kaplamanın ömrünü azaltıcı yabancı 
maddelerden arındırılmıştır. 

Boyama

Metal mahfazalı modüler hücrelerin boyanması gereken kısımları elektrostatik kaplama yöntemi ile boyanmıştır.
Boya rengi standart olarak RAL 7032’dir.
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Boyanacak yüzeyler, boyanmadan önce  standartlarda öngörülen yağ alma, pasdan arındırma, pasivasyon 
gibi kimyasal temizleme işlemlerinden sonra fosfatlama yapılarak kaliteli bir boyama için gerekli şartlar 
sağlanmaktadır.

Elektrostatik kaplamada reçine bazlı toz boyalar kullanılmaktadır. 

Galvanizleme

Mahfazanın yapımında sıcak daldırma galvanizli hazır çelik saclar kullanılmıştır. Bunlar TS 822  ve ISO 4998’e 
uygundur.

Boyanamayan ve sıcak galvaniz yapılamayan küçük parçalar, elektrogalvaniz yapılmış veya paslanmaz 
çelikten yapılmıştır. Elektrogalvaniz kalınlığı en az 12 µ olmaktadır

Koruma Sınıfları ve Donanımlar

Donanımlar Hakkında Bilgiler
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Yük ayırıcısı ve ayırıcı

Bara Bölümü

Bölmeler Arası

Mekanizmalar

Kablo Bölümü

IP68

IP3X

IP3X

IP3X

IP3X

MALZEME GERİLİM GÜÇ KONTAK SAYISI

Motor 24,48,110 VDC 220 VAC 280 W

4A+4K

6A+6K

8A+8K

Açma Bobini 24,48,110 VDC 220 VAC 80 W/75 VA

Kapama Bobini 24,48,110 VDC 220 VAC 80 W/75 VA

Yardımcı Şalter 16 A 250 V AC / DC



Hücre Tipleri ve Standart Donanımlar

HÜCRE 
TİPİ HÜCRE İSMİ

MALZEMELER
Rated 

current (A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TG21-01 YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 630 X X

TG21-01P YÜK AYIRICILI PARAFUDRLU GİRİŞ ÇIKIŞ 
HÜCRESİ 630 X X X

TG21-02 SF6 KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 630-1250 X X X X X X

TG21-02V VAKUM KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 630-1250 X X X X X X

TG21-02T TOROİDAL AKIM TRAFOLU GİRİŞ ÇIKIŞ 
HÜCRESİ 630-1250 X X X X X X

TG21-03 TRAFO KORUMA HÜCRESİ (ÜÇ FAZ 
AÇTIRMASIZ- SİGORTALI) 630 X X X X

TG21-04 SF6 KESİCİLİ VE ÇİFT AYIRICILI KUPLAJ 
HÜCRESİ 630-1250 X X O O

TG21-04V VAKUM KESİCİLİ VE ÇİFT AYIRICILI 
KUPLAJ HÜCRESİ 630-1250 X X O O

TG21-05 SF6 KESİCİLİ KUPLAJ HÜCRESİ 630-1250 X X O O X

TG21-05V VAKUM KESİCİLİ KUPLAJ HÜCRESİ 630-1250 X X O O X

TG21-07 AKIM TRAFOLU TRAFO KORUMA 
HÜCRESİ (SİGORTALI) 630 X X X X X

TG21-11 ÖLÇÜ HÜCRESİ 630-1250 X X X X

TG21-13 YÜK AYIRICILI ÖLÇÜ HÜCRESİ - SOL 630 X X X X X

TG21-13A YÜK AYIRICILI ÖLÇÜ HÜCRESİ - SAĞ 630 X X X X X

TG21-14 TRAFO KORUMA HÜCRESİ (ÜÇ FAZ 
AÇTIRMALI - SİGORTALI) 630 X X X X

TG21-14B ÖLÇÜ VE TRAFO KORUMA HÜCRESİ (ÜÇ 
FAZ AÇTIRMALI) 630 X X X X X X

TG21-15 AYIRICILI GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ 
HÜCRESİ 630-1250 X X X

TG21-15B KABLO BAĞLAMALI GERİLİM 
TRANSFORMATÖRÜ HÜCRESİ 630-1250 X X X

TG21-16 AYIRICILI ÖLÇÜ HÜCRESİ - SOL 630-1250 X X X X X

TG21-16A AYIRICILI ÖLÇÜ HÜCRESİ - SAĞ 630-1250 X X X X X

TG21-17 AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 630-1250 X X

TG21-18 KABLO BAĞLAMA HÜCRESİ 630-1250 X

TG21-19 AYIRICILI KUPLAJ HÜCRESİ 630-1250 X X

TG21-20 PARAFUDR HÜCRESİ 630 X X X

TG21-22 YÜK AYIRICILI KUPLAJ HÜCRESİ 630 X X

TG21-27 SF6 KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 
(GERİLİM TRAFOLU) 630-1250 X X X X X X X

TG21-27V VAKUM KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 
(GERİLİM TRAFOLU) 630-1250 X X X X X X X

TG21-27F SF6 KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 
(GERİLİM TRF+SİGORTA) 630-1250 X X X X X X X

TG21-
27VF

VAKUM KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 
(GERİLİM TRF+SİGORTA) 630-1250 X X X X X X X

TG21-32 SF6 KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 
(AKIM TRAFOSUZ) 630-1250 X X X X X

TG21-32V VAKUM KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ 
(AKIM TRAFOSUZ) 630-1250 X X X X X

14

1 SF6 GAZLI AYIRICI
2 SF6 GAZLI YÜK AYIRICI
3 SF6 GAZLI KESİCİ
4 VAKUMLU KESİCİ

5 AKIM TRANSFORMATÖRÜ
6 TOROİDAL AKIM TRANSFORMATÖRÜ
7 GERİLİM TRANSFORMATÖRÜ
8 KORUMA RÖLESİ

9 KAPASİTİF GERİLİM BÖLÜCÜ VE GÖSTERGELERİ
10 ÜÇ FAZ AÇTIRMALI SİGORTA TERTİBATI
11 ÜÇ FAZ AÇTIRMASIZ SİGORTA TERTİBATI
12 PARAFUDR

13 TOPRAKLAMA AYIRICISI
14 GEÇİT İZOLATÖRÜ
O: OPSİYONEL
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Teknik Değerler

GENEL 

Anma Gerilimi 36 kV 24 kV 12 kV

Anma şebeke frekanslı dayanım gerilimi 1 dak.

Faz - toprak arası 70 kV 50 kV 28 kV

Ayırma aralığı 80 kV 60 kV 32 kV

Anma yıldırım darbe dayanım gerilimi 1,2 / 50 us 

Faz - toprak arası 170 kV-Tepe 125 kV 75 kV

Ayırma aralığı 195 kV-Tepe 145 kV 85 kV

Anma akımı 400-630-1250 A 400-630-1250 A 400-630-1250 A

Ortam sıcaklığı -5/+40 ºC -5/+40 ºC -5/+40 ºC 

Yük ayırıcısı 

Anma gerilimi 36 kV 24 kV 12 kV

Anma kapalı devre kesme akımı 400/630 A 400/630 A 400/630 A

Anma boşta kablo kesme akımı 25 A 25 A 25 A

Anma boşta hat kesme akımı 10 A 10 A 10 A

Anma kısa devre kapama akımı 40 kA-Tepe 40 kA-Tepe  40 kA-Tepe

Anma kısa devre akımı, 1s 16 kA - Etkin 16 kA - Etkin 16 kA - Etkin

Transfer akımı 600 A 600 A 600 A

Topraklama ayırıcısı  

Anma gerilimi 36 kV 24 kV 12 kV

Anma kısa süre dayanım akımı, 1s 16 kA - Etkin 16 kA - Etkin 16 kA - Etkin

Anma kısa devre kapama akımı 40 kA-Tepe 40 kA-Tepe 40 kA-Tepe

Sigortalar
(Vurucu pimli, standart TS 1259 / IEC 60282 - 1) 36 kV 24 kV 12 kV

Tip “Orta”, ölçüler 537 mm 442 mm 292 mm

Maksimum sarf 75 W 75 W 75 W

Vurucu pim enerjisi 1±0,5 Joule 1±0,5 Joule 1±0,5 Joule

Ana ölçüler 

Yükseklik (mm) 2250 1950 1950

Genişlik (mm) 1750/1500/1150/1000/750 500/900 375/500/750

Derinlik (mm) 1400 1000 1000
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KABLO TİPİ KESİTİ
(mm2)

KABLO
BÜKÜLME

ÇAPI
(mm)

KANAL 
DERİNLİĞİ 

X (mm)

TEK DAMARLI 
KABLOLAR

1X35 510 600

1X50 525 600

1X70 550 615

1X95 580 630

1X120 600 660

1X150 620 675

1X185 650 705

1X240 690 735

Önden Görünüş Kanal Derinlikleri

Modüler Hücrelerde Kullanılan Anahtarlama Cihazlarının Genel Özellikleri

STANDARTLARA GÖRE TANIM
ve GÖREVLERİ

AÇMA KAPAMA

YALITIM

AYIRICI 
* Devrenin emniyetli yalıtımını temin etmek 
için tasarlanmıştır. Genellikle toprak bıçağı ile 
beraberdir. 

 evet hayır hayır evet hayır evet evet

TOPRAKLAMA 
AYIRICISI 

* Enerjili hallerde de güvenliği sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Enerjisi kesilen faz
iletkenlerin topraklanmasını sağlar. 

evet hayır hayır evet hayır evet hayır

YÜK
AYIRICISI 

* Aşırı akımları da ihtiva eden çalışma 
şartlarında açıp kapama yapan devre 
elemanıdır.

*Sistemin açma ve kapama kontrolünü yapmak 
için tasarlanmıştır. Genellikle ayırma işlemi için 
kullanılır. Özel ve kamu alanındaki O.G dağıtım 
şebekelerinde çoğunlukla sigortalarla beraber 
kullanılırlar. 

evet evet hayır evet evet evet evet

KESİCİ 

* Dağıtım sistemlerinde anma akımlarının 
taşınması ve açılıp kapanması ile aşırı akım 
ve kısa devre akımlarının kesilmesi amacı ile 
kullanılırlar. 

evet evet evet evet evet evet hayır

 

Hücre Yerleşim Planı (Örnek)

Boşta Çalışma Yük Altında Çalışma Kısa Devrede Çalışma



Hücrenin Bağlandığı Zeminin Düzlük Toleransları
(Bakınız: Şekil A, Şekil B, Şekil C)
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Not: Hücrenin tavana olan mesafesi en az 200 mm dir. (Tüm ölçüler mm. dir)

Üstten Görünüş

Kablo Kanalı

Hücre Tipi Hücre Genişliği 
(mm)

a 
(mm)

b (max) 
(mm)

c (max) 
(mm)

A 750 600 3 6

B 1000 822 34 6 

C 1150 1000 5.5 6 

D 1500 1350 7 6 

Şekil A      Şekil B        Şekil C



Metal Mahfazalı Modüler Hücreler, zemine monte edilirken fonksiyonel ünitelerin düzgün çalışabilmesi için 
zeminin sahip olması gereken zemin toleransları yukarıda verilmiştir. Bu toleransları aşan zemin bozuklukları 
cihazın beklenen fonksiyonlarını yapmasını engelleyebilir.

Not: 36 kV MMMH’lerde kullanılan orta gerilim kabloları tek damarlı kablolar olmalıdır. Eğer üç damarlı 
kablolar kullanılacak ise bükülme yarıçaplarının büyük olması nedeni ile (bükülme yarıçapları kablo dış çaplarının 
minimum 15 katı olmalıdır), bu tip kablolar kablo kanalları içersinde iletkenlerine ayrılarak hücre içersine ayrı 
iletkenler şeklinde girilmelidir.

Elimsan Temel Hücreleri
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TG21-13
Yük Ayırıcılı
Ölçü Hücresi

TG21-01 
Yük Ayırıcılı

Giriş/Çıkış Hücresi

TG21-02 
Kesicili Giriş/Çıkış

Trafo Koruma Hücresi

TG21-14
Yük Ayırıcılı ve Sigortalı
Trafo Koruma Hücresi

4
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TG21-04

1750 mm

1000 mm 1150 mm 1150 mm

1150 mm 750 mm750 mm

1000 mm1150 mm
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1150 mm750 mm 1150 mm

750 mm 750 mm 1000 mm

750 mm 1150 mm1000 mm
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Semboller

SF6 Gazlı Ayırıcı

SF6 Gazlı Yük Ayırıcı

SF6 Gazlı Kesici

OG Sigorta

Kapasitif Gerilim Bölücü
ve Göstergeleri

Mekanik Kilit Tertibatı

Parafudr

Topraklama Ayırıcısı

Geçit İzolatörü

Akım Trafosu

Gerilim Trafosu

1500 mm 1000 mm
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Modüler Hücreler Test Esnasında

Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı



Elimsan MMMH’ler ile İlgili Yurt Dışı Tip Testleri ve Raporları

No Deney Adı Rapor No

1 Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.6)
Komple Hücre (Yük ayırıcılı)-23.03.2009 ICMET Rapor No: 10429

2 Kapama ve kesme kapasinin desteklenmesi 
(IEC 62271-200 Madde 6.101) IEC 60265-1 Clause 6.101.8 ve Tablo 5

ICMET Rapor No: 10434
CESI GPSA 1/092562

3 İç arızadan kaynaklanan ark deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.106)
Modüler Hücre Yük Ayırıcılı-23.03.2009 ICMET Rapor No: 10433

4
Kapama ve kesme kapasitelerinin denetlenmesi
(IEC 62271-200 Madde 6.101) IEC 60265-1 Madde 6.101.8 ve Tablo 5
Yük ayırıcılı toprak bıçağı-16.02.2004

ICMET Rapor No: 9105
ICMET Rapor No: 10434

CESI GPSA 1/032562

5 Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.6)
Modüler Hücre-23.03.2009 ICMET Rapor No: 10428

6
Kapama ve kesme kapasitelerinin denetlenmesi
(IEC 62271-200 Madde 6.5 101 ve 102) IEC 62271-102 Clause 6.101) 
Toprak bıçağı-27.03.2009 Gazlı kesici-26.03.2009

ICMET Rapor No: 10435
ICMET Rapor No: 10432

7 İç arızadan kaynaklanan ark deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.106
Modüler Hücre-23.03.2009 ICMET Rapor No: 10430

8 Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.6)
Modüler Hücre-13.05.2009 ICMET Rapor No: 10463

9 Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.6)
Modüler Hücre 15.05.2009 ICMET Rapor No: 10465

10 İç arızadan kaynaklanan ark deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.106)
Modüler Hücre-14.05.09

ICMET Rapor No:
10466-10467

11 Dielektrik deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.2)
Modüler Hücre-19.05.2009

ICMET Rapor No: 
42005/42007

12 Sıcaklık artış ve direnç ölçüm deneyleri (IEC 62271-200 Madde 6.4 ve 6.5)
Modüler Hücre-12.05.2009

ICMET Rapor No:
10461-10462
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Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. 
Bağdat Mah. D.100 Karayolu Cad. No:368 Kartepe/KOCAELİ
Tel: 90 262 375 23 60
Fax: 90 262 375 23 22
elimsanpazarlama@elimsangroup.com

www.elimsangroup.com


