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Deðerler ve Ýlkeler
Yenilikçi bilimsel uygulamalar ile sektörün geliþimine kaliteyi yansýtmak,
mükemmeliyetçi çözümler sunmak, çevreye duyarlý üretim alanlarý
yaratmak, yüksek verimliliði ön planda tutarak dünyaya katký saðlamak
vazgeçilmez deðerlerimizdir.

enerjinin olduðu her yerde...

Yüksek verimlilik ilkesiyle üretimini þekillendiren
ELTAÞ, çevreye ve doðaya duyarlý, teknolojik
yeniliklerde dünyayla entegre, müþterilerin ihtiyaç
ve beklentilerini zamanýnda karþýlayan bir firmadýr.
Kurulduðu günden beri sürekli büyüyerek
sektöründe çok önemli bir yer edinen ELTAÞ A.Þ.,
yurtiçi ve yurtdýþýnda bir çok noktada bulunan
kuru ve yaðlý tip transformatörleri ile alýþveriþ
merkezlerinden endüstriyel tesislere, yenilenebilir
enerji projelerinden raylý sistemlere enerjinin
olduðu her yerdedir.

+
+
+

XPERT

Avrupalý Danýþmanlar ve trafo tasarým
yazýlýmlarý ile desteklenen alanýnda
UZMAN mühendislik ekibi.

OYAL

Uygulanan tüm sistemlerde Kalite
Yönetim Sistemlerine SADIK.

RUSTWORTHY

Akýl,bilim ve teknoloji yaklaþýmý ve
birinci kalite hammadde ile GÜVENÝLÝR
üretim.

Transformatör sektöründe kalite
ve performansýna özenilen,
çevre ve yaþam deðerlerine saygýlý ,
sürekli geliþim (devinim) gösteren,
Türkiye ve çevre ülkelerde alanýnda öncü
ve lider ﬁrmalar arasýndadýr.

Deneyimli ve organize servis ekibi ile

CCESSIBLE

ERÝÞÝLEBÝLÝR.

WIFT

Yenilikçi makine ve üretim sistemleri ile
HIZLI üretim.
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Tesislerimiz
Ülkemizde pek çok ilkleri gerçekleþtiren ELTAÞ, yaðlý transformatör üretiminin
yanýnda ilk yüksek vakum altýnda çalýþan yað tasfiye cihazlarý, ilk yüksek gerilim dielektrik test cihazlarý, ilk sargýlarý reçine ile örtülmüþ kuru tip transformatörleri de
üreterek sektöre yerli üretici olarak öncü oldu. Ve bugün yeni üretim tesislerinde
250 MVA üst güce, 420 kV anma gerilim seviyesine kadar güç transformatörleri
üretiyor.

Depo Alanlarý

idari bina,

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
Çiðli / ÝZMÝR
yeni üretim tesisleri,

Aliaða Organize Sanayi Bölgesi
Aliaða / ÝZMÝR
60.000 m2 açýk alan

+
+
+
+
+
+
+
+

10.500 m2 Yüksek Gerilimli Güç Transformatörleri Üretim Tesisi
10.125 m2 Yaðlý Daðýtým ve Kuru Transformatör Üretim Tesisi
4.288 m2 Mekanik Ürün Ýþleme Tesisi
2.048 m2 Depo Alaný
1.050 m2 Sosyal Tesis - Eðitim
850 m2 Ýþletme - Bakým - Enerji
13.000 m2 Tamamlayýcý Ürün Ýmalatý-Lojistik-Merkez Yönetim Binasý
Toplam

42.000 m2 kapalý alan
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Ürün Gruplarý
420 kV üst gerilimde, 250 MVA güce kadar güç transformatörleri, 110 kV üst
gerilim seviyesine kadar, 10000 kVA’dan 40 MVA’ya kadar yaðlý tip orta güç
transformatörleri ve 36 kV seviyesine kadar, 25 kVA’dan 10000 kVA’ya kadar
hermetik ve genleþme depolu daðýtým transformatörleri, 36 kV üst gerilimde
25 MVA güce kadar dökme reçineli kuru tip transformatörleri ve 100 MVAR
güce kadar reaktörler üreten ELTAÞ, dünyanýn bir çok yerindeki petrokimya
tesislerinden endüstriyel tesislere, yenilenebilir enerji projelerinden raylý
sistemlere enerjinin olduðu her yerdedir.

+
+
+
+
+
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+
+
+
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Yaðlý Tip Daðýtým Transformatörleri
maksimum 36 kV 5 MVA
Yaðlý Tip Orta Güç Transformatörleri
maksimum 110 kV 40 MVA
Yaðlý Tip Güç Transformatörleri
maksimum 420 kV 250 MVA
Kuru Tip Daðýtým & Güç Transformatörleri
(Cam Elyaf ve Kuvars Döküm Teknolojisi)
maksimum 36 kV 25 MVA
Yaðlý Tip ve Dökme Reçineli Reaktörler
maksimum 220 kV 100 MVAR

Cer Transformatörleri
Özel Transformatörler
Oto Transformatörler
Topraklama Transformatörleri
6-12-18-24 Puls Rektiﬁer Transformatörleri
Fýrýn Transformatörleri
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Dizayn, Tasarým ve Ar-Ge
36 yýllýk firma geçmiþi ile saðlam temelleri, heyecanýný yitirmeyen
yönetimi, genç kadrosunun dinamizmi ve etkin mühendislik yapýsý ile
Eltaþ, Türkiye’nin 257. AR-GE merkezidir. Tübitak ile yapýlan ürün
geliþtirme projeleri ile birlikte, transformatör üretimini kolaylaþtýrýcý
makine ve ekipman tasarým projeleri, ürün ve üretim metotlarý üzerinde
süregelen Ar-Ge çalýþmalarýna önemli katký saðlamaktadýr.

Dýþ Kaynaklý Güç
Transformatörleri
Yazýlým Programlarý

+
+
+
Mühendislerimiz tarafýndan geliþtirilen programlar

+
+
+

Güç ve Daðýtým Transformatörleri Nüve Hesap programý,
Daðýtým Transformatörleri Elektriksel Hesap programý,
Daðýtým Transformatörleri Mekanik Hesap programý

ANSYS Sonlu Elemanlar Mühendislik
Yazýlýmý Simulasyon Programý
AUTODESK Inventor
Tekliﬂendirme ve Tasarým
Özel Yazýlýmlarý
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Güç Transformatörleri
Eltaþ’ýn yýllar içinde sahip olduðu tecrübe ve bilgi birikimi ile detaylý ve titiz bir
çalýþmanýn sonucu olarak inþa ettiði Aliaða Üretim Tesisleri, Avrupa’nýn sayýlý
tesisleri arasýna girmiþtir.
Güç Transformatörü Üretim Tesisimizin 800 kV üst gerilim dahil üretim yapabilir
þekilde altyapý yatýrýmý tamamlanmýþtýr. Bugün tesislerimizde 250 MVA 420 kV’ya
kadar üretim yapýlmaktadýr.

Sargý Bölümü
• Sargý holümüz tozlanma riskini ortadan kaldýrmak
için hava basýnçlý sistem altýndadýr.
• Alma menþeli dikey ve yatay sargý makinalarý
kullanýlmaktadýr.
• Disk, kalkan ve smith sargý yöntemleri
uygulanmaktadýr.

Kurutma Fýrýný

+
+
+
+
+
+
+
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Generatör Yükseltici Transformatörler
Oto Transformatörler
Çoklu Sargýlý ve Ayrý Sargýlý Transformatörler
Sönt Reaktörler maksimum 50 MVAR
Fýrýn Trafolarý
Topraklama Trafolarý
Mobil Merkezler
Konvertör Trafolarý

• Micavac Solvent Bazlý Kurutma Fýrýný, izolasyon malzemelerine
nüfuz ederek kurutmayý tam ve eksiksiz gerçekleþtirme, otomatik
programlama sistemi ile kullanýcý hatasýna izin vermeyen hatasýz
kurutma, dinamik presleme yapabilme, 154 kV ve üstü trafolarda
tam emniyetli kurutma özelliklerine sahiptir.
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Güç Transformatörleri
Uzman mühendis kadrosu ile tasarým, üretim, test ve yerinde kurulum bilgisi ve
sahip olduðu donaným ile her türlü müþteri isteðine cevap vermektedir. Teknik
standartlara uygun yapýlan üretim müþteri isteklerini eksiksiz ve yüksek kaliteli
olacak þekilde karþýlamaktadýr.

Montaj
Nüve, bobin ve üst kapaðýn montajý, kýsa devre kuvvetlerine karþý
direnci arttýrýcý þekilde dizayn edilir. Standart transformatörlerin
aktif kýsýmlarýný kapsayan üst kapak, civatalarla tanka monte edilir.
Diðer bir uygulama aktif kýsmýn direkt tanka montajýdýr. Üst kapaðýn
baðlantý kýsýmlarý, yüksek gerilim izolatörleri ve ark boynuzlarý,
paslanmaz çelikten ya da paslanmaya karþý dirençli, özel boya kaplý
maddelerden yapýlýr. Ýzolatör, aksesuar, koruma kutusu ya da kablo
kutusunun yerleþimi müþteri isteðine göre kapak üstü veya
transformatörün yan duvarlarýna yapýlýr.

Montaj Holü
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Daðýtým ve Orta Güç
Transformatörleri
Eltaþ, 110 kV üst gerilim seviyesine kadar, 10000 kVA’dan 40 MVA’ya kadar
yaðlý tip orta güç transformatörleri ve 36 kV seviyesine kadar, 25 kVA’dan
10000 kVA’ya kadar hermetik ve genleþme depolu daðýtým transformatörleri
üretmektedir. Bu gerilim seviyeleri daha çok þehir þebeke iletim sistemlerinde,
endüstriyel tesislerde, enerji santrallerinde tercih edilir.

Montaj
Nüve, bobin ve üst kapaðýn montajý, kýsa devre kuvvetlerine karþý
direnci arttýrýcý þekilde dizayn edilir. Standart transformatörlerin
aktif kýsýmlarýný kapsayan üst kapak, civatalarla tanka monte edilir.
Diðer bir uygulama aktif kýsmýn direkt tanka montajýdýr. Üst kapaðýn
baðlantý kýsýmlarý, yüksek gerilim izolatörleri ve ark boynuzlarý,
paslanmaz çelikten ya da paslanmaya karþý dirençli, özel boya kaplý
maddelerden yapýlýr. Ýzolatör, aksesuar, koruma kutusu ya da kablo
kutusunun yerleþimi müþteri isteðine göre kapak üstü veya
transformatörün yan duvarlarýna yapýlýr.

Alüminyum ve Bakýr Sargýlar
Alçak gerilim sargýlarýnda iletken
olarak bakýr veya alüminyum kullanýlýr.
Sargýlar levha veya dikdörtgen kesitli
kaðýt ya da nomex izoleli telden
üretilir. Eðer sargýlar levhadan
yapýlýyorsa kat izolasyonu olarak temel
dayanýmý arttýrýlmýþ ve reçine ile
kaplanmýþ þellaklý kaðýt (DDP) kullanýlýr.
Yüksek gerilim sargýlarýnda bakýr veya
alüminyum iletken cinsleri müþteri
isteði ve þartnamelere baðlý olarak
seçilir. Bobinler bilgisayar kontrollü
tam otomatik makineler ile
sarýlmaktadýr.
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Kuru Tip Transformatörler
Eltaþ 36 kV anma geriliminde 25 MVA anma güce kadar, F sýnýfý veya
H sýnýfý dökme reçineli kuru tip transformatör üretmektedir. Kuru tip
transformatör üretiminde “vakum altýnda cam elyaf dolgulu reçine
döküm teknolojisi” veya “kuvars dolgulu reçine döküm teknolojisi”
müþteri isteðine ve þartnamelere baðlý olarak seçilir.

Montaj
Dökme reçineli kuru tip transformatörlerde, bobinlerin
sýkýþtýrýlmasýnda alt ve üstte sýkýþtýrma demirleri kullanýlýr. Bunlar
nüve ve bobinleri birlikte tutar. Bobinler, kýsa devre kuvvetleri ve
titreþime karþý cam elyaf takviyeli
takozlar ile monte edilir.
Transformatör montajýnda
kullanýlan bütün çelik parçalar,
korozyona karþý epoksi boya ile
boyanmaktadýr. Boyama yöntemi
transformatörün çalýþacaðý
atmosferik þartlara göre özel
olarak seçilmektedir.
Kuru tip transformatörlerin kullanýldýðý alanlardan bazýlarý;

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dahili ve Harici Transformatör Merkezleri
Endüstri ve Petrol Raﬁnerileri
Metrolar
Petrol Platformalarý
Enerji Üretim Tesisleri
Okullar
Hastaneler
Havaalanlarý
Alýþveriþ Merkezleri
Rüzgar Santralleri
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Nüve Üretim Sahasý
Nüveler soðuk haddelenmiþ, çekirdekleri yönlendirilmiþ silisli saclardan yapýlýr.
Eltaþ stoklarýnda her kalite sýnýfýnda silisli sac bulunmaktadýr. Nüve saçý müþteri
isteðine göre veya þartname gereði belirlenen boþta kayýp deðerlerine göre seçilir.
Sac tipleri, Georg marka dilme makinelerinde çapaksýz olarak dilinir ve kesilir.

Nüveler step-lap, over-lap, 90o kesilmiþ delikli veya deliksiz olarak
üretilmektedir. Bu yöntemlerle transformatörlerin boþta çalýþma
kaybý ve gürültü seviyesi daha düþük olmaktadýr. Nüveler titreþime
karþý korunmasý için epoksi reçine ile kaplanmakta ve paslanmaya
karþý özel boya ile boyanmaktadýr. Nüve istenilen standartlara göre
topraklanýr.
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Yað Laboratuvarý

Test ve Sertiﬁkalar
Eltaþ bünyesinde yüksek gerilim test laboratuvarý, yaðlý daðýtým laboratuvarý,
kuru tip transformatör test laboratuvarý ve yað laboratuvarý bulunmaktadýr.
Bu laboratuvarlarda IEC, ANSI, NEMA, VDE, BS, TS, CSA vb. standartlarýna göre
rutin, tip, özel testler (KKMD hariç) yapýlmaktadýr. Dört laboratuvar da 17025
belgesi kapsamýnda akredite edilmiþtir.

Trafo ve elektrik cihazlarýnda kullanýlan
yalýtým yaðlarýnýn giriþ kalite testleri,
servisteki trafolarýn yað testleri, arýzalarý
araþtýrmak için gaz analizlerinin yapýldýðý
laboratuvar en geliþmiþ teknoloji ile
donatýlmýþ ve akredite edilmiþtir.
Kullanýlan deney cihazlarý ve ölçüm
yöntemleri ulusal ve uluslararasý normlara
uygundur. Ölçüm sonuçlarý, uzman ve
deneyimli ekip tarafýndan standartlar
çerçevesinde yorumlanmaktadýr.

Yað Analizi Testleri

+
+
+
+
+
Kalite Sertiﬁkalarý

Uluslararasý Test Sertiﬁkalarý

• Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası
TS EN ISO 9001:2015
• Uluslararası Akreditasyon Sertifikası
TS EN ISO IEC 17025
• Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası
TS EN ISO 14001:2015
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Sertifikası TS 18001:2014
• CE Deklarasyon
• Türk Standartlarına Uygunluk Sertifikası
TS EN 60076-11
• Türk Standartlarına Uygunluk Sertifikası
TS EN 60076-1
• Hizmet Yeterlilik Sertifikası
TS 12809

• Rutin Test, Tip Test Raporlarý (KEMA, CESI)
Yýldýrým darbe gerilimi
Sýcaklýk artýþý
Gürültü seviyesi

Gaz analizi
Su miktarý tayini
Renk
Güç faktörü

+
+
+
+

Yoðunluk
Delinme gerilimi
Ýç yüzey gerilimi
Anilin noktasý tayini

Toplam asit miktarý

Kýsa Devrelere Karþý
Mekanik Dayaným Test Aný

• Özel Test Raporlarý (KEMA, CESI, IPH)
Kýsa devrelere karþý mekanik dayaným
Kýsa devrelere karþý termal dayaným
• E2, C2, F1 Testleri (KEMA, CESI)
• Sismik (Deprem Dayaným) Testi (VIRLAB)
• GOST-Rusya Sertiﬁkasý

VIRLAB,S.A.
Division de Urbar Ingenieros, s.a.

Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO IEC 17025

AB-0347-T

SEISMIC
Qualification Certificate

Ýlk 100 MVA 154/33,6 kV Güç Transformatörümüz Kema
Laboratuvarlarýnda Kýsa Devre Dayaným Testi’nden baþarý ile geçmiþtir.

20

21

Referanslarýmýz
Eltaþ, Kolarado’daki altýn madeninden, Mali’deki altýn madenine, Ürdün’deki
endüstri tesislerinden, Hollanda’daki mikroçip üretim fabrikasýna, Rusya’daki
alýþveriþ merkezlerinden, Türkiye’deki havalimanlarýna, Nijerya’daki altyapý
projelerinden, Afganistan’daki elektriﬁkasyon yatýrýmlarýna, 4 kýtaya 51 ülkeye
ürün ve hizmet sunmaktadýr. Ayrýca; donanýmlý servis kadrosu ile yerinde
bakým, önleyici bakým, kurulum ve gözetim hizmetleri de vermektedir.

15/11 kV 19 MVA
Güç Transformatörü,
Elektrik Santral Gemisi, Türkiye

154/33,6 kV 100 MVA Güç Transformatörü OSB Trafo Merkezi, Türkiye

8 MVA 36 kV Yaðlý Tip Rectifier Transformatör / Ereðli Demir Çelik, Türkiye
31,5/6,3 kV 42 MVA
Güç Transformatörü
Çimento Fabrikasý,
Türkiye

2 x 30 MVA
Güç Transformatörleri
Arab Potash,
Ürdün

27 x 2500 kVA Dökme Reçineli
Kuru Tip Transformatör
ENEXIS /ASML Mikroçip
Üretim Fabrikasý Hollanda

2 x 27 MVA
Güç Transformatörleri
Doðalgaz Çevrim
Santrali, Türkiye

Yaðlý Tip Reaktörler
Baþkent Edaþ - Enerjisa, Türkiye

2 x 8000 KVA Kuru Tip Transformatör / Ankara Esenboða Havalimaný
3 x 20000 kVA
Yaðlý Tip
Güç Transformatörü
Tedaþ, Türkiye

17 x 1600 kVA
Yaðlý Tip
Daðýtým Transformatörleri
Assang Madeni, Güney Afrika

3250 kVA
Dökme Reçineli Kuru Tip
Rectifier Transformatör
Ereðli Demir Çelik, Türkiye

2 x 8 MVA
Depreme Karþý Dayanýklý
Tasarlanmýþ Kuru Tip Güç
Transformatörleri
MSB Kara Harp Okulu, Türkiye

