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ALÇAK GERÝLÝMDE 3.250 ÇEÞÝT ÜRÜN FEDERAL de
Adapazarnda kurulan Federal Elektrik, dünyann önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlar üreticileri arasnda yer almþtr.
AG Þalt malzemeleri ürün yelpazesinin %98 ini üretir durumda, %2 lik bölüm ile ilgili olarak AR-Ge çalþmalarna devam
etmektedir. Fabrikada 3250 çeþit ürün üretilmektedir. Üretimini, tüm dünyada kabul görmüþ ISO 9001:2008 kalite yönetim
sistemi çerçevesinde sürdürmekte olup, ürünlerinin kalitesini, AQA, ASTA, TSE ve GOST sertifikas ile tescil etmiþtir.
AÇIK TÝP ÞALTERLER:
630Adan 6300Aya kadar, 70kA ve 100kA kesme kapasitelerinde, sabit ve çekmeceli tip
olarak IEC 60947-2 ye göre üretilmektedir. Açma bobini, kapama bobini, düþük gerilim bobini,
gecikmeli düþük gerilim bobini, motor mekanizmas ve mekanik kilit aksesuarlar mevcuttur.

AG DEVRE KESÝCÝLERÝ :
TS EN 60947-2, IEC 60947-2 standardlarna uygun olarak üretilirler. Federal devre kesicilerde
yer alan limitör özellik sayesinde beklenen ksa devre akm 8 hatta 10da biri mertebesine
kadar snrlandrlmþ olur. Federal Devre Kesicileri 16Aden 2500Ae kadardr. 1, 2, 3 ve 4
kutuplu olarak üretilen devre kesicilerde tiplerine göre farkllk göstermekle birlikte 70kAe
kadar kesme kapasiteleri mevcuttur. Federal devre kesiciler için çok çeþitli aksesuar seçenekleri
mevcuttur. Ayrca kaçak akm korumal kompakt tip devre kesiciler ürün gammzda bulunmaktadr.

OTOMATÝK TRANSFER ÞALTERLERÝ:
Elektrik kesilmesinin sk olduðu, kesintisiz güce ihtiyaç duyulan ve kesintinin büyük zarar
doðuracað (hastane, alþveriþ merkezleri, bankalar, fabrikalar vb) iþletmelerde yük transferlerini
gerçekleþtirmek amacyla güvenle kullanlr. Yaplan sistemde manuel ve otomatik kontrol
seçeneði mevcuttur. 0,1-5 sn. kadar gecikme zaman ayar ve transfer zaman ayar
yaplabilmektedir.
SÝGORTALI SÝGORTASIZ YÜK AYIRICILAR:
Kompakt, ani açma-kapamal, ayn fazda iki ayr noktadan kesme özelliðine sahip son derece
kullanþl cihazlardr. Kullanldð tablo ve panolarda büyük yer tasarrufu saðlarlar. Sigortal ve
sigortasz tip yük Þalterleri TS EN 60947-3 standardna göre, AC 23A snfna uygun
üretilmektedirler. Sigortal yük ayrclar 160Aden 630Ae olarak üretilmektedir. Sigortasz yük
ayrcar ve enversör yük ayrclar ise 160Adan 1600Ae kadar üretilmektedir. 3 ve 4 kutup
seçeneði vardýr.
DÝKEY TÝP SÝGORTALI YÜK AYIRICILAR:
160Adan 1250Aya kadar üç faz ayr açlan ve üç faz birlikte açlan olarak iki tipte; TS EN
60947-3 IEC 60947-3 standardna göre, 415-500Vda AC 22-B, 690Vda AC 21-B snfnda
üretilir. Elektrik daðtmnda, ksa devreye ve aþr yüklere karþ korumada kullanlr. Ayrca özel
olarak tasarlanmþ olan sadece altlk olarak kullanlmak üzere tasarlanmþ ürün de bulunmaktadr.
Yandan çkþl seçeneðide mevcuttur. Ana bara terminalleri arasý mesafe 185mm ve 210mm
olarak üretilmektedir.
YATAY TÝP YÜK KESÝCÝLER:
1 ve 3 kutuplu yük kesiciler EN 60947-3 standardna göre, VDE ve IECye uygun olarak 160A,
250A, 400A ve 630A üretilmektedir. Sigortal yük kesiciler, hem pano içinde hem de pano ön
yüzeyinde kullanlabilir. 3 kutuplu yük kesiciler klemens, köprü klemens ve kablo pabucuna
uygun tasarýmý ile Dünyada ilktir.
NH BIÇAKLI SÝGORTA BUÞON VE ALTLIKLARI :
TS EN 60269 standardna uygun olarak imal edilmektedir. Federal bçakl sigortalar steatit
malzemeden imal edilir ve 120 kAya kadar olan ksa devre akmlarn kesecek güçtedirler.
Müþteri isteðine göre steatit veya BMC malzemeden altý ayr boyda elektrolitik bakrdan üretilen
bçakl sigorta altlklarnn yayl kontaklar kendi skma ve yaylanma özelliklerine ek olarak özel
çelik yaylarla takviye edilmiþtir. Tek ve çift göstergeli olarak 6Adan 1250Aya kadar üretilmektedir.

SÝLÝNDÝR SÝGORTALAR :
Endüstriyel binalarda ve konutlarda tercih edilen ürününün anma akm 2A'dan 100Aya
kadardr. 10x38- 14x51-22x58 mm ölçülerinde üretim yaplmaktadr. %50 ye kadar yer
tasarrufu saðlayan ürünün sigorta yuvalar da ürün gamnda yer almaktadr. Sigorta yuvalar
1faz, 1faz+nötr ve 3 faz olarak üretilmektedir.

SOLÝD LÝNK:
NH sigortalar buÞonsuz olarak direk köprüleme yapmak için kullanlmaktadr. 160A'dan
630A'ya kadar NH altlklara uygundur. NH00-NH1-NH2-NH3 sigortalara uygun olan ürün
Ýzolesiz tiptir.

ANAHTARLI OTOMATÝK SÝGORTALAR :
Baðl bulunduðu elektrik devresini aþr akm ve ksa devrelere karþ korurlar. Devrenin kolayca
açlp kapanmasna imkan saðlarlar. Otomatik sigortalar 2 Adan 125Aya kadar 1,2,3, ve 4
kutuplu, 3 kA, 4,5kA, 6 kA ve 10 kA olarak imal edilirler. TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarna
göre B, C ve D olmak üzere iki ayr tip mevcuttur. AC olarak üretilen sigortalar kutup baþýna
60V DC gerilimle çalýþmaktadýr.

KAÇAK AKIM KORUMA ÞALTERLERÝ :
IEC 60479-1e göre kaçak akmn 30 mA (insan saðlð açsndan snr deðer), 300 mAya
(elektrik arknn oluþturduðu sdan dolay yangn tehlikesi snr deðeri) ulaþtð deðerlerde
devrenin enerjisini keser. 25Adan 125Ae kadar TS EN 61008-1 standartna uygun olarak
üretilmektedir.

KAÇAK AKIM KORUMALI OTOMATÝK SÝGORTALAR:
Kaçak akm rölesi görevinin yannda otomatik sigorta özelliklerini de taþyan ürün, aÞr akma
karþ da koruma saðlamaktadr. 6A'dan 40A'ya kadar üretilmektedir. Ksa devre kesme
kapasitesi 10kA dir. Nominal akm 30mA-300mA olarak üretilmekte olup, B ve C tipleri
bulunmaktadr. Kutup says 1faz+nötr' dür.

PARAFUDRLAR:
Enerji nakil hatlarnda meydana gelen aþr gerilimi topraða deþarj eden koruma elemandr.
Tip 1 (B), Tip 2 (C), Tip3 (D) ve Tip1+2 (B+C) olarak üretilmektedir. Tepki süresi <25ms olan
ürünün çalþma ortam scaklð -40°C.. +85°C dir. 25A-32A-100A ve 125A sigorta veya þaltere
uygundur. B snf 3faz+Nötr, C snf 1faz+Nötr ve 3faz+Nötr, D snf 1Faz+Nötr ve B+C
snf ise 3faz+Nötr olarak üretilmektedir.
DARBE AKIM ANAHTARI:
Aydnlatmann iki ya da daha fazla noktadan kontrolünü saðlamak amacyla kullanlmaktadr.
Kablo çekiminde zamandan %80, kablo uzunluðundan %50 tasarruf saðlar. Raya montaj
özelliðine sahip olan ürünün nominal akm 16Adr. 24V-48V-230V bobin gerilimi olup, ürün
yardmc kontak eklenebilme özelliðine sahiptir.

ANAHTARLAR:
Termik manyetik özelliði olmayan, açma kapama þalterleridir. Daðtm ve kontrol elemanlarnda
güvenle kullanlmaktadr. Anma Akm 40-63-80-100A'dr. AC-22A kullanm snfnda olan
ürün 1,2,3,4 kutuplu olarak üretilmektedir. Anma iþletme gerilimi 500Vdir.

TESÝSAT KONTAKTÖRLERi
Meskenlerde ve sanayi tesislerinde güç daðtm kontrolünde, aydnlatma uygulamalar, küçük
motorlarda ve tesisatn kontrolünde IEC 60947-4-1 standardna ve CE normlarna uygun
þekilde, 20A, 40A ve 63A üretilmektedir.

OTOMATÝK SÝGORTA KUTULARI :
Sva üstü ve sva alt seçenekleri ile termoplastik malzemeden yaplmþ, IP40 snfndadr. -15°C
ile +60°C aras montaj scaklðnda çalþrlar. 1-2-9-12-18-24 yollu modelleri bulunmaktadr. 180°
açlabilen simetrik ve asimetrik kullanlabilen kapak mevcuttur.

PAKET ÞALTERLER
IEC60947-3 TS EN 60947-3e uygun olarak imal edilmektedir. FEDERAL Paket Þalterlerin, dilim
says artrlarak deðiþik kumanda iþlemlerinde kullanlrlar. Açma kapama þalterleri, kutup deðiþtiriciler,
yldz üçgen þalterler, enversör þalterler, ampermetre komütatörleri, voltmetre komütatörleri, sar
krmz emniyet þalterleri üretilmektedir.
AG GÜÇ KONDANSATÖRLERÝ :
Federal kondansatörler TS EN 60831-1/2 standardlarna uygun; alternatif akm devrelerinde, elektrik
yükünü biriktirmek ve kapasitif reaktans saðlamak amacyla MKP teknolojisi kullanlarak üretilir.
Monofaze (0,55 - 5 kVAr), Trifaze 400V (1kVAr .. 30 kVAr) 440V (1,2 kVAr ... 30,3 kVAr), 520V
(10 kVAr ... 25 kVAr) olarak üretilmektedir.

AG AKIM TRANSFORMATÖRLERÝ :
TS 620 EN60044-1 ve IEC 60044-1 standardlarna uygun olarak; ölçme aletleri, sayaçlar, röleler
ve benzer teknikle çalþan diðer aygtlar beslemek amacyla üretilir. Federal Akm Trafolar
Mühürleme özelliðine sahiptir. Anma akm 30Aden 4000Ae kadardr. Class 0,5 - 0,5s - 0,2 ve
0,2s seçenekleri mevcuttur.
AG KONTAKTÖRLERÝ, KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERÝ
IEC 60947-4-1 ve TS EN 60947-4-1 standartlarna ve CEye uygun olarak imal edilir. 6Aden 750Ae
kadar 3 ve 4 kutuplu seçeneði mevcuttur. Baþta elektrik motorlar olmak üzere, kompanzasyon
stma gibi elektrik tesislerinin kablo ile uzaktan kumanda edilmelerine imkan saðlarlar. Termik
röleler ile kullanldðnda ise, cihazlar ve tesisleri aþr yük akmlarna karþ korurlar. AC ve DC
kumanda geriliminde bobinler mevcuttur.

YÜKSEK AKIM KONTAKTÖRLERÝ
Omik, endüktif ve kapasitif AC ile DC devrelerinde, þebeke jeneratör enversör sistemlerinde güzenle
kullanlr. Kontaktörler TS EN 60947-4-1 standardna uygundur. 3 kutuplu olan kontaktörler sipariþ
üzerine 1,2,3,4 kutuplu olarak da üretilir. 300Aden 2500Ae kadar üretilmektedir.

TERMÝK RÖLE :
Aþr yük ve faz kesilmesi durumunda motoru kontak yoluyla devre dþ brakr. TS EN 60947-4-1,
IEC 60947-4-1 standartlarna ve CEye uygun olarak 93Aya kadar, çevre scaklðna karþ kompanze
edilmiþ olarak üretilmektedir.
MOTOR KORUMA ÞALTERLERÝ :
TS EN 60947-4-1 / IEC 60947-4-1 standartlarna ve CEye uygun olarak 11 kWa kadar olan elektrik
motorlarnn korunmas için tasarlanmþ olup; boyut montaj kolaylð ve performans açsndan idealdir.
Aþr yük ve ksa devre durumlarnda mükemmel koruma saðlarlar. 35 mmlik montaj rayna basit
ve hzlca monte edilebilir, özel bir aparat yardmyla iki vida kullanlarak sabitlenebilirler. 32Ae
kadar üretilmektedir.
RÖLELER ve ÖLÇÜ ALETLERÝ :
Reaktif güç kontrol rölesi, güç analizörü, multimetre, analog ve dijital ampermetre ve voltmetre,
frekansmetre, motor koruma-faz sras ve sv seviye rölesi, motor faz koruma rölesi, faz sras ve
motor koruma rölesi, zaman röleleri (0-30 sn ve 0-60 dk), sayc, termostat gibi ürünlerin üretimi
yaplmaktadr.

STATÝK KONTAKTÖRLER :
Statik kontaktörler, reaktif güç oranlarýnýn ani deðiþimler gösterdiði ortamlarda etkin kompanzasyon
için ortaya çýkan ani kapasitif yük gereksinimlerini karþýlayabilmek için özel reaktif güç kompanzasyon
röleleriyle birlikte kullanýlýrlar. Statik kontaktör kullanýmýyla reaktif güç kompanzasyonu kapasiteleri
1 periyotluk süre içinde devreye alýnýp çýkartýlabilmekte böylece punto makineleri gibi çok kýsa
süreler içinde devreye girip çýkan yükler etkin þekilde kompanze edilebilmektedir.

HARMONÝK FÝLTRELER:
Sistemde bulunan harmonik gerilim ve akm bileþenlerini kondansatöre ulaþmasn önleyerek daha
da büyümesini ve kondansatöre zarar vermesini önleyen devre elemandr.
 Filtre gücüne göre çkþta klemens ya da bara baðlants,  ( Iln =1,3 In) (Doyma Akm Iln)  Koruma
IP00,  Termokontakla s korumas (120oC),  Ýzolasyon snf F (ISSoC),  Ýstenilen rezonans
frenkansna göre üretir. (134-189-210-h7),  Üç veya bir fazl üretim.

ÞÖNT REAKTÖRLER:
Günümüzde iþletmelerde çekilen güç karakteristik kapasitif etkide göstermektedir. Kompanze
edebilmek için endüktif yüklere (Þönt Reaktör) ihtiyaç duyulmaktadr. Ayrca uzun iletim hatlar
sonunda da
kapasitif etkiyi gidermek için yerine reaktörler kullanlmaktadr.
 Reaktör gücüne göre çkþta klemens ya da bara baðlants,  Üç veya bir fazla tasarm,  Termo
Kontakla Is Korumas (120oC),  F Snf Ýzalasyon (ISS oC),  IP00 Koruma Snf,  Bu ürünler
panoya baðlandðnda kendi özelliðinden dolay s yayarlar, bu s yaynm mutlaka hava sirkülasyonu
ile minimize edilmelidir.
ELEKTRONÝK BALASTLAR
Federal elektronik balastlar, konvansiyonel balastlara oranla %30'a varan enerji tasarrufu saðlamakta
ve ampullerinizin ömrünü %50'ye varan oranlarda arttrmaktadr. Voltaj deðiþikliklerinden etkilenmeyen
balastlar, þk akþn sürekli sabit tutmakta ve jeneratörünüzün ve kompanzasyon panonuzun yükünü
azaltmaktadr. Kondansatör ve starter gerektirmeyen balastlar hafif olduðundan armatürlere montaj
kolaylaþtrmaktadr. Konvansiyonel balastlara oranla daha az sndðndan klima sistemine daha az
yük getirmektedir.
.
GAZ SAYAÇLARI
Federal doðalgaz sayaçlarnn dþ gövdesi derin çekme sac dan imal edilmiþ ve elektrostatik toz
boyaldr. G2,5-G4-G6-G10 tiplerinde üretimi yaplmaktadr. G2,5-G4 sayaçlar TS 5910 EN 1359
belgeli ve G4 sayaçlar 2004/22/EC direktifine göre CE belgesine sahiptir. Ön ödemeli kompakt tip
doðalgaz sayaçlar G4 ve G6 modelleri ile üretilmektedir. Ayrca üretimi yaplan Federal ön ödeme
ünitesi hassas, güvenli ve doðru ölçüm yaparak tüketicilerin bilinçli gaz tüketmesini ve dolaysyla
enerji kaynaklarnn en verimli þekilde kullanlmasn saðlamaktadr. Federal doðalgaz sayaçlarnda
bulunan opsiyonel fonksiyonlar; Deprem Sensörü, GPRS haberleþme modülü ve güç ünitesidir.
EASYPAN BARA SÝSTEMÝ
Sanayi tesislerinde güç daðtm, tesisatn kontrolü ve aþr akma karþ korunmas amacyla kullanlan
Federal EasyPan Bara Sistemi, IEC 60439-1 standardlarna ve CE normlarna uygun olarak
üretilmektedir. 250A, 400A ve 630A ana þalter; 2,4,6 ve 12 yollu Federal F11 ve F31 þalterlerle
çkþ imkan vardr.

EASYPAN DAÞITIM PANOLARI
Meskenlerde ve sanayi tesislerinde güç daðtm, aydnlatma uygulamalar, tesisatn kontrolü ve
aþr akma karþ korunmas amacyla kullanlan, IEC 60439-1 standardlarna ve CE normlarna
uygun, sva alt ve sva üstü olarak iki þekilde üretilmektedir. 12, 18, 24, 30 ve 36 yollu olarak
üretilen panolar, modüler devre kesicili, otomatik sigortal, kaçak akml, anahtarl ve doðrudan
baðlantl olarak farkl çeþitlerde bulunmaktadr.
.

CAM ELYAF TAKVÝYELÝ POLYESTER PANOLAR
Cam elyaf takviyeli panolar metal panolarla karþlaþtrldðnda düþük aðrlða sahip olmalar ve can
güvenliðinin diðer panolara oranla daha fazla olmas sebebiyle tercih edilmektedir.
Tedaþ MYD2004-046A AG Saha Daðtm Kutular teknik þartnamesinde yer alan Tip3 panolar
piyasada en çok tercih edilen pano tipidir. Kolay taþnabilme ve kolay montaj avantaj vardr. Bu
panolar ayn zamanda su ve nem geçirmez özelliðe sahip olup, kullancya bakm maliyeti
getirmemektedir. Paslanmaz özelliði nedeniyle tercih edilmekte olan panolarn boyaya ihtiyac yoktur.
IP54 koruma sýnýfýndadýr.
MODÜLER PANO SÝSTEMLERÝ
Federal Modüler Pano sistemleri enerji daðtm, kontrol ve izleme amaçlarna uygun yapda
tasarlanmakta ve imal edilmektedir. Kullanlan düþük scaklk artþ katsayl bara tasarm sayesinde
pano içi ekipmanlarn ömrünün uzun olmas saðlanmaktadr. Federal Elektrik ürettiði panolar ile ilgili
tip test raporlar almþtr. Deneyler Ýngiliz Belgelendirme Kuruluþu ASTAnn gözlemcileri ile birlikte
IHP Test Laboratuar ve Boðaziçi Üniversitesi yüksek akm laboratuarlarnda yaplmþtr. Federal
Elektrik Tip Testli Panosu tüm ticari ve endüstriyel binalarda 4000Ae kadar alçak gerilim elektrik
daðtm panolarnda teknik çözümler saðamaktadr.

