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ENERJİ SANTRALLERİ, İLETİM& DAĞITIM ŞEBEKELERİ, ENDÜSTRİ 

TESİSLERİNİN; 

 

Değerli çözüm ortaklarımız, 

Firmamız, uzun süre global firmalarda tasarım, proje , ar& ge, son 

kontrol , test  bölümünde çalışmış son derece deneyimli 

personellerden oluşmaktadır. 

Rezonans Enerjinin çalışma dili, bilimsel disipline, mühendislik ve  

doğa bilimlerine dayanmaktadır. 

Bilimsel ve teknik yaklaşımımız yapılan tüm çalışmalarda esas 

olarak ortaya konulan ve ifade edilen bir yöntem olup ilgili 

uluslararası ve ulusal standartlar ile  regülasyonlar temel 

dayanağımızdır. Dolayısıyla, firmamızın amacı elektrik 

mühendisliği alanında sorunların çözümünde doğruya ve gerçeğe 

bilimsel bazda ulaşmak ve bunu çözüm ortağı olarak değerli 

müşterilerimize sunmaktır. 

Bakış açımız, güvenilir bilginin değer yargıları, kişisel düşünceler, 

inançlar ve metafizikten değil, rasyonelliği ve temel bilimler ile 

ilgili mühendislik disiplinin gereklerinin yapılmasından geçeceği 

şeklindedir. 

Ayrıca şu hususu da göz ardı edilmemelidir ki, bilgi dairemiz 

genişledikçe, bilgiyi saran çemberin çevresi de genişlemektedir.  

Temel çalışma prensibimiz aşağıda kısaca ifade edilmesi gerekirse 

dayandığı ilkeler; 

Gözlem, Deney ve Testlerin yapılması, tanımlamaların 

oluşturulması, ölçmelerin yapılması, tahmin edilmesi  

( prediction) , sistemin kontrol edilmesi, olaylar arasında 

ilişkilerin kurulması( causality) ve teknik ve bilimsel açıdan 

yorumlama ve gerektiğinde yanlışlanabilmesidir ( falsifiability).  

 

Bunların yanında, çevre kaygıları, iş güvenliği ve sağlığı en önemli 

prensiplerimizi oluşturmaktadır. 

Saygılarımla, 

Atadeniz Demirer 

 

 

Ata deniz Demirer 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Elektrik Mühendisi ( MBA) 

Görev yaptığı kuruluşlar: 
-TEİAŞ- AR&GE Baş Müh. 

-TEİAŞ- 5. BölgeTest Baş Müh. 

-AEG-ETİ Şalt tesisleri Teklif ve satış 

Md. 

-ALSTOM- Test /Satış sonrası 

hizmetler Müd. 

-AREVA- Saha Operasyonel Test  

Müd. 

-AREVA- Supervizör / EuroAsia saha 

Test Müd. 

-ELİMSAN- Teknik Müdür 

 

Mizrap Atalay 
Y.K Ü / Teknik Müdür 

-AEG ETİ- Test ve son kontrol böl. 

-ALSTOM-Test ve son kontrol böl. 

-AREVA- Saha operasyon servis 

süpervizör. 

 

İlhami Yaman 
Y.K.Ü / Proje / Satış Müdürü 

-ALSTOM- Test & Final Kontrol böl. 

-AREVA- M.V Project ve Dizayn böl. 

-SCHNEIDER- MV. Proje ve Dizayn 

 

Hasan Atila 
Y.K.Ü /İmalat Müdürü 

-AEG ETİ- Sekonder proje/ kablaj böl. 

-ALSTOM-Sekonder proje /kablaj böl. 

-AREVA-Sekonder proje/kablaj böl. 

-SCHNEIDER- Sekon. Proj. /kablaj böl. 
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Ulusal ve uluslararası standartlara ve şartnamelerine göre tasarımlarının yapılması, 

projelendirilmesi, yerinde tesis edilmesi, testlerinin yapılması, gerilim verilerek devreye 

alınması,  bakım ve varlık yönetiminin gerçekleştirilmesi ile ilgili müşteri ihtiyaçlarına cevap 

verebilmek için kurulmuş bir mühendislik ve entegrasyon firmasıdır. 

 

Firmamız; TEİAŞ, AEG, ALSTOM, AREVA ve SCHNEIDER gibi global firmalarda 30 yıla yakın 

çalışmış olan kişileri bünyesinde bulundurmaktadır. Sayısız yurt içi ve dışı projelere imza atan 

bu personelleri ile REZONANAS ENERJİ; elektrik güç tesislerinin projelendirmesi, çözüm 

üretilmesi ve oluşan problemlerin çözümü çalışmalarında teknik, bilimsel yaklaşım ve 

çevreye saygısı ile müşterilerimize büyük katkılar sağlayacaktır. 

 

Vizyonumuz 

Enerji tesislerinde, en rekabetçi ürün ve servis çözümlerini, fiyat, kalite ve teslim anlamında 

pazara sunarak, müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak 

Misyonumuz 

Enerji tesislerinin güvenilir çalışabilmesi;  bu tesislerin kullanıcısı ve uygulayıcısı olan insanın 

güvenliği ve müşteri memnuniyetini birinci kalıcı hedef olarak alan ve çalışmalarında yenilikçi 

ve bilimsel temellere dayanan bir firma olarak tanınmış olmak. 

Değerlerimiz: 

Müşteri memnuniyeti,   doğruluk, samimiyet, sorumluluk, yenilikçilik, çevre bilinci, iş 

güvenliği ve emniyet. 

 



REZONANS ENERJİ 
 

4 
 

Hizmet Adı Hizmet Detayı 

Yüksek gerilim ve Orta 

gerilim sistemleri; 

montaj, test ve 

devreye alma 

hizmetleri 

 Orta gerilim şalt tesislerinin izolasyon ve fonksiyon testleri, saha 

testleri ve devreye alınması hizmetleri 

 Orta gerilim ve yüksek gerilim kesici / ayırıcı testleri saha testleri 

 Güç ve dağıtım transformatörleri saha testleri 

 Koruma röle testleri 

 Akım ve gerilim transformatörleri testleri 

 Parafudr testleri 

 Kapasitör bank testleri 

Elektrik güç sistemleri 

Primer / sekonder 

Proje Hazırlanması 

Elektrik güç tesislerinde, yüksek ve orta gerilim elektrik istasyonlarının, 

iletim ve dağıtım tesislerinin primer ve sekonder projelerinin çizilmesi, 

kullanılan elektrik ekipman ve cihazlarının anma değerlerinin ve 

karakteristik özelliklerinin belirlenmesi, sekonder kontrol ve kumanda ve 

koruma rölelerinin belirlenmesi, elektriksel kitleme ve lojik devrelerin 

tasarlanması. 

Alçak gerilim Kontrol 

kumanda şalt tesisleri, 

Tramvay ve toplu 

ulaşım Cer tesisleri  

MCC merkezleri montaj ve devreye alma çalışmaları, 

Tramvay OG/ DC enerji istasyonları projelendirmesi, tesisi ve montajının, 

commissioning ve start -up testlerinin yapılması. Tramvay, DC şalt tesisi 

röle set değerlerinin girilmesi ve fonksiyon testlerinin yapılması. Tramvay 

DC sistemleri primer ve sekonder koruma koordinasyonu. OG/ DC sistem 

koruma koordinasyonu kontrol ve testleri,  DC Kısa devre hesaplarının 

yapılması. 

Müşavirlik Hizmetleri  Müşavirlik Hizmetleri, Fabrika elektrik tesisleri müşavirlik 

hizmetleri 

AR&GE Danışmanlığı  Orta gerilim şalt hücresi ve tesisleri, akım ve gerilim 

transformatörleri, Orta gerilim vakum ve Sf6 gazlı kesici, dağıtım 

sistemleri 

Sistem Analizi ve Kısa 

Devre Hesapları, 

Yük akışı ve kısa devre hesapları, dinamik stabilite hesapları, trafo ve 

motor güçlerinin hesaplanması, röle koordinasyonu ve selektivite 

hesapları 

Uzun/Kısa Dönem 

Bakım Anlaşmaları 

Elektrik Enerji tesisleri güç transformatörleri ve güç ekipmanları uzun 

süreli periyodik bakım anlaşmaları 
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ORTA GERİLİM ŞALT TESİSİ PROJELENDİRME, MONTAJ, TEST VE 

ENERJİLENDİRME ÇALIŞMALARI 

 

 

 

 

GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

Orta Gerilim Anahtarlama ve kontrol tesisleri  

Montaj, &devreye alma testleri 

 

 
SCHNEIDER, 

ALSTOM, 

ABB, 

 

Bakımlar: 
Önleyici bakımlar, durumsal ve güvenilir merkezli bakımlar 

Referanslar: 

DHMI, 

Çanakkale SERAMİK 

 
 Yüksek gerilim bara izolasyon testleri, 

 Akım ve gerilim trafoları elektrik ve izolasyon testleri 

 Kesici elektriksel ve mekanik testleri 

 Röle fonksiyon testleri 

 Mekanik ve elektriksel kilitleme testleri, 

 Testlerin raporlanması ve yorumlanması 
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Orta Gerilim  Kesiciler 

 

 

 

Kesici  fonksiyon testleri 

MEGGER- EGRIL 

 

Orta gerilim kesici test ve bakımları: 

 Mekanizma bakımları 

 Elektriksel testler 

O.G Kesici markaları 

 AEG 

 ALSTOM 

 AREVA 

 ABB 

 ELIMSAN 

Referanslar: 

 DHMI- Antalya hava limanı 

 Kastamonu entegre 

 Sivas Çimento 

 Suudi Arabistan- VXC kesici bakımı 

SF6 gazlı kesici bakım ve 

testlerİ 

 ALSTOM 

 SCHNEIDER 

 ABB 

 ELIMSAN 
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TRANSFORMATÖRLER ( GÜÇ & DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ) 

 

 

 

 

Elektriksel testler: 

 % PF Testleri, 

 Dönüştürme oranı 

testleri 

 Sargı direnç testleri 

 DC İzolasyon testleri 

 

Yağ kimyasal Testleri: 

 Yağ kalitesi testleri 

 Yağ dielektrik 

testleri 

( IEC- ANS 

 
 
 Yağda çözünmüş 

gaz analizleri 

 

 Periyodik bakım ve 

servis çalışmalarının 

yapılması, 

 Yıllara göre kayıtların 

tutulması ve varlık 

yönetiminin yapılması, 

 Arıza analizleri ve 

raporlanması. 

 

 

 

TRAFO TEST CİHAZLARIMIZ 

% PF TEST CİHAZI 

TTR  TEST CİHAZI 

DC RESISTANCE TEST CİHAZI 
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GENERATÖR KESİCİSİ MONTAJ VE TESTLERİ 

 

 

 

 

YÜKSEK GERİLİM KESİCİ MONTAJ, TEST , BAKIMLARI  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

FKG ALSTOM 

Generatör kesicisi montajı ve testleri,  

Periodik bakım çalışmaları 

Ref: ALSTOM- TSG  Kalehan ( montaj) 

Bakım çalışmaları: 

 

AKIM VE GERİLİM TR & PARAFUDR 

MONTAJ, TESTLERİ VE BAKIMLARI 

Yüksek şalt cihazları montaj test ve 

devreye alma hizmetleri ile bakımları: 

420 KV / 170 KV 

  

Gerilim Transformatörü 
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ALÇAK GERİLİM ŞALT TESİSLERİ 

Tramvay DC şalt tesisleri  montaj ve devreye alma çalışmaları 

 

MCC Merkezleri: Montaj, test ve devreye alma ve bakım çalışmaları  

 

 

  

Tramvay DC Panolarının 

testleri 

DC rölelerin 

konfigürasyonu 

yapılması 

DC Cer sisteminin 

devreye alınması 

Ref: Schneider –Ankara 

Metrosu 

Alçak gerilim güç şalterlerinin 

bakımı, 

Kompakt şalterlerin bakımları, 

İzolasyon testleri, 

Fonksiyon testleri 

 

Ref:  

Kuwait- kağıt Fab. 

BOTAŞ 

 

GE marka ME tipi şalter bakımı- 

LNG Botaş 
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ALÇAK GERİLİM KONTROL KUMANDA TESİSLERİ İMALAT VE MONTAJI 

DEVREYE ALMA ÇALIŞMALARI 

 

 

SEKONDER KABLAJ ÇALIŞMALARI 

alçak gerilim röle gözü kablajı                                          Transformatör Fan dolabı montajı 

                                               
 

 

Röle gözü kablaj ve 

Testleri- Schneider 

 

 

 

Fan dolabı kablaj 

ALSTOM 

 

Yüksek gerilim kontrol ve ölçü 

panoları 

 

TEİAŞ İNDİRİCİ MERKEZLERİ 

GIS MERKEZLERİ 

 

 

Kompanzasyon Panoları imalatı ve 

montajı 

SVC Tipi Kompanzasyon tesisleri 
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MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, KORUMA RÖLERİ KONFİGÜRASYON VE TESTLERİ  

 

                                                                                                                                         

                                                                  

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 Kısa devre hesapları, 

 Yük akışı hesapları, 

 Harmonik analizleri 

 Motor kalkış hesapları 

 Dinamik stabilite hesapları, 

 Orta gerilim şalt tesisleri ve cihazları 

ARGE çalışmaları 

 

 

Koruma rölesi set değerlerinin selectivite 

göre hazırlanması, 

Röle konfigürasyonlarının yapılması, 

Röle akım injeksiyon testlerinin yapılması 

 

                      

              

SVERKE – Röle injecion test 

cihazı 
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RETROFIT ( yerinde yenileme) 

Elektrik Güç tesisleri Yerinde yenileme ve devreye alma ( Retrofit ) Eski salt tesisi, hücre hariç 

olmak üzere kısa enerji kesintisi ile yeni teknoloji ve çevre dostu olan salt ekipmanları ile 

değiştirmesi işlemidir. Maliyet, zaman ve minimum enerji kesintisi açısından müşteriye büyük 

bir avantaj sağlamaktadır. 

 

 

 

Retrofit çalışmaları aşağıda belirtildiği gibidir: 

Az yağlı veya SF6 gazlı kesicilerin Vakum kesicilere dönüştürülmesi, 

Akım ve gerilim trafolarının değiştirilmesi, 

Koruma rölelerinin ve sekonder kontrol sistemlerinin, 

Mevcut sistemde minimum enerji kesintisi ile yerinde yenileme işlemleri yapılabilmektedir. 

Proje çalışması yapılarak; mevcut metal enclosed hücreleri metal clad hücrelere 

dönüştürülmesi, 

Örnek bir çalışma aşağıda verilmiştir: 

Burada güç transformatörü eski koruma sistemleri yeniden projelendirilerek digital röleler ile 

değiştirilmiştir. Proje adı : Linde / orhangazi 

Retrofit çalışması sonrası Diferansiyel röle, tahdidli toprak koruması ve zati koruma sistemleri  

devreye alınmıştır.  Devreye alma işlemlerinden önce Güç transformatörü saha testleri ve gaz 

analizi testleri yapılmış. Bu işlemler üst düzey tecrübeye sahip Rezonans personeli ile 

yapılmıştır. 
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RETROFIT ( yerinde yenileme) 

Orta gerilim şalt tesisinde diferansiyel röle ve koruma sistemleri retrofit çalışması  

Sahada  ; 17.5 MVA trafo giriş hücresi röle ve kontrol sistemleri çalışması; 

1- Mevcut röle ve kablaj sökülmüştür. 

2- Yapılan sekonder projeye uygun olarak koruma rölelerinin montajı ve kablajı 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

Retrofit çalışması yapılan koruma rölelerinin ( dif. Relay + tahtitli toprak+ aşırı akım+ zati 

korumaların )Testi ve Güç transformatörünün Devreye Alınması 
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Sürekli eğitim ve öğrenen organizasyon yaratmak 

 

Yetkilendirilmiş bireysel gruplar oluşturmak için eğitim. 

 

 

Müşteri eğitimleri – Ankara Metrosu 
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Elektrik enerjisinin üretiminde son kullanıcıya kadar her safhada işletmede olan 

tesislerde periyodik bakım ve testler maddi Kayıpları ve kaynak israfını önler 

 

O.G ŞALT TESİSİ BAKIMLARI VE PERİODİK KONTROLLERİ 

Vakum, SF6 gazlı tesislere ait izleme ve Bakım çalışmaları ve kayıtlarının tutulması: 

1. Genel 
1.1. Şalt tesisi temiz, tozdan ve atık maddelerden arınmış olmalıdır. 

1.2. Herhangi bir mekanik hasar, paslanma vs. kabul edilebilir sınırlar içinde olmalıdır. 

1.3. Şalt tesisinin sıcaklığı ve havalandırılması yeterli olmalıdır. 

Hücre – Genel  

 

 
2. Kesici çekmece yürütücü mekanizması; yağlanmış, yumuşak çalışan, kesicinin takılması  

ve yerinden düzün olarak çıkartılmasını sağlayacak şekilde olmalıdır.  

3. Klapeler, dahili kilitlemeler temiz olmalı, düzgün çalışmalı ve belirtildiği gibi  

yağlanmış olmalıdır. 

4. Kapı kilitleri, kilit dilleri ve menteşeler serbestçe hareket edebilmeli ve kilitlenebilmelidir. 

5. Kapı ve contalar uyumlu olmalı ve etkin bir sızdırmazlık sağlamalıdır. 

6. Sabit baraların iç yüzeyleri ve kesici geçiş izolatörleri temiz ve hasarsız olmalıdır.  

7. Basınç atma kapakları ve çıkışları temiz ve fonksiyonlarını yapmaya uygun durumda 

olmalıdır  

8. Hücre içi ısıtıcılarının düzgün bir şekilde çalışıyor olmalıdır. 

 

Hücre-Topraklayıcı  
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9. Toprak anahtarının düzgün çalışmasının kontrolü. Kapamada kontakların pozisyonu ve 

uygunluğu denetlenmelidir. 

10. Kontakları hasarsız olmalıdır. 

11. Kilitlemeleri isteğe uygun çalışmalıdır. 

Çekmeceli kesiciler 
12. Kesici ve çekmece hasarsız ve temiz olmalıdır. 

13. Kesici kontakları temiz, hasarsız, bükülmemiş, aşırı sıcaklığın sebep olduğu kararmalara 

uğramamış olmalıdır. Kontaklar rahat hareket edebilmeli ve tavsiye edildiği şekilde 

yağlanmış olmalıdır. 

14. Kesici primer bağlantıları sıkı olmalıdır. 

15. Geçiş izolatörleri üzerinde çatlak ve ark izleri olmamalıdır. 

 

Vakum kesici hücreleri  

 

 
16. Kesici hücreleri temiz, seramik yüzey üzerinde atlama, nem ve korona deşarj izi  

olamamalı, hücre uçları ve ortada bulunan metal çemberde çatlak vb. olmamalıdır. 

17. Hücre içindeki kontakların aşınması kabul edilebilir sınırlar içinde olmalıdır. 

18. Ana kontaklar ark hasarı almamış, kontak birleşme pozisyonları doğru olmalı ve kontak  

baskı kuvvetleri kabul edilebilir değerler arasında olmalıdır.   

 

Mekanizma kontrolleri 

 

 
19. Yay kurma ve çalışma mekanizmaları kolay çalışmalıdır. 

20. Mekanizmalar temiz ve kuru olmalı, aşırı ve zararlı olacak şekilde yağlanmamış, 

imalatçının belirttiği şekilde yağlanmış olmalıdır. 
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21. Mekanizma üzerinde serbest, eksik ve kırık malzeme ve sıkıştırma parçaları (somun, 

rondela, pul vs. ) olmamalıdır. 

Kablo Bağlantı noktalarının kontrolü 
22. Yardımcı bağlantı fiş, priz ve kontaklar aşırı ısıya maruz kalmamış olmalıdır. 

23. AG malzemeleri, kabloları, klemensleri sağlam olmalı, aşırı ısıya maruz kalıp izolasyonları 

bozulmuş olmamalıdır.  

24. Topraklama bağlantıları ve klemensleri temiz, aşırı ısıya maruz kalmamış ve  

hasarlanmamış olmalıdır. 

 

Gerilim trafoları 
25. Çekmece ve klapeleri yağlanmış olmalı ve düzgün çalışıyor olmalıdır. 

26. Klapeler, çekmece çekildiğinde ve tam olarak çıkartıldığında kapanmalıdır. 

27. Gerilim trafoları temiz ve hasarsız ve bağlantıları sıkı olmalıdır. 

 

Kontrol, ikaz ve alarm fonksiyonlarının kontrolü  

 
28. Kayıt cihazları doğru çalışıyor, kayıt yapıyor ve hasarsız olmalı. 

29. Açık kapalı pozisyon göstergeleri kolayca görünebilir ve doğru çalışıyor olmalı. 

30. Kontrol şalterleri servis pozisyonunda olmalıdır. 

31. Röleler, zamanlayıcılar(timers) ayarlandığı değerlere uygun olarak çalışıyor olmalıdır. 

32. Yardımcı şalterler temiz, güvenli ve üretici tarafından belirtilen bilgilere uygun olarak 

yağlanmış olmalıdır.    

33. Uzağa taşınmış pozisyon sinyalleri, alarm ve kontrol sistemleri doğru çalışıyor olmalıdır. 

34. Otomatik ve normal sigortalar belirlenen akım değerlerinde olmalıdır. 

35. SF6 gaz basınç şalter ayarları belirtilen değerlere uygun olmalıdır. 

Testler 
Aşağıdaki testler kesicilere uygulanmalı, sonuçlar analiz edilmeli bir önceki sonuçlar ile 

karşılaştırılmalıdır.  

36. İzolasyon direnci. ( bara- bara ve Bara toprak arası, kesici kutupları) 

37. Kontak direnci. ( Ana Bara ile çıkış barası arası ve kesicilerin her bir kutbunun ölçülmesi) 

38. Kesicilerin Açma ve kapama devreleri için en düşük işletme gerilimi ile açma kapama 

testi. Fonksiyon testleri. 

39. Kesici açma ve kapama sürelerinin ölçülmesi ve gerekiyorsa ayarlarının yapılması, 

40. Ölçü transformatörlerin oran testlerinin yapılması,  

41. Koruma cihazları ve ölçü cihazlarını testleri 



REZONANS ENERJİ 
 

18 
 

 

 

TRANSFORMATÖR BAKIM VE TESTLERİ 

 

Yağ kimyasal testler 
Yağ kalitesi testleri 

 
 

Yağ izolasyon testleri analizi ve yorumlanması 
Yağ dielektrik testleri 

% PF testleri 

 

 
 

Yağda Ergimiş gaz analizleri yorumlanması ve raporlanması 

 

Elektriksel Testler 
 Sargı DC direnç Testleri 

 Transformatör dönüştürme oran testleri 

 DC izolasyon Testleri 

 AC izolasyon Testleri 

 Uyarma akımı tetsleri 

 Bushing testleri,   

( Watt kayıpları, kaçak akım testleri) 

 

Yağ Treatment işleri 
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Busing conta değişimleri 

İzolatör değişimleri  

TRAFO ARIZA ANALİZLERİ ( örnek bir çalışma) 
1- Transformatör Yağda ergimiş gas analizleri ile arıza tesbiti: 

 
 DGA1 DGA2 Artış  

CH4 140 195 55 

C2H4 85 175 90 

C2H2 3 8 5 

Total  228 378 150 

CO 175 200 25 

CO2 1100 2450 1350 

 

 

 

 
Problem Low Energy Discharge (Sparking)   

D1 Low Energy Discharge O.K 

D2 High Energy Discharge   

DT Mix of Thermal & Electrical Faults   

T1 Thermal Fault Less than 300 C   

T2 Thermal Fault Between 300 C and 700 C   

T3 Thermal Fault Greater than 700 C   

PD Partial Discharge   

 
Alternatif analizler: 

IEC 60599 göre yağda ergimiş gazların analizleri aşağıdaki esaslar dahilinde 

yorumlanmaktadır: 

 
 

Status  H2  CH4  C2H2  C2H4  C2H6  CO  CO2 1  TDCG  

Condition 
1  

100  120  35  50  65  350  2,500  720  

Condition 
2  

101-700  121-400  
36-
50  

51-100  66-100  351-570  2,500-4,000  721-1,920  

Condition 
3  

701-1,800  401-1,000  
51-
80  

101-
200  

101-150  571-1,400  4,001-10,000  
1,921-
4,630  

Condition 
4  >1,800  >1,000  >80  >200  >150  >1,400  >10,000  >4,630  

 

 

Trafo ergimiş gaz analizinde Roger Metodu ile aşağıdaki oranlar kullanılarak yorum yapılmaktadır. 

 

 

C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6 

 
Analizi Hazırlayan: 

Atadeniz Demirer 

Elek. Müh 
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ŞALT CİHAZLARI ARIZA ANALİZİ (örnek bir çalışma) 
Bu analizlerde Balık kılçığı (Fish bone) kullanılmaktadır. 

72 KV endüktif gerilim transformatörü ile ilgili sebep etki ilişkisine dayalı arıza analizi  

Aşağıdaki örnekte  

  

 

                                                                                                            
 
Sonuç: İmalat hatası ile oluşan izolasyon probleminin tesbit edilmesi. 
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Rezonans Enerji ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Uygunluk Belgesine 

sahiptir. 

 

 

 

 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAR: 

  
HİZMET/ÜRÜN ALAN VE SUNANLARIN 
BEKLENTİLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMEL 
OLARAK ALAN, ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ, 
YETKİLENDİRİLMESİNİ VE TAKIM ÇALIŞMALARIYLA 
TÜM SÜREÇLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ 
HEDEFLEYEN BİR YÖNETİM FELSEFESİ GEREKLERİNİ 
YERİNE GETİRMEYİ TAHAHÜT EDER. 

 

İNSAN FAKTÖRÜ: 

Firmamızın performansını geliştirmekte  
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   SÜREKLİ İYİLEŞME – KAIZEN 

   Firmamız sürekli iyileştirme ve kaizen anlayışını benimsemiştir. 

 

Müşterinin isteklerini tatmin edecek ürünleri ve hizmeti üretmek,      

müşterinin güvenini kazanmak, 

Çalışanların şirket hedefine ulaşma yolunda potansiyellerini tam olarak 

kullanmalarına yardım etmek, şirket politikasının yayılımını ve gönüllü 

faaliyetleri teşvik etmek. 
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REFERANSLARIMIZ ( 2013- 2014) 

 

 
PROJELER 
 

FİRMA  TARİH 
 

Antalya Hava limanı 36 KV Şalt tesisi, 
hücre tadilat ve bakımı  

DHM 01.042013 

Ankara Metrosu, tramvay cer sistemleri 
test ve devreye alma çalışmaları 

SCHNEIDER 03.05.2013 
 

 
Katar QVC Trafo Fan panosu imalatı 

ALSTOM 12.06.2013 

Kenya – 17 KV kompanzasyon ekpertiz 
çalışması 

SCHNEIDER  11.11.2013 

 
Azerbaycan Haydar Aliev Hava limanı 

SCHNEIDER 30.08.2013 

Simülatör kontrol panosu imalatı 
 

SANLAB 28.06.2013 

 
Azerbaycan projesi O.G devre alma  

ELİMSAN 26.08.2013 

A.G Kompanzasyon panoları imalatı ve 
testleri 

BBS 01.08.2013 

Tüpraş- Koruma rölesi ayarları hizmetleri ELİMSAN 26.08.2013 
 

Antalya hava limanı 6.3 KV hücrelerin 
elektriksel kilitleme revizyon projelerinin 
yapılması 

DHMI 25.07.2013 

Azerbeycan    Qubustan projesi saha 
servis hizmetleri 

SCHNEIDER 19.10.2013 

Soyak Krister O.G hücre saha montaj 
suoerviörlüğü 

SCHNEIDER  24.12.2013 

Winsa O.G hücre ve trafo test ve 
bakımları 

ELİMSAN  04.11.2013 

 
Koç Üniversitesi O.G şalt tesisi montajı 

SCHNEIDER  23.12.2013 

Piri Reis Universitesi   O.G test ve 
devreye alma 
 

SCHNEIDER 30.01.2013 

Atlas Enerji- İskenderun Montaj 
supervizörüğü 

SCHNEIDER 13.02.2014 

TPAO – SM6-24 hücrelerin devreye 
alınması 

SCHNEIDER  21.02.2014 

36 KV ALSTOM – VXC tipi  ark ocağı 
Vakum kesicisi  

SEKONDER ELEKTRİK- 
AKMAN 

31.01.2014 

Antalya Hava limanı O.G kesici bakımları DHMI 
 

20.04.2014 

Azerbaycan SOCAR tower projesi 24 KV 
şalt tesisi ve dağıtım trafoları test ve 
devreye alma hizmetleri  

SCHNEIDER 26.05.2014 

TEİAŞ Bursa Kastel  12 KV şalt tesisi test 
ve  devreye alma  

TRUVA ELEKTRİK 17.03.2014 

380  GIS merkezi  KV kesici  bakımı enerji 
Zonguldak  

ALSTOM 17.03.2014 
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REFERANSLARIMIZ ( 2013- 2014)  

 

PROJELER 
  

FİRMA   
 

TARİH 
 

Trakya döküm Enerji- 154 KV Kesici 
mekanizma bakımı 

ALSTOM 17.03.2014 

36 KV şalt hücresi röle gözü retrofit 
çalışması 

ÇANAKKALE ÇAN KALE 
SERAMİK FAB. 

23.03.2014 

Yazıcı Demir Çelik -36 & 13.6 KV SS 
devreye alınması  

SCHNEIDER 18.03.2014 
 

İskenderun Atlas Enerji- 36 & 6.3 KV şalt 
tesisinin devreye alınması 

SCHNEIDER 18.03.2014 

İla Lojistik- sürücü panosu imalatı İLA LOGİSTİK 
 

25.03.2014 

EÜAŞ Kral Kızı – 170 KV SF6 gazlı kesici 
arıza tespit ve ekspertiz çalışmaları 

ALSTOM  28.03.2014 

Bolu Çimento- O.G Şalt tesisi test ve 
devreye alma çalışmaları 

ABB 30.04.2014 

Elazığ Kalehan jeneratöre kesicisi montaj 
, test ve devreye alam  

ALSTOM  20.04.2014 

Ermenistan Copper and molitown plant 
170 KV kesici montaj ve test çalışmaları 

ALSTOM 28.04.2014 

Azerbaycan Shahdag ABB  02.04.2014 
 

Votorantim Çimento –Sivas O.G kesici ve 
şalt tesisi bakımı 

VOTORANTİM ÇİMENTO-
SİVAS 

03.06.2014 

Kastomonu Entg.36 KV O.G Kesici Bakımı 
 

KASTAMONU ENTEGRE 01.06.2014 

Aksa Akrilit Yalova- O.G devreye alma  SCHNEİDER 
 

09.06.2014 

 
İsdemir-Trafo Fan Panosu imalatı 

ALSTOM 10.06.2014 
 

Alçak Gerilim ME Şalter Bakımı BOTAŞ 
 

17.06.2014 

ETI SODA – OG şalt 
 

SCHNEIDER 20.06.2014 

Güç trafoları Bakımı ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ 11.07.2014 

 

Salt tesisi devreye alma 
 

GÖYNÜK ENERJİ- AKSA 21İ07.2014 

 
Şalt ve trafo bakımı 

 
WINSA 

22.07.2014 

 

 
Kale han Güç trafoları fire prevention  ve 
kontrol sistemleri mıntajı 

 
ALSTOM 

 

31.07.2014………. 

Şalt tesisi bakımı ve röle retrofit 
çalışması  

ALSTOM / LINDE 6.08.2014 
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REZONANS ENERJİ, DOGAYA VE ÇEVREYE SAYGIYI 

 

İNSAN SAĞLIĞINA VE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİR 

Rezonans Enerji İnş.Elekt.Met.Yazılım San.Tic.Ltd.Şti 

Sultan Orhan Mah. Hasköy San.Sit.No: 16/14  Gebze- KOCAELİ      

Tel: + 90 262 643 79 93     

Mobil : + 90 530 118 0681 -Teknik Md.’lük 

  :  + 90 530 118 0682 - Ticaret Md.’lük 

:  + 90 530 118 0683 - Genel Md.’ lük 

 


