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Geçmişten edindiğimiz tecrübelerle en yeni ve en kaliteli hizmeti vermek amacıyla 2011 yılında 
kurulan  şahıs  firmamız 3 Ocak 2014 tarihinden itibaren ünvanını Epm Otomasyon ve Endüstriyel 
Pano Çözümleri Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirmiştir. EPM OTOMASYON ‘un ilk prensipleri 
arasında siz değerli müşterilerimizle sürekli diyalog   içinde olarak kaliteli ve çağdaş hizmeti sunmak 
vardır. 
  
2011 Yılından itibaren otomasyon ve endüstriyel pano (elektrik montaj, plc, scada, projelendirme saha 
uygulamaları, proses vs…) sektöründe  ”Teknoloji köprüsü olma” misyonunu, artan Ar-ge ve Üretim 
faaliyetlerimizle genişletiyoruz ve bu değişimi yeni kurumsal  kimliğimizle destekliyoruz. Bugünlere 
gelmemizde bize destek olan siz  değerli iş ortaklarımıza bu desteğinizin sürmesi ümidi ile teşekkür 
ederiz. 
 
EPM OTOMASYON müşteri memnuniyetini işletme başarısının en temel unsuru olarak kabul  eder ve 
her zaman müşterilerinin beklentilerinin en üst düzeyde olmasını sağlar. 
  
  
Vizyonumuz :  
 
 Standartlara uygun olarak, kabul edilebilir kalite içerisinde, teknolojinin getirmiş olduğu 

imkanlardan faydalanarak, doğru ve güvenilir işlerin çıkartılmasını sağlamak, müşteri 
memnuniyetini kazanmaktır.  

 Yapmış olduğumuz veya yapacağımız işlerde  teknik vb. anlamda her türlü desteği 
sağlayabilmektir. 

  
  
Misyonumuz :  
  
 Doğru, güvenilir ve sürekli gelişime açık olmak.Çalıştığımız firmalara çözüm ortağı olabilmek. 

Bunu sağlarken rekabet koşullarının giderek arttığı ve karlılık oranların hızla düştüğü günümüzde 
uygun fiyat ve kaliteli malzeme ilkesinden taviz vermemek. 

 Satış ve pazarlamasını yaptığımız ürünlerin gerek teknik destek anlamında gerekse lojistik 
anlamda hizmet çıtasını üst düzeyde tutabilmek. 

 Ürüne kolay ulaşılabilmesi açısından yurt çapında bayi organizasyonu geliştirmek ve bayi hizmet 
kalitesini standartların ötesine taşıyarak çalıştığımız firmalara avantajlar sunabilmek. 

 Tüm bu hizmetleri sunarken ülke ekonomisine artı değer katmak 
  
  
Kalite Politikamız :  
 
 Ürün kalitemiz , güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile dünya pazarında rekabet edebilir olmak. 

 
 Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek 

 
 Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini ve üretim verimliliğinin 

iyileştirilmesini sağlamak. 
 

 Kalitenin ; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil , dünyanın gelişimine paralel olarak 
şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak. 
 

 Üretim yöntemlerimizi , müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek 
ve geliştirmek. 
 

 Oluşturduğumuz Kalite Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli 
iyileştirilmek firmamızın kalite politikasıdır. 

Kurumsal 
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Epm Otomasyon, Fabrika & Proses Otomasyon ve SCADA sistemleri ile ilgili 
ihtiyaçlarınız ve istekleriniz için deneyimli kadrosuyla müşterilerine etkin çözümler 
üreten projeler geliştirmektedir. Projenizin tüm ihtiyaçlarını belirleyip sizlere 
isteklerinize uygun bir şekilde etkin, kaliteli ve uygun maliyetli çözümler 
sunulmaktadır. 
 
Proses & Fabrika Otomasyon ve SCADA Sistemleri projelerinizde bizi tercih ederek; 
 
 
 Saha üretimi ve üretim sürekliliğinizi maksimize edin 
 Toplam maliyetinizi azaltın 
 İş kararlarınızı kolaylaştırın 
 Dağıtım ve konfigürasyonunuzu ölçeklenebilir ve esnek bir mimariyle basitleştirin 
 İşyeri güvenliğinizi iyileştirin 
 Mevcut varlıklarınızın çalışma ömrünü uzatın 
 Sermaye kullanımınızı maksimize edin. 
 
Daha fazlası için Epm Otomasyon projelerinizde ihtiyaçlarınız ve istekleriniz 
doğrultusunda keşif ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirerek projenizin başarıyla 
tamamlanmasına olanak sağlar. Projelerinizde beklentilerinize cevap verecek sistemi 
optimum maliyet, maksimum kalite ve güvenilirlikte elde etmek için gereken donanım, 
yazılımı, imalat ve montajı en ince ayrıntısına kadar projelendirip, gerçekleştirilir. 
 
Otomasyon hizmetlerimiz: 
 
 Makine ve Üretim hatları otomasyon ve elektrik tasarımı konusunda teknik destek, 
 Temel ve Detay Mühendislik, Fabrika İmalat Testleri, Saha Sıcak ve Soğuk 

Testleri, Montaj ve Montaj, Süpervizyonu, Dökümantasyon, Eğitim Müşteri Teknik 
Destek, bakım ve servis hizmeti, 

 PLC, DCS, SCADA, HMI software ve program yazılım hizmetleri, hareket ve hız 
kontrolü, servo motor ve sürücü uygulamaları, Otomasyon Panoları üretimi, Proje 
ve mühendislik hizmeti-Fabrika Elektrik Proje ve Taahhüdü, Güç panoları üretimi, 
Kompanzasyon Panoları üretimi, Tesis Kompanzasyon kontrolü, 

 Çalışır durumdaki verimi düşük makinelerin son teknoloji elektronik sistemler ve 
sensörler ile modernizasyonu. 

 Proje gereksinimlerine uygun güç dağıtım, MCC ve PLC panolarının dizaynı, 
projelendirlmesi ve imalatı 

 
Keşif için lütfen info@epmotomasyon.com.tr adresine mail atınız. Bizler ile iletişime 
geçtiğinizde uzmanlarımız ve deneyimli ekibimiz sizin yapılmasını istediğiniz işleri 
yerlerine gelerek gerekli araştırmalar ve analizler yapılır. Yapılan araştırmalar ve 
analizler sonucun da sizlere gerekli olan projeler hazırlanır ve siz müşterilerimize 
sunulur. 

Otomasyon Çözümleri 
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Endüstriyel ortamlarda verinin ciddi önemi bulunmaktadır. Çoğu durumda, bu veriler 
elle toplanır ve sisteme birisi tarafından girilir. 
 
Elde toplanan verilerle ilgili üç yaygın sorun mükemmellik, yanlışlık ve gecikmedir. 
Üretimden toplanan ham verilerin sonraki tüm üretim raporlarının temeli olduğu ve 
önemli kararların bu rapora dayanmış olduğu göz önünde olduğun da, ilk veriyi 
toplamasıyla ile herhangi bir sorun işinizi olumsuz yönde etkileyebilecek dalgalı 
etkileri tetikleyebilir. 
 
Sahadan toplanan verilerle üretim planlaması, verimliliği, maliyet ve duruş analizi, 
stabilizasyon ve bakım çalışmalarının planlanması sağlanmaktadır. Üretimden veri 
toplanması, fabrika için çok önemli ve hatasız bir gerekliliktir. Bu nedenle, üretimden 
veri toplama sürecinin otomatik hale getirilmesi ve hatasız hale getirilmesi işletmeler 
için büyük faydalar sağlamaktadır. 
 
Epm Otomasyon olarak, gelişmiş üretim veri toplama sistemlerimiz (OPC Sunucusu, 
Modbus vb Protokol Dönüştürücüler, IoT Gateway, Pano çözümleri) ile otomasyon 
sisteminizi oluşturuan PLC/DCS ler, sensörler, robotlar ve diğer cihazlar ile 
haberleşme sağlayabilmekte ve verileri anlık olarak toplayarak kullanılacak veri 
tabanına (SqL, ERP, MES vb.) entegrasyon hizmetini sunmaktayız. Endüstriyel IoT 
(IIOT) nin ilk aşamsı tesisteki veir kaynaklarının birbirlerine ve projeye göre Buluta 
(Cloud) bağlamaktır. 
 
 
 Kontrolü plc ile yapılan makinaları Etrhernet haberleşme var ise Ethrnet/IP ile 

Modbus RS485 var ise çeviriciler ile Ethernet/IP ye çevirerek istenilen üretim 
verilerini SQL vb bir veri tabanına gönderip daha sonra MES vb bir platformda 
analiz yapabiliyoruz. 
 

 Eğer sistem çok eski, plc üzerinde haberleşme portu yok veya plc yok ise 
üzerinde Ethernet/IP veya Ethercat haberleşme portu bulunan Uzak /IO lar ile 
sinyalleri Uzak/IO lara bağlayıp yukarı (MES, ERP vb) e gönderebiliyoruz. 
 

 Sensör yok ise ilave sensörler ile üretim adet vb verileri alabiliyoruz. 
 

 Enerji tüketimleri için; her makina veya hatta enerji analizörü bağlayıp elektrik 
tüketimini, Debimetre ve Doğalgaz sayaçlarından su ve gaz tüketimlerini alıp 
analiz ve rapor için kontrol sistemine gönderebiliyoruz. 
 

 Tak kullan Akıllı IoT Cihazları ile LoRaWan ve NB-IoT gibi yeni nesil teknolojilere 
sahip olmanızı sağlıyor, IoT için özel olarak taarlanmış MQTT gibi çift yönlü 
iletişim protokollerini kullanarak cihazlardan Buluta yada Buluttan cihaza veri 
göndermeyi mümkün kılıyoruz. 
 

Veri Toplama ve IoT Çözümleri 
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 Fabrikanızın yapısına göre Kablosuz (WI-F)) veya kablolu haberleşme imkanı 
sunuyoruz. 

 
 
Fabrikanızdaki tüm makine ve ekipmanları gerçek zamanlı olarak izleme ve analiz 
imkanı ile; 
 
 
 Üretimden veri toplama doğruluğu ve hızı gelişir 

 
 Üretkenlik kaybının gerçek nedenlerini belirlemeniz sağlanır 

 
 Doğru ve canlı veriler sunarak gelişmiş planlama sistemlerinin etkinliğine katkıda 

bulunulur 
 

 Değişikliklerin veya yeni stratejilerin etkisini daha iyi anlamak için uzun vadeli 
analizi imkanı sağlanır 
 

 Kalite standartlarınız için kritik olabilecek süreç verileri toplanır 
 

 Kaynakların ve kağıtsız ortamın etkin kullanımı ile yeşil ve sürdürülebilir imalata 
destek olunur. 

 
 
Yukarıdaki faydalar ve daha bir çoğunu elde etmeniz sağlanır. 
 
Keşif için lütfen info@epmotomasyon.com.tr adresine mail atınız. Bizler ile iletişime 
geçtiğinizde uzmanlarımız ve deneyimli ekibimiz sizin yapılmasını istediğiniz işleri 
yerlerine gelerek gerekli araştırmalar ve analizler yapılır. Yapılan araştırmalar ve 
analizler sonucun da sizlere gerekli olan projeler hazırlanır ve siz müşterilerimize 
sunulur. 
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Artırılmış Gerçeklik 
Gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen; ses, 
görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı veya 
dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından 
değiştirilmesi ve artırılmasıdır. Teknoloji kişinin gerçekliğini zenginleştirme işlevini 
görür. Buna karşın sanal gerçeklikte ise gerçek dünya yerine tasarlanıp 
canlandırılmış bir dünya vardır. 
Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki ögeler ile etkileşim içindedir. 
Gelişen zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojisinin de yardımıyla kullanıcı etrafındaki 
bilgi ile etkileşime girebilir. Bulunulan çevreyle ilgili yapay bilgi ve ögeler gerçek 
dünyayla bağdaşabilir. 
Endüstri 4.0 ve iş modellerini yeniden tanımlayan Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi, 
sadece iş hayatına değil günlük hayatın da içine girmeye başladı. Yeni sanayi 
devrimini yakalayabilmek için bu teknolojileri çok hızlı benimsemek gerekiyor. 
 
Sistem partneri olduğumuz, Gnc Proses tarafından geliştirilmiş olan ProAG 
Artırılmış Gerçeklik Uygulamamız ile ilgili aşağıdaki linkten bir Bakım senaryosu 
canlandırdığımız videomuzu izleyebilirsiniz: 
https://www.youtube.com/watch?v=VroC1xT_J5E 
 
Endüstriyel Otomasyon ve Yazılım alanındaki tecrübemiz ile Artırılmış Gerçeklik 
projelerinde anahtar teslim (Online Veri Toplama ve otomasyon altyapısı kurulumu 
dahil) çözüm sunabilmekteyiz. 
 
ProAG Artırılmış Gerçeklik Uygulamamız İşlevleri: 
 
Geniş veri yelpazesi 
PLC/DCS, Sensör, Robot, SQL Database verileri. 
 
Belgelere erişim 
Ekipmanların PDF olarak teknik dökümanları, elektrik şemaları, çizimleri, kullanım 
kılavuzları, datasheet, görüntü ve videoları. 
 
Bildirimler 
Durum ve Arıza bildirimleri, yönlendirme 
 
Kapalı bölümlere erişim 
Bir elektrik panosunun iç kısmı sanal olarak görselleştirilerek açılabilir ve makinenin 
bazı kapalı parçalarına erişim sağlanabilir. 
 
 

Arttırılmış Gerçeklik 
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Tespit modu 
Her türlü durumun kolay ve hızlı tespiti için faaliyet alanının etiket veya 2D görüntü ile 
tanınması. 
 
Görüntüyü dondurma 
Görüntüyü dondurma ve tableti masaya koyarak eller serbest çalışma olanağı. 
 
Prosedürler 
Tablet üzerinde gösterilen talimatlar ile Operatörler ve bakım mühendisleri için adım 
adım yönlendirme ve rehberlik etme olanağı 
 
Remote Assist 
Live-Stream Görüntülü Görüşme, Doküman paylaşım ve Çizim ile görsel yönlendirme 
olanağı, Görüşmeleri kayıt altına alma işlevi 
 
ProAG Artırılmış Gerçeklik Uygulamamız ile sahip olacağınız kazanımlar: 
 
Operasyon ve bakım süreçlerinizi hızlandırırsınız 
Alandaki anlık verilere, kullanım kılavuzlarına, talimatlara, çizimlere ve benzeri 
bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayarak daha hızlı ulaşırsınız. 
 
Duruş sürelerini azaltırsınız 
Arıza durum bildirimi ve çözüm önerisi; yönlendirme ve rehberlik etme özellikleri ile 
duruş sürelerini azaltırsınız. 
 
Hatalarını Azaltırsınız 
Doğru ekipmanları belirleyerek bakım prosedürlerinin adım adım tamamlanması 
konusunda operatörlerinizi ve bakım mühendislerinizi yönlendirirsiniz. 
 
Eğitim 
Makine/Üretim Hattı çalışması ile ilgili video, manuel, katalog, yönlendirme belgeleri 
üzerinden personel eğitimine katkı sağlarsınız. 
 
Güvenlik 
Kapalı ve güvenlik riski olan alanlarda fiziksel olarak erişime gerek kalmadan verilere 
erişim imkanı sağlayarak, ekipman çalışmaya devam ederken dahili çevresel 
koşulların değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. Bu da genel güvenliği artırmakta ve 
güvenlik risklerini azaltırsınız. 
 
Uzaktan Destek 
Fiziksel olarak sahaya süpervizör göndermeden, sahadaki bakım personeli ile video 
görüşme, çizim ve doküman paylaşımı ile rehberlik sağlayabilirsiniz yada 
tedarikçilerinizden süpervizör talep etmeden uzaktan destek alabilirsiniz. 
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MES (Manufacturing Execution System) üretim yürütme sistemi anlamına 
gelmektedir. Bu yapı fabrika düzeyinde yönetme ve izleme süreçlerini kontrol eder. 
MES, gerçek zamanlı olarak robot, Makine ve Üretim hatları, sensörler ve 
operatörlerden dakikalık olarak tüm üretim bilgilerini alır ve var ise, kurumsal kaynak 
planlama (ERP) yazılımlarına entegre edilir. Bir üretim yürütme sisteminin amacı 
verimliliği arttırmak, ürün üretim sürecinin süresini azaltmaktır. MES ve ERP 
yazılımlarının entegre edilmesi ile birlikte, fabrika yöneticileri zamanında, uygun 
maliyetli ve kaliteli bir şekilde teslimatının sağlanmasını proaktif bir şekilde kontrolünü 
sağlayabilir. 
 
İmalat üretim alanlarının dijitalleşmesi, üretim performansını optimize etmek için 
verimlilik, esneklik ve pazara sürüm süresi gibi etkenleri doğrudan geliştirir. Bu yönde 
teknolojiyi tam anlamıyla kullanan üreticiler, pazardaki ani değişikliklere ve yıkıcı 
yeniliklere daha hızlı cevap verebilmektedirler. 
 
Epm Otomasyon, MES projelerinizde yazılım hizmetine ek olarak, üretim hatlarından 
online veri toplama otomasyon altyapısı; Operatörlerin arayüz olarak kullanacağı 
Panel PCler ve Andon Ekranlar ile barkod okuyucu ve Kiosk donanımlarını da 
sağlamaktadır. 
 
MES yazılım çözümümüz ile aşağıdaki önemli işlevleri sunmaktayız: 
 
 Veri Toplama: İster manuel ister otomatik olsun bilgi girişlerinin tümü 
 İşgücü Yönetimi: Operatörlerin ve ekipmanların en iyi nitelik ve özelliklerini 

yönetimi ve bunları en avantajlı alanlarda kullanımı 
 Üretim Takibi: Üretim içindeki süreci gerçek zamanlı olarak yönetme. Vardiya, 

günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda üretim adetleri, hurda, rework, üretim süreleri, 
setup süreleri ve OEE takibi, plansız duruşların analizi, yarı mamul bazında ürün 
takibi vb. 

 Kalite Kontrol: Üretim sürecinin kalitesini kontrol etme ve üretimde değişiklik ve 
gelişmeye izin verme 

 Performans Analizi: Tüm üretim süreci üzerinde analiz ve verimliliğin olmadığı 
alanları tespit etme 

 Üretim Planlama: İş emirlerinin Gant Chartlarda takibi ve oluşturulması 
 İleri İzlenebilirlik: Tedarikçiden müşteriye kadar tüm izlenebilirlik süreçlerini 

iyileştirme. Üretim sırasında yaşanan stok ve operasyonel kayıpları raporlama.  
 Üretilen ürünler için barkod oluşturulma ve oluşturulan barkodların sisteme 

tüketim sırasında işlenmesi. 
 
 
 
 
 
 

MES-MOM Çözümleri 
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     MES Yazılım Sistemimizin sunduğu Faydalar; 
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Endüstriyel Makine ve Üretim Hatları için (2006/42/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği 
ve AB standartlarındaki son yayınlanan standartlar baz alınarak Risk Değerlendirme 
çalışmaları ve raporlamaları yapılmaktadır. 
Kazaların analizleri aşağıdaki unsurlara göre yapılır: 
• İnsan kaynaklı tehlikeler 
• Tasarım kaynaklı tehlikeler 
• Elektriksel tehlikeler 
• Fiziksel ve kimyasal tehlikeler 
• Örnek kaza incelemeleri 
Risk Değerlendirmesi yapılırken baz alınan bazı aşağıdaki yönetmelik ve standartlar 
aşağıdadır: 
• Makine Emniyet Yönetmeliği – 2006/42/AT 
• Makinalarda güvenlik – Tasarım için genel prensipler – Riskin değerlendirilmesi ve 
azaltılması 
(ISO 12100:2010) 
• EN/IEC 61508: Emniyet ile ilgili kısımların elektrik/ elektronik/ programlanabilir 
elektronik sistem fonksiyonel emniyeti 
• EN/IEC 61511: Fonksiyonel emniyet – Proses endüstrisi sektörü için emniyetli 
enstürman sistemleri 
• EN/IEC 62061: Makine emniyeti – Emniyetli kısımların elektrik, elektronik ve 
elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyeti 
• EN 954: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyet ile ilgili kısımları 
• EN ISO 13849: Makine emniyeti – Kontrol sisteminin emniyetle ilgili kısımları 
• EN ISO 13857:2008 Koruma Alanı Yüksekliği ve Bariyer Aralığı Güvenlik mesafesi 
hesaplanması 
Risk Değerlendirmesi sonrası sistemin Emniyet tasarımı yapılarak, her bir riske ait 
kategori ve Emniyet Performans (PL) Seviyesi Belirlenir. Bu veriler ışığında saha 
emniyet ekipmanları (Acil stop, Işık perdesi, Kapı izleme, Emniyet PLC vb.) belirlenir 
ve uygulama yapılır. 
Uygulamanın sonrasında her bir riske ait emniyet fonksiyonu test edilerek doğrulama 
yapılır ve raporlanır. 
 

 

 

 

 

 

 

Makine ve Emniyet Otomasyonu 
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Epm Otomasyon olarak, geçmişten edinmiş olduğumuz tecrübeler ile Eksantrik 
(Hava Kavramalı) ve Hidrolik preslerin otomasyonunu ve emniyet otomasyonunu, 
pres besleme sistemlerinin otomasyonunu yapmaktayız. 

Yapmış olduğumuz sistemler, müşterilerimizin istekleri doğrultusunda olup, 
maksimum emniyet ve maksimum üretim olacak şekildedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksantrik ve Hidrolik Pres Otomasyonu 
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Trafodaki ana ısı üretim kaynağı bakır kaybıdır (I²R). Histerizis ve girdap akımları 
trafoda ısınmaya sebep olsa da bakır kaybı bu kayıplara göre çok yüksektir. Trafoda 
oluşan ısı doğru şekilde dağıtılmazsa, trafonun sıcaklığı sürekli olarak artacak, 
dolayısıyla da trafonun kağıt ve sıvı izolasyon ortamında hasara neden olacaktır.  
 
Elektrik güç transformatörlerinde, transformatör ısısının yayılma hızını arttırmak için 
harici soğutma sistemi kullanılır. Bu sistemlerde oluşabilecek arızalar tüm trafo 
sistemini etkiler ve sargıların yanmasına sebep olabilir.  
 
Transformatörler için farklı soğutma yöntemleri bulunmaktadır. Trafonun farklı boyutu, 
dizaynı ve kullanıldığı yer gibi değişen şartlara göre soğutma yöntemleri 
değişmektedir. Kuru tip trafolarda doğal havalı ve hava zorlamalı olmak üzere 2 tip 
soğutma yöntemi bulunmaktadır. Bunun yanında, yağlı trafolarda soğutma sistemi 
sayısı kuru tipe göre daha fazladır ve sistemler daha karmaşıktır. 
 

Epm Otomasyon olarak ; Kuru tip ve yağlı tip transformatörlerin  fan kontrol 
panolarını müşteri  talepleri doğrultusunda yapmaktayız. 

 
Soğutma Sistemi Sembolleri 

 
O Oil Yağ 
A  Air Hava 
W Water Su 
N Natural Doğal 
F Forced Zorlamalı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatör Fan Kontrol Panoları 
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Şebeke gerilimlerindeki değişimleri otomatik olarak regüle ederek bu değişimlerin 
tesislerde yaratabileceği olumsuz etkileri önlemek amacıyla geliştirilmiştir. Yük 
altında gerilim ayarlı transformatörler kullanıcıların gereksinimleri göz önüne alınarak 
5, 7, 10, 14, 19, 27 kademe olarak dizayn edilmektedir. 
  
Sistem herhangi bir operatörün müdahalesine gerek kalmaksızın mikroişlemci 
tabanlı otomatik gerilim regülatörü vasıtasıyla kontrol edilmekte olup çıkış gerilimi 
hassasiyeti operatör tarafından uzaktan enerji altında ayarlanabilmekte gerektiğinde 
manuel olarak kademe değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabilmekte ve uzaktan kontrol 
ve izleme olanağı vermektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatör Kademe Değiştirme (AVR) Panosu 
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Kat dağıtım ve  aydınlatma panoları,olarak adlandırılan panolar,dikili tip, sıva üstü 
dağıtım ve sıva altı dağıtım olarak müşterilerimizin isteği doğrultusunda sistemin, 
kumanda ve kontrolü için en uygun şekilde dizayn edilir, projelendirilir ve dünya 
standartlarına uygun olarak üretimleri gerçekleştirilir. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.G Dağıtım ve Aydınlatma Panoları 
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Kompanzasyon Panoları 

Günümüzde elektrik şebekelerinin abone güçlerinde sürekli olarak bir artış 
gözlemlenmektedir. Bu nedenle reaktif yükler zamanla artış gösterir ve şebekenin de 
güç katsayısı düşer. Kompanzasyon ise bu durumu önlemek için yapılır. 
Kompanzasyon yöntemleri akım ile gerilim arasındaki faz farkı en ideal olabilecek 
açıya getirilir ve sistemi olumsuz etkileyen reaktif güçlerin sıfıra yaklaştırılır. Böylece 
enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve 
kayıpları artıran reaktif güç, olabildiğince minimum seviyede tutulur. 

Kompanzasyon için mantık ise; cihazların çekmiş olduğu reaktif enerjinin tüketiciye 
yakın noktalardan oluşturulmasını sağlamaktır. Bu sayede de şebeke gereksiz 
meşgul edilmiş olmayacak ve şebeke kapasitesinin artırılması sağlanmış olacak. 

Kompanzasyon işlemlerinde kompanzasyon panosu kullanılmaktadır. Bu pano, 
tesisin güç kat sayısını düzeltmek için gerekli cihaz, kondansatör ve ölçü aletlerinin 
bulunduğu panodur. 

Kompazasyonun Faydaları Nelerdir? 

Kompanzasyonun Sisteme Faydaları: 

Kompanzasyon sonucu gereğinden fazla reaktif güç sistemde taşınmayacaktır. Buna 
bağlı olarak; 

 Şebekedeki güç kayıpları azalacak 
 Hattan daha fazla aktif enerji iletileceğinden üretim, iletim ve dağıtım 

sistemlerinin kapasitesi artar ve buna bağlı olarak verim yükselir. 
 Gerilim düşümü nedeniyle sınırlı gücün taşındığı hatlarda enerji taşıma 

kapasitesi artar. 
 Isı kayıpları azalacak 

Elektrik Üreticisi Yönünden Faydaları: 

 İletkenler daha az akım taşıyacağından ince kesitte seçilir. 
 Aynı iletim hattından daha fazla aktif enerji iletileceğinden üretim, iletim ve 

dağıtım tesislerinde kapasite – verim yükselir. 
 Enerjinin üretim ve satış maliyeti azalır. 
 Alternatör ve transformatörlerin gücü daha küçük tutulur. 
 Dağıtım hatlarında kayıplar ve gerilim düşümü azalır. 

 

Kompanzasyon Panoları 
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Elektrik Tüketici Yönünden Faydaları: 

 İletkenler daha ince kesitte seçilir. 
 Besleme transformatörü, kumanda, kontrol ve koruma elemanları daha küçük 

değerlerde seçilir. 
 Besleme transformatörünün ve tesisin kapasitesi ile verimi yükselir. 
 Kayıplar ve gerilim düşümü azalır. 
 Şebekeden daha az reaktif enerji çekilir. 
 Harcanan enerji azalacağından enerji ücreti de azalır. 

Kompanzasyon Neden Yapılır? 

Herhangi bir sebepten dolayı kompanzasyon yapılmaması durumunda şebekelerde 
kayıplar oluşur, iletim hatları ve kablolar çok daha fazla akım çeker. Bundan ötürü de 
büyük gerilim düşümleri peşi sıra gelir. Enerji taşıma kapasitesi düşüş gösterir. 

Tesis ve işletmelerde reaktif güç harcaması fazlaysa güç katsayısı (Cos φ) düşer ve 
tesis nominal kapasitesinin altında çalışır; gerilim düşümü ve kayıplar artar. 

Düşük (cosθ) değeri yani Reaktif Güç değerinin Aktif Güç değerinden yüksek 
olmasının sebep olduğu başlıca sorunları şöyle sıralayabiliriz: 

 Transformatörlerin ısınması. 
 İşletme ömürlerinin azalması. 
 Trafo ve jeneratörlerin tam yüklenmesi, yeni yüklerin eklenemez oluşu. 
 Gerilimin düşmesi. 
 Kablolarda ısınma 
 Reaktif ceza 

Aşağıdaki durumlara sahip kişiler kompanzasyonla ilgili yükümlülük taşımaktadırlar: 

*Kurulu gücü 250 KVA ve üzerinde olan elektrik tesislerinde kompanzasyon sistemi 
yapılması zorunludur. 
*Üç fazlı sanayi tüketicilerinin, kompanzasyon tesislerinin de proje kapsamına 
almaları gerekmektedir. 
*Tüketicilerin kendi kompanzasyon tesislerini kurması durumunda, transformatörlerde 
sadece sabit kondansatör gurubunun bulundurulması yeterlidir. 
*Kompanzasyon yönetmeliklere uygun yapılmalıdır. 

Kompanzasyon ve Reaktif Ceza 
İdeal şebekelerde; güç katsayısının 1 olması yani Reaktif Güç ile Aktif Gücün eşit 
miktarda olması istenir. Gerçekte böyle olmadığı için, elektrik şebekelerinde Reaktif 
Güç ile Aktif Güç arasındaki dengeyi (ihtiyaç duyulan kadar Reaktif Güç üretilmesini) 
sağlayarak mevcut elektrik enerji sisteminin en iyi şekilde kullanılabilmesi için 
kompanzasyon işlemi yapılmaktadır. 

9 Ocak 2007 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasası Müşteri 
Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Reaktif Güç 
üretme sınırları şunlardır: 
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Bu sınırları aştığınız takdirde tarifede belirlenen ceza miktarı elektrik faturanıza 
yansıyacaktır. Elektrik faturanıza aktif sütunu dışındaki endüktif ve kapasitif 
sütunlarında bedel görüyorsanız bu size kesilen ceza miktarını temsil etmektedir. 

Diğer yandan TEDAŞ, enerjinin verimsiz kullanımını önlemek için trafo gücüne 
bakılmadan %5 ile %10 arası kondansatör gücü ile kompanzasyon yapılmasını 
önermektedir. 

Tesisleri reaktif güçten kurtarıp tesis elemanlarını tam güçlerinde çalıştırabilmek, 
kısacası ekonomik bir işletme yaratabilmek için, reaktif gücün tüketim merkezlerinde 
üretilmesi uygun olmaktadır. 
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Motor kullanımının yoğun olduğu başta fabrikalar, endüstri tesisleri, üretim hatları, 
arıtma ve pompa istasyonları başta olmak üzere tüm sanayi alanlarında sistemin 
kumanda ve kontrolü amacıyla kullanılan MCC panoları uzman kadromuz tarafından 
dizayn edilmekte, projelendirilmekte ve IEC 60617 dünya standartlarına uygun olarak 
üretimi gerçekleştirilmektedir. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor Kontrol (MCC) Panoları 



21 
 

 

 

 

Enerji ölçümü ve güvenliğini en uygun şekilde kumanda ve kontrol etmek amacıyla 
dizayn edilen elektrik sayaç panoları uzman ekibimiz tarafından projelendirilmekte ve 
dünya standartlarına en uygun biçimde üretimi gerçekleştirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik Sayaç Panoları 
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Birçok endüstriyel tesis ve binanın elektrik uygulama projelerine imza atan EPM 
OTOMASYON bilgisayar ortamında hazılamış olduğu fabrika, bina, hastane, okul, iş 
ve alışveriş merkezi vs. projeleriyle, Teknik Yapı Taahhüt Departmanı’na güç 
katmaktadır.Konusunda uzman kadromuzla elektrik projelerimiz hazırlık aşamasında 
belirlenen tüm teknik detaylar ve hesaplamalar, uluslararası normlara bağlı kalınarak 
biligisayar ortamında hazırlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik Proje ve Tasarım 
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Epm Otomasyon. olarak; A.G. , O.G ve Y.G. enerji sistemlerinde kullanılan panoların 
tasarımı , projelendirilmesi, imalatı, montajı ve kontrolu konusunda, elektrik sektörüne 
"tam hizmet" ve "tam destek" verebilmekteyiz.  
Ürün yelpazemizi, tüm ihtiyaçlara karşılık verebilecek şekilde geniş tutulmaktadır. 
Kısaca; tüm A.G. O.G.  ve Y.G enerji sistemlerinde kullanılan ; 

 Dikili Tip Modüler Taban Saclı Panolar 
 Dikili Tip Modüler Dağıtım Panoları 
 Harici Tip Dikili Panolar 
 Duvar Tipi Sıva Üstü Dağıtım Panoları 
 Duvar Tipi Sıva Altı Dağıtım Panoları 
 Duvar Tipi Sıva Üstü Taban Saclı Panolar 
 Piyano Tipi Panolar 
 Pult Tipi Panolar 
imalatı ve elektrik montajı firmamız tarafından  yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pano İmalat ve Montaj 
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Müşterilerimizin mevcut ve değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ülkemizin ve 
dünyanın önde gelen firmaları ile çalışmaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm Ortaklarımız 
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BAKIR BARALARDA SÜREKLİ YÜKLEME AKIMLARI ÇEVRE SICAKLIĞI 35C ISINMA 30C SÜREKLİ YÜKLEME AKIMI (A)-50HZ. A.C 

BAKIR ÖZELLİKLERİ BOYALI BARA ADETİ ÇIPLAK BARA ADETİ 

BOYUT MM KESİT MM2 AĞIRLIK 
KG/M 1 2 3 4 1 2 3 4 

12x2 24 0,21 125 250 - - 110 200 - - 

15x2 30 0,27 155 270 - - 140 240 - - 

15x3 45 0,40 185 330 - - 170 300 - - 

20x2 40 0,36 205 350 - - 185 315 - - 

20x3 60 0,54 245 425 - - 220 380 - - 

20x5 100 0,89 325 550 - - 290 495 - - 

25x3 75 0,67 300 510 - - 270 460 - - 

25x5 125 1,12 385 670 - - 350 600 - - 

30x3 90 0,80 350 600 - - 315 540 - - 

30x5 150 1,34 450 780 - - 400 700 - - 

30x10 300 2,67 600 1070     630 1100     

40x3 120 1,07 460 780 - - 420 710 - - 

40x5 200 1,78 600 1000 - - 520 900 - - 

40x10 400 3,56 835 1500 2060 2800 750 1350 1850 2500 

50x5 250 2,23 720 1200 1750 2300 630 1100 1500 2100 

50x10 500 4,45 1025 1800 2450 3330 920 1620 2200 3000 

60x5 300 2,67 825 1400 1980 2650 750 1300 2800 2400 

60x10 600 5,34 1200 2100 2800 3800 1100 1860 2500 3400 

80x5 400 3,56 1060 1800 2450 3300 950 1650 2200 2900 

80x10 800 7,12 1540 2600 3300 4600 1400 2300 3100 4200 

100x5 500 4,45 1310 2200 2950 3800 1100 2000 2600 3400 

100x10 1000 8,90 1880 3100 4000 5400 1700 2700 3600 4800 

120x10 1200 10,68 2200 3500 4600 6100 2000 3200 4200 5500 

160x10 1600 14,24 2880 4400 5800 7800 2600 3900 5200 7000 

 

Bakır Baraların Akım Taşıma Kapasitesi 
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MOTOR 
GÜCÜ 
(KW) 

MOTOR 
AKIMI 

(A) 

DİREKT YOL VERME YILDIZ ÜÇGEN YOL VERME 
MOTOR 

KORUMA 
ŞALTERİ 

HAT 
KONTAK

TÖRÜ 
TERMİK 
RÖLE 

MOTOR 
KORUMA 
ŞALTERİ 

HAT 
KON
TAKT
ÖRÜ 

ÜÇGE
N 

KONT
AKTÖ

RÜ 

YILDIZ 
KONTA
KTÖRÜ 

TERMİK 
RÖLE 

0.06 0.2A 0.14-
0.20 7A 0.18-0.25      

0.09 0.3A 0.22-
0.32 7A 0.22-0.32      

0.12 0.4A 0.28-0.4 7A 0.35-0.5      

0.18 0.6A 0.45-
0.63 7A 0.45-0.63      

0.25 0.8A 0.7-1 7A 0.55-0.8      
0.37 1.1A 1.1-1.6 7A 0.9-1.25      
0.55 1.5A 1.1-1.6 7A 1.1-1.6      
0.75 1.9A 1.4-2 7A 1.4-2      
1.1 2.7A 2.2-3.2 7A 2.2-3.2      
1.5 3.6A 2.8-4 7A 2.8-4      
2.2 5.2A 4.5-6.3 7A 4.5-6.3      
3 6.8A 5.5-8 7A 5.5-8      
4 9A 7-10 9A 7-10      

5.5 11.5A 9-12 12A 9-12 9-12 7A 7A 7A 9-12 
7.5 15.5A 14-20 17A 14-20 14-20 9A 9A 9A 14-20 
11 21A 20-25 25A 20-25 20-25 12A 12A 12A 20-25 
15 29A 22-32 32A 22-32 22-32 25A 25A 12A 22-32 

18.5 36A 28-40 40A 36-45 28-40 25A 25A 12A 36-45 
22 41A 36-45 50A 36-45 36-45 32A 32A 25A 36-45 
30 63A 45-63 65A 57-75 45-63 32A 32A 25A 57-75 
37 80A 70-90 80A 80-100 70-90 40A 40A 32A 80-100 
45 95A 80-100 95A 80-100 80-100 50A 50A 32A 80-100 
55 99A 63-160 110A 80-110 63-160 65A 65A 32A 80-110 
75 132A 63-160 140A 120-150 63-160 80A 80A 50A 120-150 
90 157A 63-160 170A 135-160 63-160 110A 110A 75A 135-160 
110 195A 100-250 205A 160-250 100-250 110A 110A 75A 160-250 
132 233A 160-400 250A 200-320 160-400 170A 170A 110A 200-320 
160 280A 100-250 300A 200-320 100-250 170A 170A 110A 200-320 
200 340A 160-400 400A 250-400 160-400 250A 250A 170A 250-400 
250 420A 250-630 475A 320-500 250-630 250A 250A 170A 320-500 

 

3 Fazlı Motorların Akım Taşıma Kapasitesi 
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BİRİNCİ 
RAKAM KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA İKİNCİ 

RAKAM SIVI MADDELERE KARŞI KORUMA 

0 Koruma yok 0 Koruma yok 

1 50 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma 1 Dik düşen su damlalarına karşı koruma 

2 12mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma 2 15’lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı 
koruma 

3 2,5  mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma 3 60’lik açıya kadar eğik damlayan suya karşı 
koruma 

4 1 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma 4 Her yönden gelen su damlalarına karşı koruma 

5 Toza karşı koruma 5 Su püskürtmelerine karşı koruma 

6 Toza karşı tam koruma 6 Şiddetli deniz dalgalarına karşı koruma 

  7 Suya batırılmalara karşı koruma 

  8 Basınç altında uzun süre suda kalmaya karşı 
koruma 

REKOR 
TİPİ 

İÇİNDEN GEÇİRİLEN BAZI KABLO CİNSLERİ 
(MM2) 

MİN/MAX 
KABLO ÇAPI 

(MM) 

GİRDİĞİ 
DELİK ÇAPI 

(MM) 
PG-7     3-65 12,5 
PG-9 1X1,5    4-8 15,5 

PG-11 1X6    5-10 18,5 
PG-13,5 1X16 2X1,5 3X15  6-12 20,5 
PG-16 1X25 2X4 3X25 4X15 10-14 22,5 
PG-21 1X70 2X10 3X10 4X6 13-18 28,5 
PG-29 1X150 2X25 3X16 4X16 18-20 37,5 
PG-36 1X300 2X50 3X35 4X35 22-32 47 
PG-42 3X50/25  3X70 4X50 32-38 55 
PG-48 3X70/35  3X95 4X70 37-44 60 

İP Koruma Sınıfları 

Kullanılan Kablo Boyutlarına Göre Rakor Tipleri 
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Nominal 
Kesit(mm²) 

Dış 
Çap(mm) 
Yaklaşık 

Net 
Ağırlık 

(kg/km) 
Yaklaşık 

Standart 
Sevk 

Uzunluğu(m.) 

20 °C 
deİletken DC 

Direnci 
(ohm/km)max 

Akım Taşıma 
Kapasitesi 

Boru 
İçinde 

(A) 

Havada 
(A) 

0,50 2,1 9 100 39 - - 
0,75 2,3 12 100 26 - 16 

1 2,5 14 100 19,5 12 20 
1,5 3,0 20 100 13,3 15 24 
2,5 3,7 33 100 7,98 20 32 
4 4,5 50 100 4,95 25 42 
6 5,5 70 100 3,3 33 54 

10 6,5 120 100 1,91 45 73 
16 7,5 180 100 1,21 61 98 
25 10 270 100 0,780 83 129 
35 11 360 1000 0,554 103 158 
50 13 510 1000 0,386 132 198 
70 15 700 1000 0,272 165 245 
95 17 950 1000 0,206 197 292 

120 19 1150 1000 0,161 235 344 
150 21 1450 1000 0,129 - 391 
185 23 1750 1000 0,106 - 448 
240 27 2300 1000 0,0801 - 528 

 

 

 

 

KONDANSATÖR 
GÜCÜ (Kvar) 

Nominal 
Akım 
(A) 

Kablo 
NYY 
(m²) 

Sigorta 
(A) 

Kontaktör 
(A) 

Deşarj Dirençleri 

K Ohm W 
5 7 3X2,5 16 9 31 4 

10 14 3X4 25 16 15 4 
15 22 3X6 40 32 10 6 
20 29 3X10 50 32 68 6 
25 38 3X10 63 45 15 6 
30 43 3X16 80 45 15 6 
40 58 3X25 100 63 15 6 
50 72 3X25 125 110 15 6 
60 87 3X50 160 110 1 12 
80 115 3X70 200 170 1 12 

100 144 3X95 250 170 1 12 
 

NYAF Kabloların Akım Taşıma Kapasitesi 

Otomatik Kompanzasyon Malzeme Seçim Cetveli 


