
 



 
 
 

panel elektro 
 
1983 yılında İstanbul’da kurulan  panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., Türkiye elektrik 
pazarının öncü elektrik panel üreticisidir. 
 
Üretimine  sürekli olarak gelişen ve genişleyen ürün yelpazesiyle devam eden panel elektro’ 
nun temel ilkesi; öncelikli olarak kalite ve standartlar doğrultusunda kullanım amaçlarına en 
uygun çözümü üretmektir. 
 
PFlex® - Modüler Güç, MCC ve Kontrol Panelleri (EN 61439 Form1-4) 
LOG  - In=8500A’e kadar Tip Testli Logstrup Çekmeceli, Plug-in ve Sabit Tip Paneller  
PCC  - Güç Kontrol Merkezleri 
MCC  - Motor Kontrol Merkezleri 
plugC® - Soketli (Plug-in) Kondansatör Üniteleri 
ACS  - Otomasyon Kontrol Sistemleri 
BMS/DDC - Bina Yönetim Sistemleri 
HMVC  - OG - YG Kontrol ve Dağıtım Merkezleri 
MVPCC - 10-36 kV Orta Gerilim Modüler Hücreleri 
İMGE  - Toplu Konut Çözümleri; Daire İçi Dağıtım ve Genel Enerji Dağıtımı 
HMI  - Operatör Kontrol Arayüzleri 
DOMO  - Sinyal ve Kontrol Çözümleri, Mozaik Mimik Diyagramlar 
BMD  - Benseny Polikarbon Mimik Diyagramlar 
IDtek  - RFID Çözümleri 
IDA  - Kiosk Bağlantı ve Haberleşme İstasyonları 
 
 
panel elektro sanayi ve ticaret a.ş., founded in Istanbul in 1983, is among the leading electrical 
panel manufacturers in the Turkish market, continuing to manufacture with a large product 
range that is continuously developed and broadened.  
 
panel elektro’s primary principle is adherence to quality and standards and producing the 
most suitable solution for the application. 
 
PFlex® - Modular Power, MCC and Control Panels (EN61439 Form 1 - 4)  
LOG - Logstrup Type Tested Withdrawable, Plug-in and Fixed Type Panels up to 
In=8500A  
PCC  - Power Control Centers 
MCC - Motor Control Centers 
plugC® - Plug-in Capacitor Units  
ACS - Automation Control Systems 
BMS/DDC - Building Management Systems 
HMVC - MV-HV Control Centers 
MVPCC - 10-36kV Medium Voltage Modular Cubicles 
IMGE - Housing Estate Solutions; General and Flat Energy Distribution  
HMI - Human Machine Interface 
DOMO - Signalling and Control Solutions, Mosaic Mimic Diagrams 
BMD - Benseny Polycarbon Mimic Diagrams 
IDtek - RFID Solutions 
IDA - Kiosk Access and Communication Stations 
 
 
 
 
 

 



 
 
Üretim Teknikleri / Production Techniques 
 

 
Makina ekipman kullanımında teknolojiye yatırımı öncelikli olarak sürdüren panel elektro, 
kaliteli üretimi CNC makinalarla gerçekleştirmenin öncüsüdür.  
 
Metal işlemede CNC teknolojisini her aşamada kullanmanın ve pazara standart fabrikasyon 
ürünler sunmanın haklı gururu, sürekli geliştirme çabalarımızın itici gücüdür. 
 
 
•  Yüksek üretim teknolojileri kullanımı 
•  CAD-CAM üretim tekniği 
•  Katı modelleme (SolidWorks) ile ürün doğrulama 
•  CNC Makinalarda metal işleme 
•  Modüler yapı, vidalı birleşim 
•  Standart fabrikasyon üretim 
•  Kaliteli hammadde ile üretim 
•  Tüm ekipmanlara uygun mekanik aksam 
•  Kolay montaj teknikleriyle zaman verimliliği 
•  AlZn/Çinko kaplı iç montaj parçaları 
•  Sağlam gövde yapısı 
•  Paslanmayı önleyici yüzey temizleme 
•  Elektrostatik toz boya 
•  Standart ürünlerde optimum stok 
•  Yüksek üretim kapasitesi 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
panel elektro is a pioneer in realizing quality production with CNC machines, prioritizing 
investment in technology for machinery and equipment utilization. 
 
The well deserved pride in using CNC technology in all stages of metal processing and 
providing standard fabricated products to the market is the driving force behind our 
continuous development efforts.  
 
 
•  High production technology utilization 
•  CAD-CAM production techniques 
•  Product verification with SolidWorks 
•  Metal processing in CNC machines 
•  Bolted and screwed construction 
•  Standard factory assembled production 
•  Production with quality raw material 
•  Mechanical parts compatible with all equipment 
•  Time productivity with convenient assembly techniques 
•  AlZn/Zinc coated internal assembly parts 
•  Robust frame structure 
•  Anti-corrosive surface cleaning 
•  Electrostatic powder paint 
•  Optimum stock in standard products 
•  High capacity of production 
 
  



 
 

Üretim Özellikleri / Production Characteristics 
 

 
Modüler panellerimiz, fabrikasyon üretim (FAP) prensibiyle elektrik dağıtım, kontrol ve 
izleme gereksinimlerinin tümüne karşılık verebilecek özellikte tasarlanmıştır. 
 
 
• Modülerlik 
• Fabrikasyon üretim 
• Standartlara uygunluk 
• Uygulama kolaylığı 
• Farklı markalarla tam uyumluluk 
• Fonksiyonel mimari 
• Sağlam konstrüksiyon 
• Azami işletme güvenliği 
• Yüksek kalite-fiyat performansı 
• Güçlü teknik destek 
• Sürekli ürün geliştirme, AR-GE 
• IEC/EN 61439 Form 1 standart üretim 
• IEC/EN 61439 Form 2 - Form 4 üretim seçeneği 
 
 
 
 
 
 
Our design method, factory assembled production (FAP) principle, meets all requirements of 
electric distribution, control and monitoring. 
 
 
• Modular 
• Factory assembled production 
• Compliance to standards 
• Ease of application 
• Compatibility with different brands 
• Functional architecture 
• Robust construction 
• Maximum operation safety 
• High quality-price performance 
• Strong technical support 
• Continuous product development, R&D 
• IEC/EN 61439 Form 1 standard production 
• IEC/EN 61439 Form 2 - Form 4 production options 
 
 
 



 
 

Elektromontaj / Electrical Assembly 
 

 
 
Elektromontajın ilk aşaması olan projelendirme IEC/EN normlarına uygun olarak ePLAN P8 
yazılımıyla yapılmakta ve yazılımın sağladığı temel fonksiyonlar dışında markalama, cross-
referans, terminal, kablo planları gibi tüm otomatik fonksiyonlar deneyimli proje ekibimiz 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
 
 
Projelendirme ve dokümantasyon etkinliğimiz, saha bağlantıları sırasında oluşabilecek zaman 
ve malzeme kayıplarını en aza indirerek hızlı montaj ekonomisi yaratır. Müşterilerimize 
sunduğumuz bu hizmet, ürünlerimizin kalitesiyle özdeşleşen bir üstünlüktür. 
 
 
 
 
 
 
 
Project planning, the first step of electrical assembly, is carried out with ePLAN P8 software 
program in accordance with IEC/EN standards, and apart from the main functions provided 
by the software, all automatic functions including marking, cross-reference, terminal and 
cable plans are realized by our experienced project team. 
 
 
Our project engineering and documentation activities create fast assembly economy by 
minimizing time and material loss that can come to being during field connections. This 
service that we provide to our clients is a superiority that identifies with our product quality.  
 
  



 
 

Standartlar  
IEC/EN Standartlarını sürekli izleyen mühendislik ekibimiz ilgili standartlardaki 
güncellemeleri kısa sürede uygulamaya geçirmektedir. 
 
•ePLAN P8 ile projelendirme   IEC/EN 60617 
•AG paneli üretim ve elektromontaj  IEC/EN 61439 
•YG kontrol elektromontajı    IEC/EN 62271 
•Yolvericiler, güç ekipmanı seçim   IEC/EN 60947 
•Rutin testler ve fonksiyon testler   IEC/EN 61439 
•Koruma sınıfı     IEC/EN 60529 
•Kaliteli markalama ve numaralandırma 
•YG kontrolde kablo adresleme 
•∆t <35ºK’e uygun bakır bara tasarımı 
 
 

Standards 
Our engineering team, continuously following up the IEC/EN standards, are capable of 
applying the updates in any of the related standards. 

 
•Project planning with ePLAN P8    IEC/EN 60617 
•LV panel production and electrical assembly IEC/EN 61439 
•HV control electrical assembly   IEC/EN 62271 
•Starters, power equipment selection  IEC/EN 60947 
•Routine tests and function tests   IEC/EN 61439 
•Degree of protection    IEC/EN 60529 
•Quality marking and labelling 
•Cable marking in HV control 
•Busbar design appropriate to ∆t <35ºK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uygulamalar 
 

 
 

Kullanım alanları 
•Enerji tesisleri, Endüstriyel kontrol  
•Enerji dağıtım merkezleri      
•Enerji yönetim merkezleri     
•Motor kontrol merkezleri      
•Kompanzasyon, Harmonik filtre     
•Aydınlatma kontrol ve dağıtım     
•Lokal dağıtım ve kontrol      
•Süreç kontrol merkezleri (PLC)      
•Dağıtılmış I/O üniteleri      
•Bina yönetim sistemleri      
•OG - YG koruma, kontrol röle merkezleri    
•Marshalling kabinleri       
•19” network dağıtım merkezleri     
•Enerji ve sayaç otomasyonu      
•Otomatik tüp dolum ve lojistik otomasyonu   
•Özel çözümler       
 

Sektörler 
•Enerji – nükleer tesisler, rüzgar santralleri 
•Fabrikalar, üretim alanları 
•Petrokimya tesisleri 
•Demir-Çelik tesisleri  
•İlaç fabrikaları 
•Çimento fabrikaları 
•Kimyasal üretim tesisleri 
•Metalurji, madencilik 
•Oteller, tatil köyleri  
•Havalimanları  
•Akıllı binalar, alışveriş merkezleri 
•Askeri üsler 
•Marin 
•Sağlık tesisleri, hastaneler 
•Hosting merkezleri 
•Toplu Konutlar 



 

Applications 
 

 
Fields of use 
•Energy plants, industrial control 
•Energy distribution centers 
•Energy management centers 
•Motor control centers 
•Capacitor banks, Harmonic filters 
•Lighting control and distribution 
•Local distribution and control 
•Process control centers (PLC) 
•Distributed I/O units 
•Building Management Systems 
•MV-HV protection, control relay centers 
•Marshalling cabinets 
•19” network rack cabinets 
•Energy and meter automation systems 
•Automatic cylinder filling and logistics automation 
•Special Solutions 
 

Sectors 
•Energy-nuclear plants, wind power plants 
•Factories, production areas 
•Petrochemical facilities 
•Iron and steel industry 
•Pharmaceutical factories 
•Cement factories 
•Chemical production facilities 
•Metallurgy, mining 
•Hotels, holiday inns 
•Airports 
•Smart building, shoping malls 
•Millitary bases 
•Marine 
•Health facilities, hospitals 
•Hosting centers 
•Housing estates 



 
 
 

PFlex® 
Modüler Güç ve Motor Kontrol 
 

 
 
panel elektro insan ve işletme güvenliği kriterlerini ön planda tutmak amacı ile IEC/EN 61439 
normları çerçevesinde Form 2, Form 3 ve Form 4 seperasyon ile PFlex® modelini tesis 
yönetici ve kullanıcılarına sunmaktadır. PFlex® form seperasyon yapısı ile bara, fonksiyonel 
üniteler ve terminal ünitelerinin tamamen birbirinden bağımsız olarak ayrılmasını 
amaçlayarak tesis güvenliği, arızaya hızlı ve güvenli müdahale gibi kolaylık ve avantajlar 
sunmaktadır. Bu kriterlerle, işletme verimliliği ve üretim sürekliliğinin sağlanması net bir 
kazanç olarak kullanıcıya yansıyacaktır. 
  
Uluslararası dağıtım & iletim projelerindeki Form 4 seperasyon referansları ile PFlex® kalite, 
uygunluk ve güvenlik gereksinimlerini bir arada gerçekleştirmektedir. 
 
• Maksimum insan ve işletme güvenliği 
• Gerçek modülerlik ve genişleme olanağı 
• IEC/EN 61439 Form 2 - 4’e kadar seperasyon 
• MCC – PCC – ACS – BMS uygulamalarına tam çözüm 
• Çekmeceli veya soketli (plug-in) seçenekler 
 
 

PFlex® 
Modular Power and Motor Control 
 
panel elektro presents the PFlex® model, compatible with IEC/EN 61439 Form 2, Form 3 and 
Form 4 separation types, to contemporary plant managers and operators in order to secure 
human safety and operation continuity. With the PFlex®  form separation structure, the 
busbar, functional units and terminal units are each separated as independent compartments 
so that the safety of the plant and equipment, fast and safe access, ease of modification are all 
ensured as spectacular advantages. This model will also give the end-user net benefits as it 
maximizes profitability and minimizes the down time in production lines which require 
production continuity. 
With its Form 4 separation references in international distribution and transmission projects, 
PFlex® combines the requirements for quality, compatibility and safety. 
 
• Maximum life and operation safety  
• Actual modularity and ease of expansion 
• Separation up to IEC/EN 61439 Form 2 - 4 
• Complete solution for MCC – PCC – ACS – BMS applications 
• Withdrawable or plug-in solutions 
 
 



 
 

PCC-Güç Kontrol Merkezleri 

 
Standart uygulamada 2500 kVA’e kadar AG dağıtım, transfer ve enerji yönetimi panelleri 
için sağlam gövde yapısıyla yüksek kesme kapasiteli kesicilerin açma kapama manevralarıyla 
oluşan dinamik kuvvetlere karşı güçlü destek sağlar. 
 
4000 kVA’e kadar güç panelleri isteklerine tip test raporlu LOGSTRUP bara sistemleriyle 
çözüm sunmaktayız. 
Güç dağıtım panellerinde çekmeceli tip uygulamalara olanak sağlayan PFlex® işletme ve 
bakım kolaylığı sağlayan ayrıcalıklı bir üründür. 
Enerji iletim baralarının tasarımında sıcaklık artış değerimiz ∆t =35°K’dir ve bu son 
kullanıcı yararına ekonomik verimlilik sağlayan önemli bir ayrıcalıktır. 
 
İşletme güvenliği koşulları gereği istek üzerine kompartman seperasyonu IEC/EN 61439 
normlarına uygun olarak Form 2a’dan Form 4b’ye kadar uygulanabilmektedir.  
 
-Enerji Kontrol Panelleri 
-Transfer ve Senkronizasyon Panelleri 
-Lokal Dağıtım Panelleri 
-Aydınlatma Dağıtım Panelleri 
-Güç Faktörü Düzenleme 
-Harmonik Filtre Panelleri 
 

PCC-Power Control Centers 
 
With its robust construction, it provides high resistance against the dynamic powers of heavy 
short-circuits or high powered thermic magnetic circuit breakers, for LV distribution, transfer 
and energy management panels up to 2500 kVA in standard application. 
We meet power panel demands up to 4000 kVA with type tested  LOGSTRUP busbar systems. 
PFlex® is a privileged product that provides operation and maintenance convenience in 
withdrawable applications of power distribution panels. 
Our temperature rise value in energy transmission busbar design is ∆t =35°K and this is a 
significant superiority offering economic efficiency in favor of the end-user. 
When requested, due to operation safety conditions, compartment seperation can be applied 
from Form 2a to Form 4b in accordance with IEC/EN 61439 norms.  
 
-Energy Control Panels 
-Transfer and Synchronization Panels 
-Local Distribution Panels 
-Lighting Distribution Panels 
-Power Factor Correction 
-Harmonic Filter Panels 
 



 

 
 
MCC-Motor Kontrol Merkezleri 
 

 
 
Üretim hatları, fabrikalar, akıllı binalar, arıtma tesisleri, pompa istasyonları gibi motor 
kontrolünün yoğun olduğu tüm alanlarda geniş kullanım olanakları bulunmaktadır. 
Süreç kontrolü gerektiren üretim hatları ve kontrolü için standartlara uygun çözümlerle 
PFlex® MCC işletme ve bakım kolaylığı gözönünde bulundurularak tasarlanmıştır. 
Proje desteğimiz, konvansiyonel veya PLC - Süreç Denetleyiciler - ile kontrol sistemleri için 
ürettiğimiz çözümler, bilgi birikimimiz ve deneyimlerimiz müşterilerimize sunduğumuz 
önemli bir ayrıcalıktır. 
 
MCC panellerinde en önemli farklılaşma, yolverici seçiminde koruma ve kontrol ekipmanları 
arasında uygulama özelliğine bağlı eşgüdüm sağlanmasıdır. Doğru ekipmanın veya sistemin 
doğru yerde kullanılması ve kaliteli ekipmanla yapılan komple çözümlerimiz işletme güvenliği 
ve yatırım verimliliği gibi önemli kriterleri son kullanıcı yararına gerçekleştirme 
geleneğimizin bir parçasıdır.  
Ekipman eşgüdümü IEC 60947 standardına uygun olarak ve uygulama özelliklerine bağlı 
olarak “Tip-1 veya Tip-2 Coordination” listelerinden seçilmektedir.   
 
•Devamlılık Gerektiren Üretim Bantları 
•Bağımsız Süreçler veya Makina Kontrol Panelleri 
•Akıllı Binalar, Klima Santralleri 
•Hız Kontrol (Speed Control) ve  
Yumuşak Yolverici (Softstarter) Panelleri 
•ACS (Otomasyon Kontrol Sistemleri) Panelleri ile  
Birleşik Ürün ve Proje Desteği 
•BMS (Bina Yönetim Sistemleri) Akıllı Binalar Yönetim  
Panelleri 
•Yaşam Fonksiyonları Destek Panelleri 
•Yangın Acil Yönetim Panelleri 
 
 



 
 
 
 
•Form 1-4b seperasyon 
•Plug-in yolverici üniteler 
•Özel koşullara uygun özel yolverici çözümleri 
•EN 60947 standardına uygun ekipman seçimi 
•Tip-1 ve Tip-2 yolverici ekipman koordinasyonları 
•Modüler kabinlerin sunduğu tasarım kolaylıkları 
•Özel arabirim tasarımları 
•Uluslararası normlarda proje üretimi 
•Yatırım verimliliği 
•İşletme ve bakım kolaylığı 
•Teknolojik çözümler 
 
  



 
 

MCC-Motor Control Centers 
 

 
 
With a wide application scope ranging from production lines, factories, smart buildings, waste 
management plants to pumping stations where motor control is largely used. 
PFlex®  MCC has been designed according to the international standards, providing operation 
and maintenance convenience for production lines that requires process control operation.     
Our project support, the solutions we provide for control systems with conventional or PLC – 
Process Logical Controllers - , our know-how and experiences are important privileges we 
present to our clients. 
 
The most important distinguishing factor in MCC panels is the coordination of protection and 
control equipment when selecting the starters, depending on the application characteristics. 
Using the right equipment or system at the right place and our complete solutions with 
quality equipment is a part of our tradition of realizing the crucial criteria, i.e. operation safety 
and investment effectiveness in favor of the end-user. 
Equipment coordination is selected from “Type-1 or Type-2 Coordination” lists, in line with 
IEC 60947 and application characteristics. 
 
 
 
• Continuous production lines  
• Independent processes or Motor Control Panels  
• Smart buildings, climatization centers  
• Speed control and Softstarter panels  
• Combined product and project support with ACS (Automation Control Systems) 
• BMS (Building Management Systems) for smart building management 
• Life function support panels 
• Fire emergency management panels  
 
 
 



 
 
• Form 1 - 4b separation 
• Plug-in starter units 
• Special starter solutions for special conditions 
• Compatibility with EN 60947 standard 
• Type-1 and Type-2 starter equipment coordinations  
• Design advantages of modular cabinets 
• Special interface designs  
• Project management according to international norms 
• Investment efficiency 
• Operation and maintenance convenience  
• Technological solutions  
 
  



 
 

Logstrup Tip Testli Çekmeceli, Plug-In & Sabit Tip Paneller 
 
Yatırım, işletme güvenliği ve üretim sürekliliğinin önemli olduğu tüm uygulamalar için 
vazgeçilmez bir ürün olan LOGSTRUP çekmeceli, plug-in ve sabit tip panel sistemlerini,  panel 
elektro – A/S LOGSTRUP STEEL (Danimarka) işbirliği ile Türkiye ve uluslararası pazara sunmak 
çözüm ortaklığı hedefimizin bir parçasıdır. 
 
Çekmeceli Panellerin Uygulama Avantajları: 
 
• Çalışma emniyeti ve güvenilirliği 
• Sistemin tümü enerjiliyken ünite bakımı 
• Ayrılabilir fonksiyonel yapı 
• Değiştirilebilirlik ve genişleme kolaylığı 
• IEC/EN 61439 Form 4 bölümlendirme 
• Ünite yedekleme kolaylığı 
• Özel uygulamalar için özel çözümler 
 
 
 
 
 
 

Type Tested Withdrawable, Plug-In & Fixed Type  Panels 
 

 
 
As a result of our long standing cooperation with A/S LOGSTRUP STEEL (Denmark) we realize 
a part of our solution partnership aim, jointly providing the Turkish and international 
markets with the LOGSTRUP system withdrawable, plug-in and fixed type modular panel 
systems, indispensable products for applications in which investment, operation safety and 
continuous production are crucial. 
 
The main application advantages of withdrawable panels: 
 
• Operation and life safety  
• Unit maintenance without stopping the system 
• Separable functional structure 
• Ease of replacement and extension 
• IEC/EN 61439 Form 4 separation 
• Ease of back-up units 
• Special solutions for special applications 
 
 



 
 
Logstrup Sistemi, özellikle aşağıdaki endüstrilere yönelik uygulamalar içerir: 
 
• Kimya 
• İlaç 
• Marin / Offshore 
• Petrokimya 
• İnşaat 
• Enerji 
 
Çekmeceli motor kontrol panelleri, farklı işlevsel ünitelere bağlı her bir çekmecenin, panelin 
geri kalan bölümlerine müdahale etmek gerekmeksizin, genel sistemden kolaylıkla 
ayrılabilmesini ve bakım amacıyla hızla değiştirilebilmesini sağlamaktadır. 
 
The Logstrup System provides solutions especially to the below industries  
 
• Chemical 
• Pharmaceutical 
• Marine/Offshore 
• Petrochemical 
• Building Services 
• Power Stations 
 
 
Withdrawable motor control centers enable each drawer, connected to different functional 
units, to be easily removed from the overall system without having to interfere with the rest 
of the panel and fast replacement is possible for maintenance reasons. 

 
Kişisel Güvenlik 
 
Günümüzde öncelikli talep kişisel güvenliktir ve Logstrup Sistemi en yüksek güvenlik 
standartlarını sağlar: 
 
• IEC/EN 60439-1 / 61439-1,2 doğrultusunda Tip Test 
• IEC/EN 61641 doğrultusunda İç Ark Testi 
• Ark Bariyerleri 
• Termografik denetleme bölgeleri 
• Mekanik güvenlik kilitleri 
• IP 20 iç koruma 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bara sistemi bir panelin ana enerji dağıtımını oluşturur ve panelin işlevsel emniyet ve 
güvenliğinin belirlenmesindeki kritik faktörlerdendir. Logstrup Sisteminin özellikleri 
aşağıdakileri içerir: 
 
• 135kA 1s kısa devre dayanımı 
• Sürtünmesiz çekmece kontakları 
• Ark basınç boşalım kanalları 
• Panelin üstüne veya altına yerleşim 
• 6300 A’e kadar 2, 3 veya 4 bara sistemi  
• IP 20 koruma 
• 1600A’e kadar dağıtım baraları 
• İç ark bariyerleri (isteğe bağlı)

 
 
Personal safety 
 
The primary demand in todays society is personal safety. The Logstrup System achieves the 
highest safety standards 
 
• Type Test acc. IEC/EN 60439-1 / 61439-1,2 
• Internal Arc Test acc. IEC/EN 61641 
• Arc Barriers  
• Thermographic inspection areas  
• Mechanical safety interlocks  
• IP 20 internal protection 
 
The busbar system forms the main power distribution within an assembly and is one of the 
critical elements determining the assembly’s operational reliability and safety.  
Features of the Logstrup System include: 
 
 
• 135kA 1s short-circuit resistance 
• Drawer contacts without friction 
• Internal explosion exhaust channels 
• Fitted to top or bottom of panel 
• 2, 3 or 4 bar systems up to 6300A 
• IP 20 protection 
• Distribution bars up to 1600A 
• Internal arc barriers (optional) 
 
 
 
 



 
Emniyet & Esneklik 
 

 
 
Logstrup Sistemi çok geniş seçenekte ünite tipleriyle sınırsız esneklik sağlar: 
 
Plug-in Üniteler Tip 2 & 3 
 
• Dokunmaya karşı yüksek koruma 
• 630A’e kadar akım taşıma 
• Tanımlanmış güvenlik kilit mekanizması 
• Enerjiliyken tümüyle yenileme/düzenleme olanağı 
• Tüm üreticilerin komponentlerine uyumluluk 
• Tip 3 çıkış soketleri içerir 
• Boyutlar: X = 3, 4  Y = 1, 1½    , 2, 2½     , 3, 3½    , 4.   
 
 
Çekmeceli Üniteler 
 
• Yüksek işletim güvenliği 
• 250 kW’a kadar akım taşıma 
• Enerjiliyken tümüyle yenileme/düzenleme olanağı 
• Güvenli işletim: tüm çekmece dışarıda konumlarda IP 30 koruma 
• Ön ve arka yüzden erişim 
• Sabit veya menteşeli ön panel  
• DeviceNet & Profibus uyumluluğu 
• Boyutlar: X = 3, 4  Y =    ½ , 1, 1 ½   , 2, 2 ½    , 3, 3½     , 4. 
 
 
  



 
 
Safety & Flexibility 
 
The Logstrup Switchgear and Controlgear System offers unlimited flexibility with a large 
range of unit types: 
 
Removable Units Type 2 & 3 
 
• High protection against contact 
• Rating up to 630A 
• Unique safety interlocking mechanism 
• Fully re-configurable while live 
• Accommodates components from all manufacturers 
• Type 3 includes outgoing plugs 
• Sizes: X = 3, 4  Y = 1, 1½    , 2, 2½     , 3, 3½    , 4.   
 
Withdrawable Units 
 
• High operational safety 
• Rating up to 250 kW 
• Fully re-configurable while live 
• Safe operation: IP 30 protection in all withdrawn positions 
• Front or rear access 
• Fixed or hinged front panel 
• DeviceNet & ProfiBus compatible 
• Boyutlar: X = 3, 4  Y =    ½ , 1, 1 ½   , 2, 2 ½    , 3, 3½     , 4. 
 

 
 
 
Mini-Çekmeceli 
 
• Yüksek kişisel koruma 
• 80A’e kadar 46 kontrol pinli enerji soketleri 
• Plug-in arayüz kutusu 
• Kablolanmış arayüz kutusu 
• Enerjiliyken tümüyle yenileme/düzenleme olanağı 
• DeviceNet & Profibus uyumluluğu 
• Boyutlar: X = 1, 1 ½   , 2, 3.  Y = 1 
 
 
 
 



 
 
Slimline Üniteler 
 
• Slimline ürünlere uygunluk 
• Enerjiliyken tümüyle yenileme/düzenleme olanağı 
• Modüler tasarım 
• Montaj kolaylığı 
• Yüksek işletim güvenliği 
• Dokunmaya karşı yüksek koruma 
• Yüksek kesme kapasitesi 
• Yüksek kısa devre dayanımı 
 
Mini-withdrawable 
 
• High personal protection 
• Up to 80A power plugs with 46 control pins 
• Removable interface box 
• Interface box can be pre-wired 
• Fully re-configurable while live 
• DeviceNet & ProfiBus compatible 
• Sizes: X = 1, 1½     , 2, 3. Y = 1 
 
Slimline Units 
 
• Accepts Slimline products 
• Fully re-configurable while live 
• Modular design 
• Easy installation 
• High operation safety 
• High protection against contact 
• High breaking capacity 
• High short-circuit strength 
• IEC, UL, Lloyd, ASTA Standartlarına uyum, 
• 250’den 8500A’e kadar 11 akım kademesinde Tip Test sertifikası, 
• Senkron Enerji Panellerinde en uygun çözüm 
• Yüksek akımların oluşturduğu manyetik alan etkisinde en düşük etki  
• Tüm üreticilerin komponentlerine uyumlu konstrüksiyon 
• Sismik, Vibrasyon ve İç Ark testleri  
• Form 1’den Form 4b’ye kadar seperasyon uygulamaları 
• Aynı formda Güç Dağıtım Paneli, 19” Kabin bir arada 
• Ön ve arkadan erişim 
• Yukarıdan veya aşağıdan bara/kablo girişi 
 
 
 
 
• Conformity to IEC, UL, Lloyd, ASTA Standards, 
• Type Test certificate at 11 current stages from 250A to 8500A, 
• The best solution in Synchron Energy Panels  
• Minumum effect on magnetic fields created by high currents 
• Possibility to fit components from all manufacturers 
• Seismic, Vibration and Internal Arc tests  
• Form 1 – Form 4b separation applications 
• Power distribution panel and 19” cabinet together  
• Front and rear access 
• Busbar and cable entry from top or bottom   
 
 



 
 

 
 
 
Standartlar     Test Sertifikaları 
 
IEC-60439-1 / 61439-1,2   IPH (Berlin, Almanya) 
BS EN 60439-1 / 61439-1,2   ASTA (Rugby, İngiltere) 
EN 60439-1 / 61439-1,2   KEMA (Arnhem, Hollanda) 
IEC 62208, IEC 61641   CSA (Rexdale, Kanada) 
CSA-C22.2 No. 31 & 14 UL Underwriters Laboratory (Melville, ABD) 
DIN 43671/12.75    DEMKO (Danimarka) 
DIN VDE 0660 part 500,   Elektronikcentralen (Danimarka) 
IEC 60529 Germanisher Lloyd (Hamburg, Almanya) 
Ship Classification Societies   Lloyds Register 
      Dat Norske Veritas 

The Russian maritime register of shipping 
      Bureau Veritas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Standards     Test Certificates 
 
IEC-60439-1 / 61439-1,2   IPH (Berlin, Germany) 
BS EN 60439-1 / 61439-1,2   ASTA (Rugby, United Kingdom) 
EN 60439-1 / 61439-1,2   KEMA (Arnhem, Holland) 
IEC 62208, IEC 61641   CSA (Rexdale, Canada) 
CSA-C22.2 No. 31 & 14 UL Underwriters Laboratory (Melville, USA) 
DIN 43671/12.75    DEMKO (Denmark) 
DIN VDE 0660 part 500,   Elektronikcentralen (Denmark) 
IEC 60529 Germanisher Lloyd (Hamburg, Germany) 
Ship Classification Societies   Lloyds Register 
      Dat Norske Veritas 

The Russian maritime register of shipping 
      Bureau Veritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

plugC® Soketli (Plug-In) Kondansatör Üniteleri 
 
 
 

 
 
 
panel elektro, plug-in kompanzasyon ve harmonik filtreleri çözümü plugC®  ile başarılı 
uygulamalara imza atmaktadır. 
 
• Reaktif enerji panellerinde işletme kolaylığı 
• Soketli (plug-in) bağlantılı üniteler 
• Maksimum bakım güvenliği 
• Tüm üniteler devredeyken bakım veya değişim olanağı 
• Filtre uygulamalarında sorunsuz tasarım 
• 300kVAr’a kadar (6 kademe) tek kabin yerleşimi 
• İki yönlü uygulama ile 600kVAr tek kabin  
 
plugC® ile reaktif güç kompanzasyonunda yeni bir dönem başlatan panel elektro, soket (plug-
in) sistemi yardımıyla tüm üniteler enerjiliyken bakım veya değişim olanağı sunarak, 
maksimum bakım güvenliği ve işletme sürekliliği sağlıyor. Bakım ve servis süresince reaktif 
güç ünitelerinin enerjili kalabilmesi sayesinde aktif – reaktif güç oranları bozulmamaktadır. 
 
Kompanzasyon sistemlerini tasarlarken, sistem analizi ve mühendislik gereklidir. 
Kondansatörler ve harmonik filtreleri birbirine uygun seçmek, pano boyutlarını gerektiği gibi 
tasarlamak gerekir. 
 
 

 



 
 
plugC®  Plug-In Capacıtor Banks 

 
panel elektro executes efficient applications with plugC®, its plug-in capacitor bank and 
harmonic filter solution. 
 
• Operation convenience in reactive energy panels 
• Plug-in connection units 
• Maximum maintenance safety 
• Maintenance or fully re-configurability while all parts are live 
• Problem-free design in filter applications 
• One cabinet placement up to 300kVAr (6 stages) 
• One 600kVAr cabinet with two side application 
 
Having started a new era in reactive power factor correction with plugC®, panel elektro 
enables maximum maintenance safety and operation continuity through the possibility of 
maintenance and re-configuration while all units are live.  Active – reactive power ratios 
remain the same because reactive power units remain live during maintenance and service. 
 
It is important to make a good system analysis and engineering work to design power factor 
correction systems. Harmonic filters and capacitor banks must be chosen properly, and the 
panel itself must be designed duly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

panel2000 Modüler Paneller 
 
 

panel2000 modüler panelleri fabrikasyon üretim prensibiyle (FAP) elektrik dağıtım, 
kontrol ve izleme gereksinimlerinin tümüne karşılık verebilecek özellikte tasarlanmıştır. 
 
Tasarım vidalı birleşme ve genişlemeye olanak tanıyabilecek yapıda olduğu için montaj 
anında veya daha sonrasında değişiklik yapabilme ve yeni modüller ekleme olanağı sunar. 
 
Geniş aksesuar desteği ile ekipman montajı kolaylaştırılmış ve çeşitli markalardaki malzeme 
montajında karşılaşılabilecek engeller ortadan kaldırılmıştır. 
 

 
 
 

panel2000 Modular Panels 
 

panel2000 modular panels have been designed with the factory assemble production 
principle (FAP), to meet all requirements of electric distribution, control and monitoring. 
 
Because the design allows bolted and screwed construction, it offers the possibility of 
modifications and extensions with new modules during or after assembly. 
 
An extensive range of accessories eases the installation of a wide range of control devices and 
removes many obstacles confronted when assembling equipments of diverse brands. 
 
 
 
 



 

 
HMVC OG – YG Kontrol Merkezleri 
 
Yüksek gerilimde koruma, kontrol röleleri, manevra ve izleme ekipmanlarının birleştiği 19” 
formunda veya standart formda üretimlerimiz güçlü proje desteğiyle ve IEC/EN 62271 
standardına uyumuyla haklı bir övünç kaynağımızdır. 
 
400 kV gaz izoleli ayırıcıların (GIS) kontrolünde uluslararası üreticilerin farklı projelerine 
üretim yapmış ve uluslararası denetleme kuruluşlarınca kabul görmüş olmak panel elektro 
için önemli bir başarı modelidir.  
 
Üretimini yaptığımız birçok uluslararası projede kalite, estetik, standartlara uyum ve  başarılı 
test sonuçları YG koruma ve kontrol panelleri konusunda  tercih edilir bir konuma gelmemizi 
sağlamıştır.     
 
• Röle, Kontrol Panelleri  
• Ölçü Panelleri 
• GIS Kontrol Panelleri 
• YG Ayırıcı Kontrol Panelleri 
• Marshalling Kabinleri 
• Kontrol Masaları 
 

HMVC MV – HV Control Centers 
 
Our 19”or standard form production for protection, control relays, operating and monitoring 
equipment in high voltage is a source for rightful pride with our strong project support and 
IEC/EN 62271 conformity. 
 
To have produced for the various projects of international producers and to be approved by 
the international audit firms in the control of 400 kV gas insulated separators (GIS), is an 
important success model for panel elektro. 

 
The quality, aesthetic, conformity with standards and successful test results in many 
international projects that we have produced for, has enabled us to be a desired brand in HV 
protection and control panels. 
 
• Relay, control panels 
• Measurement panels 
• GIS control panels 
• HV disconnector control panels 
• Marshalling cabinets 
• Control desks 
 



 

 
MVPCC – Orta Gerilim Kontrol Merkezleri 
 
Elektrik enerji dağıtımının önemli bir bölümü orta gerilimde kullanılan sistemlerdir.  
panel elektro bu tür gereksinimler için 12kV ve 36kV kompakt dağıtım köşkleri, metal bölmeli 
modüler hücreler ve 12kV’a kadar motor yolvericiler üretmekte, SF6 kesicili veya  sabit ve 
çekmeceli vakum kesicili uygulama seçenekleriyle müşteri gereksinimlerine uygun çözümler 
sunmaktadır. 
Uygulama farklılıklarına uygun olarak giriş, ölçü, ring, kuplaj ve çıkış hücreleriyle hem ring 
hatlar hem de simetrik beslemeler için gerekli olan tüm seçenekler üretilebilmektedir. 
Açık alanlar için ürettiğimiz metal köşkler ısı bariyerli olarak cam yünü izolasyonlu veya 
sandwich panellerle iklim koşullarına uygun olarak üretilmektedir.  
 

 
 

 
OG Hücrelerdeki Temel Özellikler 
 

Özellikler/Ekipmanlar Giriş 
Transf. 

/ 
Feeder 

Kuplaj, 
Bara 

Yükselme 
Ölçü 

Yük 
Ayırıcı 

Hücre Genişliği 
12 kV 

mm 
750 500 

36 kV 100 750 

Hücre Yüksekliği 
12 kV 

mm 
2100 

36 kV 2250 

Kesici 
12 kV 16kA • • •    
36 kV 25kA • • •    

Ayırıcı 
12 kV 16kA • • • • •  
36 kV 25kA • • • • •  

SF6 Yük Ayırıcı 
12 kV 16kA 

     • 

36 kV 25kA 
     • 

Sigorta 
      • • 

Koruma Rölesi 
  • • •    

Akım Trafosu 
  • • •    

Gerilim Trafosu 
      •  

Topraklama Ayırıcı 
   •     

Gerilim Göstergesi   • •    • 

 
 
 
 



 
 
 

MVPCC – Medium Voltage Control Centers 
 
An important part of electrical energy distribution are the systems used in medium voltage. 
panel elektro produces 12kV and 36kV compact distribution stations, metal clad cubicles and 
motor starters up to 12kV for these requirements and offers various solutions to customers 
with SF6 breaker or fixed and withdrawable vacuum breaker options. 
In accordance with application differences, all options can be produced for both ring lines and 
symmetric feeding with incoming, measuring, ring, coupling and outgoing cubicles. 
Metal stations we produce for outdoors can be designed according to climate conditions, with 
heat barriers, glass wool isolation or sandwich panels. 

 

Primary Features Of MV Cubicles 
 

Attributes/Equipment 
Inco
ming 

Transf. 
/ 

Feeder 

Coupling, 
Busbar 
Rising 

Dimens
ions 

Load 
Disconne

ctor 

Cubicle Width 
12 kV 

mm 
750 500 

36 kV 100 750 

Cubicle Height 
12 kV 

mm 
2100 

36 kV 2250 

Breaker 
12 kV 16kA • • •    
36 kV 25kA • • •    

Disconnector 
12 kV 16kA • • • • •  
36 kV 25kA • • • • •  

SF6 Load 
Disconnector 

12 kV 16kA 
     • 

36 kV 25kA 
     • 

Fuse 
      • • 

Protection Relay 
  • • •    

Current 
Transformer   • • •    

Voltage 
Transformer       •  

Earth Disconnector 
   •     

Voltage Indicator   • •    • 

 



 
19”E Endüstriyel “Swing Door” Kabinler 
 
Endüstriyel koşullarda çalışan kontrol ve ölçüm cihazlarının ölçülendirme standartları 19” 
sistemdir. 
 
Mikro işlemci tabanlı kontrol cihazları veya bilgisayarların ağır işletme koşullarında 
çalışabilmesi çevre koşullarına karşı etkin koruma gereksinimi doğurmuştur. 
 
19”E kabinler bu gereksinimleri tüm yardımcı ürün ve aksesuarlarıyla karşılayarak, sağlam 
gövde yapıları ile elverişli endüstriyel çözümler sunmaktadır. 
 
Standart kabin veya SwingDoor seçeneği ile her yönden erişim, kompakt çözüm, mimari 
gereklere uyumluluk olanağı sunar. 
 
Kullanım Alanları: 
 
• YG/OG Güç merkezleri koruma röle kabinleri 
• YG/OG Güç merkezleri ölçü kabinleri 
• Scada/Sunucu (Server) kabinleri 
• PC/Operasyon istasyonları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19”E Industrial “Swing Door” Cabinets 
 
Dimension standards of control and metering equipment used under industrial circumstances 
are the 19” system measurements. 
 
The use of microprocessor based control equipment or computers under heavy conditions has 
brought about the need for effective protection against environmental conditions. 
 
19”E cabinets offer convenient industrial solutions to these needs with their robust frame 
structure and all auxiliary products and accessories. 
 
We offer standard cabinets or the SwingDoor option, making it possible to access from all 
directions, enabling compact solutions and compatibility with architectural requirements. 
 
Fields of use: 
 
• HV/MV Power centers protection relay cabinets 
• HV/MV Power centers metering cabinets 
• Scada/Server cabinets 
• PC/Operation stations 
 



 
 

HMI Operatör Kontrol Arayüzleri 
 
Konvansiyonel veya çağdaş kontrol sistemlerinde süreç ile operatör/kullanıcı arasında 
güvenli iletişimi sağlayan HMI ürünler çok çeşitlidir. 
 
panel elektro kontrol sistemleri ile operatör diyaloğunu sağlayan temel ürünlerden olan 
mimik diyagram üretiminde BENSENY (İspanya) ve DOMO (İtalya) işbirliğiyle polikarbon film 
veya mozaik mimik diyagram seçenekleriyle birleşik çözümler sunar. 
 
Tasarım zenginliği ve seçenekleri,  projelerin gerekleri, standart, estetik ve ergonomik 
bileşenlerin tümünün biraraya getirildiği HMI ürünler komple çözüm felsefemizin ayrılmaz 
bir parçasıdır. 
 
• Kumanda, Kontrol Masaları 
• DCS Kontrol Operasyon Masaları 
• Özel Operatör Konsolları 
• Polikarbonat Film Mimik Diyagramlar 
• Mozaik Mimik Diyagramlar 
• Led Sinyaller ve Lambalar 
• Buton Grupları 
• Cross-led Pozisyon Göstergeleri 
 
Merkezi kontrol ve otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte operatör – sistem 
diyaloğu sorunları, mimik diyagram çözümlerini dayatmıştır. Mimik diyagramlar, bilgisayar 
ekranlarının fiziki ve ergonomik yapılarının yetersizliği nedeniyle öne çıkmıştır. 
 
Film diyagramlar esnek polikarbonat yapısı ile bir panelin kapağına, kontrol masasına veya 
herhangi bir başka yüzeye kolaylıkla uygulanarak etkin ve ergonomik bir yapı sunar. 
 
Süreç izlemede vazgeçilmez çözüm: 
• Polikarbon filmin sağladığı yüksek avantaj 
• Mozaik diyagram üstünlüğü; değişebilirlik ve modülerlik 
• Gelişmeye, büyümeye açık yapı 
• Uygulama çeşitliliği ve aksesuar desteği 
• Yüksek görsellik ve ergonomi 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

HMI Human Machıne Interfaces 
 
HMI products, enabling secure communication between the process and the operator/user in 
conventional or contemporary control systems, are various. 
 
panel elektro, together with BENSENY (Spain) and DOMO (Italy), offers integrated solutions in 
the mimic diagram production, the main product providing control system and operator 
dialogue, with polycarbonate film or mosaic mimic diagram alternatives. 
 
Design variety and options, projects’ requirements, combination of standards, aesthetic and 
ergonomic factors are brought together in HMI products, becoming an inseparable part of our 
integrated solutions philosophy. 
 
• Command, control desks 
• DCS control operation desks 
• Special operator console table 
• Polycarbonate film mimic diagrams 
• Mosaic mimic diagrams 
• Led indicators and lamps 
• Button groups 
• Cross-led position indicators 
 
As the central control and automation systems become widespread, the operator–system 
dialogue problems have brought about the necessity of mimic diagram solutions. Mimic 
diagrams have come to being due to the inadequacy of the physical and ergonomic structures 
of the computer monitors. 
 
Film diagrams can easily be applied to a panel door, control console or any other surface due 
to their flexible polycarbonate structures, thus offering an efficient and ergonomic structure. 
 
Indispensable solution for process monitoring: 
• High advantages of polycarbonate film 
• Superiority of modular mosaic diagram; enabling alterations 
• Structure enabling development and extension 
• Variety of applications and accessory support 
• High visualization and ergonomics 
 

 
 



 

İMGE Toplu Konut Çözümleri 
 
Toplu konut uygulamalarında İşlevsel, Modüler, Güvenli ve Estetik ikili çözüm:  
 
• Daire İçi Dağıtım 
• Genel Enerji Dağıtımı  
• IEC normlarına uygunluk 
• Sayaç dağıtımında enerji güvenliği 
• Form 4 seperasyon ile enerjiniz size ait 
• Modüler yapı gereği genişleyebilme 
• Buatsız sistemlere uygun terminal alanı ve yatay /dikey terminal 
• AG elektrik dağıtımında klasik uygulamalara veya BMS uygulamalarına uyum 
• Intercom ekipman alanı ve bağlantı kolaylığı 
• Güvenlik, yangın ekipmanı bölümü,  
• Akü vs. yardımcı ekipmana uygun özel taşıyıcılar 
• Mimari yapıya uygun boyut çözümleri 
• İki bölmeli ön kapı ile ev halkının sivil kullanım güvenliği 
• Kilitlenebilir alt bölme ile teknik personel dışı erişim güvenliği 
• Kapı seçenekleriyle mimari yapıya uygun estetik çözümler     
• Daire içi mimarisine uygun estetik dağıtım paneli 
• Tüm fonksiyonlara cevap verebilme, bölümlendirme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
İMGE Housing Solutions 
 
Functional, modular, safe and aesthetic dual solution for housing estates: 
 
• Energy distribution for apartment flats 
• General energy distribution for apartment buildings 
• Compatibility with IEC norms 
• Energy safety at meter distribution 
• Your energy belongs to you with Form 4 separation 
• Ability to expand in accordance with the modular structure 
• Terminal space compatible with systems without junctions boxes and vertical / 

horizontal terminals 
• Compatibility with classic or BMS applications at LV electric distribution 
• Intercom equipment space and ease of connection 
• Safety, fire equipment space 
• Special supports suitable for battery etc. auxiliary equipment 
• Dimension solutions in accordance with architectural structure 
• The domestic use safety of the household with double compartment front cover 
• Access safety for anyone but technical personel, with locking bottom compartment 
• Aesthetic solutions fit for architectural structure with various door options 
• Aesthetic distribution board fit for internal architecture of the house 
• Suitability for all functions, separation 



 
 

IDA Ağ Bağlantı Ve Bilgi Alışverişi Kioskları 
 
 
Genel Uygulamalar: 
 
• Kamusal Internet Erişimi  
• Tanıtım & Promosyon  
• İnteraktif Ürün Pazarlama 
• Bankacılık 
• Kontör Yükleme  
• Operatör Paneli  
• Şirket Ortak Alanlarında İntranet Uygulamaları 
• Bilet Satış 
• Şehir & Bina Rehberleri 
• Müşteri Tatmini Programları 
• Fatura Ödeme 
• Digital Signage 
 
Müşterilerimize sunduğumuz standart kiosk tasarımlarımızdan biri olan ALTIUS / İç Mekan 
Kiosk modelimiz, dünyanın ilk ince ve en fonksiyonel kiosk tasarımlarından biridir.  
 
Estetik tasarım ve ergonomik yapının ideal birleşimi, ALTIUS’un geniş bir pazar ağında tüm 
kiosk uygulamalarında etkin ve ekonomik bir çözüm yaratmasını sağlamakta, sadece uygun 
fiyat ve teslim hizmetini değil, aynı zamanda uzun vadeli satış sonrası destek sürecini de 
kapsamaktadır.  
 
Standart kiosklar serbest dikili tip kiosk ya da duvara monte edilebilen değişik seçenek 
yapılarıyla tüm mimari taleplere uyumlu olarak da tasarlanmıştır.  
 
46” ve üzeri dokunmatik ekran seçenekleriyle digital signage uygulamalarına da 
üretimlerimiz talepler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 
 
Standart kiosklarımızın yanı sıra müşteri odaklı özel kiosk kabini tasarımlarımızı da etkin 
olarak müşterilerimize sunmaktayız. Özel bir ürün istemeniz durumunda, tasarım grubumuz 
sizinle birlikte çalışacak ve fikirlerinizi göz alıcı, işlevsel, güvenilir ve kamusal kullanıma 
uygun bir kiosk geliştirmek için sizi yönlendireceklerdir.  
 
Kavram geliştirmekten, detay mühendisliğe ve dokümantasyona kadar, tasarım ve proje 
mühendislerimiz müşterilerimizin kiosk programını yönlendirerek, şekil, renk, zamanlama ve 
pazar kabulü konularında geniş bir hizmet sunmaktadırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IDA Network Connection And Information Transaction Kiosks 
 
General applications: 
 
• Public Internet Access 
• Advertisement & Promotion 
• Interactive Product Marketing 
• Banking 
• Prepayed Cellphone Applications 
• Operator Panels 
• Intranet Applications 
• Ticketing 
• City & Building Guides 
• Customer Satisfaction Programs 
• Bill Payments 
• Digital Signage 
 
One of our standard models, the ALTIUS / indoors kiosk design is among the earliest slimmest 
and most functional kiosk designs in the world. 
 
The ideal combination of aesthetic design and ergonomic structure enables ALTIUS to create 
an effective and economic solution for many applications and this model not only offers 
reasonable price and delivery services, but also a long term after sales support term. 
 
Standard kiosks have been designed in accordance with all architectural demands, and can be 
used free-standing or wall-mounted. 
  
With touchscreen monitor options in 46” and bigger dimensions, we produce for digital 
signage applications according to demand. 
 
Should you have special requirements and demands for models which are not a part of our 
standard production, our design engineers can develop striking, functional and reliable 
custom kiosks for you, combining the required form with functional structure. 
 
Panel Elektro design and project engineering team leads our customer’s kiosk programs, 
offering a wide range of services including concept development, detail engineering and 
documentation of the kiosk structure, form, color and market acceptance. 

 



 
 
 

 
 



 



    

          



         

     



 
 
 
 
 
 
 
Alçak Gerilim Elektrik Panelleri Üretiminin Temel Uluslararası Standardı 61439’un Kapsamı 
 

IEC 61439-1  Genel Kurallar  

IEC 61439-2  Güç Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları 

IEC 61439-3* Vasıfsız personelin eriştiği yerlerde kurulması amaçlanan alçak gerilim 

anahtarlama ve kontrol üniteleri için belirli özellikler 

IEC 61439-4*  İnşaat şantiyelerindeki üniteler için belirli özellikler 

IEC 61439-5* Şebekelerdeki güç dağıtımı ile ilgili üniteler için belirli özellikler 

IEC 61439-6*  Baralı kanal sistemleri için belirli özellikler 

*İlgili standartlar halen tasarım aşamasındadır, resmi olarak yayınlandıklarında isimleri 

değişebilir. 

 
 
Scope of 61439, Main International Standard of Low Voltage Switchgear Production 
 
IEC 61439-1  General Rules  

IEC 61439-2  Power Switchgear and Controlgear Assemblies 

IEC 61439-3*  Distribution Boards 

IEC 61439-4*  Assemblies for Construction Sites 

IEC 61439-5*  Assemblies for Power  Distribution in Public Networks 

IEC 61439-6*  Busbar Trunking  Systems 

*Relevant standards are under construction, their names may change when officially released. 

 

 

 

 

 

 



     

         



 
IEC 61439-1 Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni 
Donanımları -  Genel Kurallar 
 
IEC, uzun süren müzakereler sonunda elektrik panolarının güvenliği ve kalitesinin 
ispatlanması konusunda yeni bir yaklaşım sergilemiştir. Her elektrik panosunun yeterliği iki 
aşamalı olarak doğrulanacaktır. Birinci aşama tasarım doğrulama;  
yani IEC 61439 standardına göre tasarım performansının ispatlanması ve ikincisi rutin 
doğrulama; tasarım şartlarına uygun malzeme ve işçilik kullanımının onaylanmasıdr.  
IEC 60439-1 standardı, yeniden tanımlanarak ve radikal değişiklikler geçirerek 2009 yılında 
IEC 61439-1 olarak yürürlüğe girmiştir. 
Böylelikle eski standartta olan TTA (tip testi)  ve PTTA (kısmi tip test) kavramları yüzünden 
oluşan gri alan ortadan kaldırılarak, net ve kesin tanımlamalar ortaya konmuştur. 
 
Yeni Standarttaki En Önemli Değişiklikler  
• Doğrulama yaklaşımı ile TTA tip testli ve PTTA kısmi tip testli donanımlar arasındaki 
ayrıştırma kaldırılmıştır.  TTA ve PTTA kavramları standarttan  tamamen kaldırılmıştır.  
• Üç farklı ama eşdeğerde doğrulama şartı tanımlanmıştır: Test ederek doğrulama, 
hesaplama/ölçme yoluyla doğrulama, tasarım şartlarını yerine getirerek doğrulama. 
• Sıcaklık artışı testinin şartları açıkça tanımlanmıştır.  
• Beyan kullanma faktörü RDF, daha ayrıntılı örneklerle açıklanmıştır.  
• IEC 62208 - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri - Boş Mahfazalar standardının 
da şartlarını içine almıştır.  
• Kullanıcılar, uygulamalarına göre  özel şartlarını tanımlama olanağına sahiptirler. IEC 
61439-2 kullanıcılara bu ihtiyaçları için bir yol gösterici ek sunar.  
 
Tasarım Doğrulama 
Tasarım doğrulama tüm panolar için olmazsa olmaz koşuldur. Fakat IEC 61439-1 esnek 
koşullar da tanımlamıştır. Doğrulanması için tip test gerektirmeyen, sınırlamaları olan 
aşağıdaki durumları örnek verebiliriz.    
• 10kA kısa devre değerine ulaşabilecek bir kaynağa bağlanan veya 17kA pik kesme 
kapasitesine ulaşabilecek tüm panolar tip testine veya referans bir tasarımdan doğrulamaya 
uymalıdır. Hiçbir şart altında belirlenen bu kısa devre değeri referans değerini aşamaz. 
• Bir elektrik panosu içindeki elemanların güç kaybını, mahfazanın ısı kaybı ile karşılaştırarak 
ısı testini yapmak 630A değerine kadar sınırlandırılmıştır.    
• Isı artışı performans testini hesaplayarak yapmak 1600A akım değerine kadar mümkündür. 
Daha üst değerler için test veya test edilmiş bir tasarımdan ekleme yaparak doğrulamak 
gereklidir. 
  



 
 

IEC 61439-1 Low Voltage Switchgear and Controlgear 
Assemblies - General Rules 
 
IEC has taken a new approach in order to prove the quality and safety of swichgear 
assemblies after long negotiations. The capability of each assembly will be verified, effectively 
in two stages. Stage one is design verification; to prove the design performance of the 
assembly is in accordance with IEC 61439; and stage two routine verification;  to confirm the 
materials and workmanship are in accordance with the design specification. 
IEC 60439-1 standard has been restructured and revised radically and has become valid since 
2009 as IEC 61439-1.  
Thus, the grey area between TTA ( type test ) and PTTA (partial type test) has been removed, 
clear and definite descriptions have been made. 
 
The Most Significant Revisions In The Standard 
• The discrimination between  TTA, type tested assemblies and PTTA, partially type tested 
assemblies is eliminated by the verification approach. TTA and PTTA definitions have been 
totally removed from the standard. 
• Three different but equivalent types of verification of requirements are introduced: 
verification by testing, verification by calculation/measurement, or verification by satisfying 
design rules. 
• The requirements regarding temperature rise have been clarified. 
• The rated diversity factor RDF, is covered in more detail examples. 
• Requirements from the IEC 62208 standard for empty enclosures for assemblies have been 
incorporated. 
• Users are able to define the specific requirements pertinent to their application. IEC61439-2 
features an annex to guide users in identifying their precise requirements. 
 
Design Verification 
Design verification is essential for all assemblies provided. But IEC 61493-1 has defined some 
flexible conditions. We can give below examples that do not require type tests for verifications 
: 
• All assemblies connected to a supply with a prospective short circuit current in excess of 
10kArms or having a cut-off current of 17kA peak must be of a type tested design or the 
verification must be an interpolation from a reference design. Under no circumstances can the 
assigned short circuit current rating be higher than that of the reference design. 
• Comparison of the power loss of the components within an assembly with the known 
dissipation capability of an enclosure, is restricted to assemblies having a rating of 630A. 
• Confirmation of temperature rise performance by calculation is limited to assemblies with a 
rating not exceeding 1600A. Test or interpolation from a tested design must be used to verify 
higher ratings. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

          



   

         



       



 


