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S�zlerle yapacağımız

�şb�rl�kler�nde b�ze da�ma
yön veren, b�z� b�z yapan

değerler�m�zle, bu
doğrultuda kal�tel� h�zmet

vereb�lmek �ç�n
kullanacağımız en üst

düzeydek� c�hazlarımızla,
s�zlere sunacağımız

h�zmetlere ışık tutacak
kuruluşumuzla;
S�zlere Çözüm

Ortağı Olmaktan
Mutluluk
Duyarız!

 

SAYIN
YETKİLİ



OMEGA 
ELEKTROMEKANİK

Omega Elektromekanik Müh.
Taah. Dan. Şan. ve Tic. Ltd.

Şti, ticari hayatına 2016
yılında İzmir'de başlamıştır.

Enerji santralleri, indirici
merkezler ve endüstriyel
tesisler de Proje, Montaj,
Test ve Devreye alma,

Periyodik/Kestirimci bakım
alanlarında yüksek kaliteli ve
verimli hizmet vermektedir.

Omega Elektromekanik,
projelerinde Ulusal ve

Ulusalarası standartları kriter
alarak en iyi mühendislik
hizmetini sunmayı esas
almaktadır. Müşterilerine
doğru zamanda, sorunları
giderici ve etkili bir hizmet
sunmaktadır. Firmamız,
enerji pazarında özellikle

orta ve yüksek gerilim
alanlarında önemli başarılar
elde etmiş ve elde etmeye
devam eden yenilikçi bir

şirkettir.



Firmamız, genç, dinamik ve alanında tecrübeli
teknik kadrosuyla kısa sürede önemli işlere
imza atmasının yanı sıra 7/24 acil müdahale

anlayışıyla sistemlerin güvenliği ve sürekliliğin
sağlanmasında önemli rol üstlenmektedir.

 HİZMETLERİMİZ



 

 

 İşletme esnasında meydana gelebilecek arızaların önceden tespiti ve düzeltilmesi
hizmeti vermekteyiz. Sistem güvenliği ve sürekliliği açısından önemli yere sahip

olan Periyodik/Kestirimci Bakımlarımızı Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun,
test/ölçüm teçhizatın genel temizliklerinin yapılması ve raporlanması çalışmaları

ekibimiz tarafından özenle yapılmaktadır. 7/24 Acil müdahele ekibimiz ile
kayıplarınızı en aza indirgeyecek düzeltici çalışmaları yürütmekteyiz.

PERİYODİK BAKIM - KESTİRİMCİ
BAKIM - 7/24 ACİL MÜDAHALE

TEST ÇALIŞMALARI

Fiziksel ve mekaniksel durumun incelenmesi,
korozyon kontrolünün yapılması
Transformatör mahalli koşullarının kontrol
edilmesi
Bushing temizliği
Silikajel kabının temizlenmesi ve silikajelin
değiştirilmesi
Ark boynuzlarının ayarlarının yapılması
Yağ seviyesi ve yağ kaçaklarının kontrolü
Yağ kaçaklarının giderilmesi
Transformatör zati koruma ekipmanlarının
kontrol edilmesi, fonksiyon testlerinin
yapılması ve gerekli ise ayarlarının yapılması

İşletme ve koruma topraklama
bağlantılarının kontrol edilmesi
Yağ numuneleri alınarak elektriksel ve
kimyasal testlerinin yapılması
Yağ içerisinde çözünmüş gaz (DGA) testi
AG-YG, AG-TANK, YG-TANK izolasyon
dirençlerinin ölçülmesi
Sargı dirençlerinin ölçülmesi (Her
kademede)
Sargı çevirme oranı ölçümleri (Her
kademede)
İkaz akımı (Mıknatıslanma akımı)
ölçülmesi
AC izolasyon (%pf) ve kapasite ölçülmesi

GÜÇ/DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ / YAKD



 Akım taşıyan ana kontakların temizlenmesi,
kontak yüzey temaslarının kontrolü, ayırıcı
kontak ve kollarının ayarlanması, uygun
iletken yağ ile yağlanması
Zarar gören ve düzeltilemeyen kontakların
değiştirilmesi
Fonksiyon testlerinin yapılması
Kontak geçiş direncinin ölçülmesi

 

AYIRICI

Kesicinin görsel ve fiziksel kontrollerinin
yapılması
Topraklama irtibatlarının kopukluk,
temassızlık olup olmadığının kontrolü
SF6 gaz basıncı kontrolünün yapılması
SF6 gazının basılması ve kaçakların tekrar
kontrol edilmesi
Kesici mekanizmasının kontrolünün
yapılması
Yay kurma motorunun çalışma fonksiyon
kontrolünün yapılması
Açma ve kapama zamanlarının ölçülmesi
Mekaniksel-elektriksel kilitleme
mekanizmalarının kontrolünün yapılması 
Açma kapama bobinlerinin akımlarının
ölçülmes
 Kontak geçiş direncinin ölçülmesi
%pf testlerinin yapılması
Anti-pumping sistemlerinin, alarmlarının ve
kilitleme mekanizmalarının kontrol edilmesi

 KESİCİ

Montaj tespit civatalarının kontrolünün
yapılması
Oran polarite ölçümlerinin yapılması
Sargı direnci ve doyma ölçümlerinin
yapılması
%pf, kapasite testlerinin yapılması
İzolasyon direnci ölçümlerinin yapılması

AKIM
TRANSFORMATÖRÜ



 

 

Montaj tespit civatalarının kontrolünün yapılması
Toplam %pf ve kapasitelerinin ölçümünün yapılması
Her ünitenin %pf ve kapasitelerinin ölçümünün yapılması
Oran testlerinin yapılması

Çalışma Yaptığımız Röleler:
- AŞIRI AKIM AŞIRI TOPRAK KORUMA RÖLELERİ

- AŞIRI-DÜŞÜK GERİLİM/FREKANS KORUMA
RÖLELERİ

- MESAFE KORUMA RÖLELERİ
- TRAFO DİFERANSİYEL KORUMA RÖLELERİ

- HAT DİFERANSİYEL KORUMA RÖLELERİ
- GENERATÖR KORUMA RÖLELERİ

- FİDER KONTROL RÖLELERİ
- BARA KORUMA RÖLELERİ

GERİLİM 
TRANSFORMATÖRÜ

 KORUMA 
RÖLELERİ

Koruma rölelerinin set edilmesi
IEC 61850 uygulamaları
Sekonder akım enjeksiyonu ile
karakteristik eğri taramalarının yapılması
Tüm ışıklı LED, ihbar düzeneklerinin
kontrolünün yapılması
Yardımcı gerilim kontrolünün yapılması

 



 

 

İzolasyon direncinin ölçülmesi
Nötr direncinin ölçülmesi
Akım gerilim transformatörlerinin testleri, görsel kontrolünün
yapılması

 

 NÖTR DİRENCİ

Sargı dirençlerinin ölçülmesi
AC izolasyon (%pf) ve kapasite ölçülmesi
DC İzolasyon PI ölçümlerinin yapılması

GENERATÖR

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ 
PERİYODİK MUAYENE

Topraklama bağlantılarının korozyon, ve gevşeklik
kontrolünün yapılması
Toprak ağının geçiş direncinin SELVAZ metodu ile ölçülmesi
İç tesisat denetiminin yapılması
Adım/Temas gerilimlerinin ölçülmesi



 

 

Gözle ekipmanın fiziki ve mekaniki
kontrolünün yapılması
Bağlantı sıkılığının kontrol edilmesi
Akü odası muayenesinin yapılması
Akülerin göz gerilimlerinin ölçülmesi
Yük kapasite testlerinin yapılması

 AKÜ GRUBU

Gözle ekipmanın fiziki ve mekaniki
kontrolünün yapılması
Şarj akımının kontrol edilmesi
Şarj geriliminin kontrol edilmesi
Herbir kablo giriş-çıkış ve iç bağlantılarının
sıkılık kontrolünün yapılması

 REDRESÖR

Topraklama iletkeninin kontrolünün
yapılması
Montaj tespit civatalarının
kontrolünün yapılması
%pf testlerinin yapılması
İzolasyon direnci ölçümlerinin
yapılması

 PARAFUDR



 

Fiziksel ve mekaniksel durumun incelenmesi
Topraklama bağlantılarının kontrolü
Mekaniki ve elektriki kilitlemelerinin işletme şartlarına göre sıralı ve emniyetli
çalışırlılığının kontrolünün yapılması
İzolatör ve parafudrların mekanik hasara karşı gözle kontrolünün yapılması
OG kablo ve başlıklarının kontrolünün yapılması
İndikatör ve ölçüm cihazlarının görsel olarak çalışırlılığının kontrolünün
yapılması
Hücre ısıtıcılarının kontrolünün yapılması
Kesici güç devresinin tork anahtarı ile kontrolünün yapılması
Baraların tork anahtarı ile sıkılması ve geçiş direnç ölçümlerinin yapılması
Bara izolasyonunun ölçülmesi
Kesici açma-kapama zamanlarının ölçülmesi
Kesici kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi
Kesici izolasyon ölçümlerinin yapılması
Akım gerilim transformatörlerinin testlerinin ve görsel kontrollerinin yapılması

 

OG HÜCRELER



 

 

MÜHENDİSLİK & PROJE 

OTOMASYON & SCADA 
- HMI (SCADA ve OP uygulamaları)

- PLC ve Dağıtılmış I/O Sistemleri

- Process Otomasyonu

- Makine Otomasyonu

- Enerji İzleme Sistemleri

Primer Sekonder Projelendirme

Ölçü Trafoları Boyutlandırmaları

Gerilim Düşümü Analizleri

Akım Taşıma Kapasitesi Analizleri

Kompanzasyon Hesaplamaları

Kısa Devre Analizleri

Arc Flash Analizi

Röle Koordinasyonu

Topraklama Hesabı

Üretim Santrallerin Tasarımı ve Projelendirilmesi

 



 
MONTAJ

Enerji Santralleri, İndirici Merkezler, Endüstriyel Tesislerde TEİAŞ ve
TEDAŞ kökenli ekip liderimiz ve saha deneyimi yüksek mühendis
kadromuz ile montaj /demontaj hizmeti sunmaktayız. Tecrübeyi ve

mühendisliği buluşturduğumuz ekibimiz ile yürüttüğümüz çalışmalarımız; 

 Transformatör montajı

Akım gerilim trafosu montajı

Ayırıcı montajı

Kesici montajı

Pano ve hücre montajı

Kablo tava ve aksesuar montajı

Koruma, kontrol ac/dc pano sistem montajı

XLPE kablo çekimi ek ve başlık montajı

Köşk montajı

Topraklama ve yıldırımdan korunma

Kablo çekimi ve terminasyonu

DCS sistemi montajı

 



Ayda 1 defa YG tesislerinde periyodik kontrollerinin

yapılması

Kontrol Formu düzenlenmesi

Termal kamera ile gözlem kontrollerin yapılması

Belirlenen işletme personelinin eğitimini yaptırılması ve

herhangi bir yanlış manevraya meydan vermeyecek

şekilde gerekli önlemlerin alınması 

Doğabilecek iş kazalarına karşı önlemler alınması ve iş

güvenliğiyle ilgili malzeme eksik listesini çıkartılması

YG tesislerinin tek hat şemasını hazırlanması ve YG

hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasının sağlanması

 

 
YÜKSEK GERİLİM

İŞLETME
SORUMLULUĞU



 

  

CİHAZLARIMIZ

HIGHTEST 
TURA-01

HIGHTEST 
WİNRES-20

HIGHTEST
CİBRE-L3B

OMICRON 
CMC 256+ 

SONEL
MRU-30

SONEL
MPI-530

ISA 
STS-TD 5000 



 

  

CİHAZLARIMIZ

B2 ELEKTRONIK
HVA-90 

AB ELEKTRONIK
TDGK 04-AB

PHENIX
4100-10
HI-POT

METREL 
TERA Ohm XA 

10 kV

KONTAK GEÇİŞ
DİRENCİ ÖLÇER



 

 

B İ Z E  
U L A Ş I N

Soru ve görüşleriniz için bizlerle bu iletişim adreslerinden
iletişim kurabilir ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz.

�nfo@omegaelektromekan�k.com



 

 

Adres: Atatürk mahallesi 204/26 sokak no:1

BUCA İZMİR 

0507 623 64 51 
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