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AT
Panosundan

3(1x6)A

3x2,5 mm²NHHXMH

3 Adet
Darbe A.
Anahtarıırı

Darbe
Akım
Rölesi
1x11 6A

3x2,5 mm² NHXMH

3 Adet
Darbe A.
Anahtarıı

Darbe
Akım
Rölesi

Zaman
Rölesi

1x16A

Koridor
Aydınlatma

Koridor
AydınlatmaAydınlatma

3x2,5 mm² NHXMHH

T

Yedek

TESİSAT ÜRÜNLERİ

Aktif Enerji Sayaçları

Otomatik Sigorta 
Otomatik Yeniden Kapama Ünitesi 

kaçak Akım Şalteri  
Otomatik Yeniden Kapama Ünitesi 

Otomatik Sigortalar

Kaçak Akım Koruma Şalterleri

Parafudrlar

Sinyal Lambaları

Otomatik Sigortalar

Moduler Kontaktör

Mekanik Zaman Saati

Darbe Akım Anahtarı

Zaman Rölesi

Pano Pirizi

SİGMA ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Üretim Tesisimiz ve Merkez Ofisimiz
Yunus Emre Mah. Yenidoğan Yolu Cad. No 30 / A Sancaktepe 34792 İstanbul / Türkiye
Tel: +90 216 430 09 00 (Pbx)   Fax: +90 216 484 41 01   E-mail: info@sigmaelektrik.com   

 www.sigmaelektrik.com

R
EG

ES
TERED COMPAN

YISO
14001 R

EG
ES

TERED COMPAN
Y

ISO
9001:
2008

R
EG

ES
TERED COMPAN

YOHSAS
18001

TR-2020/Nisan

Çevreyle Dost

Yenilikçi

Verimli

Güvenilir

Sürdürülebilir

Sigma Elektrik tesisat ürünleri binalar, endüstriyel tesisler, altyapı tesisleri ve tüm sistemlerde olası toprak kaçak akımlarına, 

kısa devrelere, aşırı yüklere, yıldırımdan kaynaklanan darbe akım  ve gerilimlere hem can hemde mal güvenliğine karşı hassas 

koruma sağlar. Aynı zamanda tesisatınızdaki tüketilen enerjileri ölçmek, tesisatta enerji olup olmadığını gözlemlemek, kontrol 

edilmesi gereken cihazları uzaktan kontrol ve kumanda etmek, Sigma tesisat ürünleri ile son derece güvenilir şekilde sağlanır.

Kalite çemberi ile Türkiye’de uluslararası standartlarda üretilen ve dünyaya ihraç edilen Sigma Tesisat Ürünleri, binalar,  endüstriyel 

tesisler ve alt yapı tesisleri için geniş seçim ve uygulama imkanı sunmaktadır. 

Sigma Elektrik’in geliştirdiği ve ürettiği yenilikçi ürünler sayesinde koruma ve kontrolün yanında, gerektiğinde uzaktan kontrol 

imkanı ile kayıplar en aza indirgenir.



Kolay
Kullanım

YenilikçiGüvenli Zaman
Tasarrufu

Otomatik sigortalar
Elektrik tesisatının bulunduğu her yerde kullanılan otomatik sigortalar (minyatür 

devre kesiciler, MCB’ler) tesisatı ve tesisata bağlı elektrik cihazlarını aşırı akımlara 
ve kısa devrelere karşı koruyan bir devre elemanıdır. Otomatik sigortalar, elektrik 

tesisatında aşırı akım veya kısa devre oluşması durumunda bu durumu tespit 
ederek elektrik akımını keser. Böyle bir hata durumunda devreden çıkarak 
elektrik akımını kesen otomatik sigortanın tekrar devreye alınması işlemi 
manuel olarak veya Sigma otomatik sigorta tekrar kurma aksesuarı ile sağlanır.

 ¸ 1, 2, 3 ve 4 kutuplu
 ¸ 3, 6, 10 ve 16kA kısa devre kesme kapasitesi 
 ¸ 0,5-125 amper aralığında anma akımı 
 ¸ B-C-D açma eğrileri 
 ¸ İhtiyaç duyulan tüm aksesuarlara sahip 
 ¸ ON-OFF Konumunu gösteren yeşil ve kırmızı bayraklı gösterge 
 ¸ TS EN 60898-1 ve TÜVRheinland’a uygun üretim

Parafudrlar
TS EN ve Avrupa standartlarına uygun üretilen Sigma parafudrları ile elektrik tesisatı 
ve bu tesisata bağlı teçhizatlar güvenli bir şekilde koruma altına alınır.Sigma 
AG parafudrları Sınıf I Tip 1 B sınıfı hariç diğer tüm parafudrlar için hata sinyal 
kontağı ile birlikte sevk edilir.Bu sayede darbe gerilimi meydana geldiğinde, 
istenirse ikaz sinyali alınır. Sınıf II, Sınıf I+II, Sınıf III parafudrların katuşları 
kolayca değiştirilebilir, böylece bakım maliyetleri de düşürülmüş olur.Sigma 
parafudrlar geniş ürün seçim olanağı ile komple bir koruma sağlar , olabilecek 
tüm risklerin önüne geçilmiş olur..

 ¸ 1, 2, 3 ve 4 kutuplu 
 ¸ MOV, GDT, GRAPHİTE teknolojileri ile güvenilir koruma
 ¸ B (100kA), B-C (100kA), C (40kA), D (5kA) tip
 ¸ 100kA e kadar darbe akımı sönümleme imkanı 
 ¸ Faz + nötr koruması
 ¸ Opsiyonel alarm kontağı imkanı
 ¸ TS EN 61643-1 e uygun üretim DC AG Parafudr

Elektriğin her alanda gün geçtikçe daha yoğun kullanıldığı modern dünyada, elektrik 
panolarının kontrolü de insan müdahalesinden bağımsız duruma gelmekte. Öyle ki 
geçici durumlardan dolayı devre dışı kalan sigortalar ve/veya kaçak akım koruma 
şalterlerinin tekrar kurulması manuel olarak insan müdahalesi ile sağlanırken 
güvenlik, zaman, iş gücü kaybına neden olabiliyor. Sigma elektrik, kaçak akım 
koruma şalterleri ve otomatik sigortalara eklenen yeniden kapama ünitesi 
yardımıyla, manuel operasyonları minimum seviyelere indirirken güvenlik ve 
kullanıcı kolaylığını da ön plana çıkarmaktadır.

Tekrar Kapama Modüllü Kaçak Akım 
Koruma Şalterleri

 ¸ Herhangi bir hata durumunda koruma ekipmanı ayarlanan süre sonunda 
devreyi otomatik olarak kapatır ve ayarlanan kapama sayısı kadar devreyi 
kapatmaya devam eder.

 ¸ Sabit ve ayarlı tip seçim imkanı

Mekanik zaman saati
TS EN ve Avrupa standartlarına uygun üretilen Sigma mekanik zaman saatleri, 
ayarlanan programa göre cihazların otomatik devreye girip/çıkmasını sağlayarak 
enerji tasarrufu ve kullnıcılara kullanım kolaylığı sağlar.

Uzaktan Açma Kapama Modüllü 
Otomatik Sigortalar 

Sürekli olarak devam eden kaçak akımlara karşı ilk seferde 10 saniye bekleyerek, 
ikinci seferde 60 saniye, üçüncü seferde ise 300 saniye sonra tekrar kurma işlemini 
otomatik gerçekleştiren Yeniden Kapama Ünitesi sayesinde olası güvenlik, 
zaman, iş gücü kayıpları önlenebilir.

Pano prizi
Sigma pano tipi raya monte edilebilen topraklı prizleri TS IEC 60884-1 standartına 

uygun üretilmektedir. Pano prizinin gövde malzemesi 960°C’ye dayanıklıdır.

Darbe Akım Anahtarı
Sigma darbe akım anahtarları ile basit, enerji tasarruflu ve tüm işletmelerde 

verimli bir aydınlatma kontrol sistemi gerçekleştirilir. Darbe akım anahtarları, 
aydınlatma devrelerinde daha az kablo kullanılarak, sahada çalışan teknik 
ekiplerin montaj sürelerini önemli ölçüde kısaltır, zamandan tasarruf sağlar. 
Darbe akım anahtarları konut, ofis, ticari binalar, kamu binaları, fabrikalarda 
kullanıma uygun olarak bina dağıtım kutuları /sigorta kutuları içinde 
kullanılabileceği gibi elektrik panosu içerisindeki 35mm DIN rayına da monte 

edilecek şekilde üretilir.

Röleler
Sigma, endüstriyel uygulamalarda elektrik motorlarının korunması amaçlı kullanılmak 

üzere motor koruma (faz koruma) röleleri, bir motoru veya sistemi belirlenen 
programlar yardımı ile devreye alıp çıkartan zaman röleleri ve endüstride sıvıların 

seviyelerini kontrol eden pompaların susuz çalışmasını engelleyen sıvı seviye 
kontro röleleri ile tüm ihtiyaçlara yönelik kapsamlı çözümler sunar.

Aktif Enerji Sayaçları
Sigma enerji sayaçları özellikle enerji verimliliğinin ön plana çıktığı tek fazlı veya üç 

fazlı uygulamalarda tüketilen enerjiyi hassas şekilde ölçmek üzere uluslararası 
standartlarda üretilir. Enerji sayaçları kilo Watt-saat (kWh) metre direkt olarak 
LCD ekranında tüketiciye gösterir.

Kaçak Akım Koruma Şalterleri
Sigma kaçak akım koruma şalterleri insan hayatını tehlikeli elektrik şoklarına karşı 

koruma veya tesiste oluşabilecek izolasyon hatalarından kaynaklı yangınları 
önlemek amacıyla kullanılan koruma cihazlarıdır. Sigma kaçak akım koruma 

şalterleri TS EN 61008-1 standardına göre 2 ve 4 kutuplu olarak ISO 9001 kalite 
güvence sistemi altında CE normlarına uygun üretilir.

 ¸ 2 ve 4 kutuplu 
 ¸ 6 ve 10kA sigortalı kısa devre dayanım kapasitesi 
 ¸ Anma akımı 25A den 125A e kadar
 ¸ A, B, AC tip kaçak akım koruma cihazları
 ¸ Zaman gecikmeli selektivite özelliğine sahip tipler 
 ¸ TS EN 61008-1 ve TÜVRheinland’a uygun üretim

Modüler Kontaktör
Sigma modüler kontaktörler (sessiz tip kontaktör, tesisat tipi kontaktör) uzaktan 

kontrol edilebilen, bobinin enerjilenmesinden sonra kontaklarının konum 
değiştirmesi prensibine göre çalışan ve bu esnada mekanik bir kontak gürültüsü 

yaymayan anahtarlama elemanıdır.

Sinyal lambaları
Sigma sinyal lambaları, bağlı bulunduğu elektrik devresinde enerji olup 
olmadığını veya bir arıza durumunu kullanıcıya üzerindeki ledin yanması ile 
bildiren görsel bir elektrik ekipmanıdır.

Ray tipi ledli sinyal lambası: elektrik panosu içerisinde kullanılır, 35mm DIN rayı 
üzerine monte edilmeye uygundur.

 ¸ 220V-24V AC-DC 
 ¸ Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, beyaz renklerde
 ¸ Ray tipi

Sigma uzaktan açma kapama modülü, otomatik sigortalarda uzaktan 
açma aynı zamanda ledli uyarı imkanı ile birlikte, uzun süreli devre dışı 
kalma problemini çözerek kullanıcılara minimum düzeyde müdahale 
imkanı sağlar.

 ¸ Kontaktörün kontaklarının konum değiştirmesi sırasında çıkan 
ses modüler kontaktörlerde duyulmaz. Bu nedenle; hastahaneler, 
konutlar, oteller, ofisler, okullar gibi sessizliğin önemli olduğu 
alanlarda kullanılır.

 ¸ Özel iç dizaynı sayesinde sessiz çalışma
 ¸ 25A-100A aralığında
 ¸ 2-4 kutuplu
 ¸ 1NO-1NC yardımcı kontak seçebilme

 ¸ TS EN 60669-2-2 ye uygun üretim
 ¸ İki veya daha fazla noktadan aydınlatma kontrollü

 ¸ 100 saat zaman rezervli (elektrik kesintisi durumunda 100 saat 
süreyle zaman ayarı bozulmaz)

 ¸ Günlük program
 ¸ 15 dakikalık seçilebilir zaman dilimi
 ¸ DIN 1 boyutunda

 ¸ TS EN 60884-1 e uygun üretim 
 ¸ 16A-250V topraklı
 ¸ IP20 koruma sınıfına uygun
 ¸ CE sertifikası
 ¸ Ray tipi
 ¸ 35 mm DIN rayına montaj
 ¸ CE sertifikasına sahip

 ¸ Faz sırası, faz hatası, aşırı-düşük gerilim korumalı MOTOR KORUMA 
RÖLELERİ 

 ¸ Tek fonksiyonlu, çok fonksiyonlu ZAMAN RÖLELERİ 
 ¸ Ayarlanabilir zaman gecikmesi ve ayarlanabilir anahtarlama zamanlı 

yıldız üçgen gecikmeli ZAMAN RÖLELERİ 
 ¸ 0,1s-100gün için 10 aralığa bölünmüş zaman skalalı asimetrik döngülü 

ZAMAN RÖLELERİ 
 ¸ 2 seviye kontrol moduna sahip SIVI SEVİYE KONTROL RÖLELERİ 

 ¸ LCD ekranlı
 ¸ DIN Rayına monte
 ¸ 100A’e kadar direk bağlanabilen (3 fazlı), 

32A’e kadar direk bağlanabilen (Tek fazlı) 
 ¸ Enerji puls çıkışlı


