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كل حقوق الطبع محفوظة. ال �كن نسخ أي جزء من هذا الكتالوك دون إذن رسمي.

   EVA ELEKTROMEKANİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ كن فقط نسخه باذن خطي من�

ننتقل باملستقبل... 



ت
رس

فه
أَل

2 حولنا

مهمتنا 

رؤيتنا

سياسة الجودة لدينا

املحوالت الكهربائية واملحطات املعدنية املدمجة

املحوالت الكهربائية املغمورة بالزيت ذات الخزان االقتصادي 

املحوالت الكهربائية املغمورة بالزيت ذات االغالق املحكم

املحــوالت الكهربائيــة املغمورة بالزيــت ذات االغالق املحكم

االكسسوارات التقليدية

اكسسوارات بنائا عىل الطلب

املحطات املعدنية املدمجة

الخصائص العامة

مميزاتها

االنواع العامة

محطات التوزيع املركزية

محطات املحوالت الكهربائية

محطات املحوالت الكهربائية املتنقلة 

 

3

3

4  

6

6

7

8

9  

9

10  

12 َ

13

14

14  

15

20



 حولنا
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تم تأسيس أڤا الكرتوميكانيك يف عام 2017 عىل اساس صلب نابع من خربة مرتاكمة لسن¯ طويلة لتصنيع منتجات التوزيع الكهربائية 

Áوثوقية وجودة عاليت¯ واللتان أُختربتا مسبقاً يف مختربات محلية ودولية. تشمل منتجات أًڤا عنارص شبكة التوزيع الكهربائية مثل 

خاليا الجهد املتوسط واملحطات الخرسانية واملحطات املعدنية  واملحطات املُصنعة من أجزاء مركبة واملحطات املتنقلة. باإلضافة إىل 

ذلك، فان رشكة أًڤا الكرتوميكانيك  تُصنع منتجات جودة طاقة والتي تشمل أنظمة تعويض الجهد املتوسط وأنظمة تعويض الجهد 

املنخفض والواح توزيع الجهد املنخفض. تقع منشأتنا يف كهرمان كازان، أنقرة وهي مكونة من مساحة ُمغلقة تبلغ 4.000 مرت مربع 

ُمخصصة إلنتاج خاليا الجهد املتوسط وألواح الجهد املنخفض ومساحة ُمغلقة جزئياً تبلغ 4.000 مرت مربع ُمخصصة إلنتاج املحطات 

الخرسانية وُمخصصة  كذلك لتخزين املنتجات الجاهزة ومساحة مفتوحة تبلغ 5.000 مرت مربع ُمخصصة إلنتاج املحطات املعدنية 

واملتنقلة ومساحة 1.000 مرت مربع ُمخصصة  للتخزين وورش عمل ميكانيكية. قامت أڤا بتصدير منتجاتها إىل أكÌ من 20 دولة وهذا 

العدد ينمو بطريقة رسيعة. باإلضافة إىل ذلك ومنذ عام 2017، اتخذت أڤا برأس مالها املحيل وإنتاجها املحيل ومن خالل متابعة 

األسواق النامية عن كثب خطوات حازمة نحو الحصول عىل مكانة مهمة يف صناعة الدولة وذلك من خالل زيادة شبكة عمالئها من 

خالل توفÒ املحطات الفرعية وقواطع الجهد املتوسط التي تحمل عالمة أڤا التجارية.



مهمتنا

رؤيتنا
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مهمتنا كأَڤا الكرتوميكانك تتضمن توفÒ خدمة للعمالء بجودة عالية عىل صعيد االسواق املحلية والعاملية وذلك عن طريق انتاج وتطوير 

منتجات شبكة الجهد املتوسط واملنخفض كخاليا الجهد املتوسط ومحطات التوزيع املركزي بأنواعها املختلفة والتي تشمل املحطات الخرسانية 

واملعدنية واملتنقلة. 

رؤيتنا كأَڤا الكرتوميكانك تتضمن تزويد عمالئنا الكرام Áنتجات شبكة الجهد املتوسط واملنخفض باسعار تنافسية و رسعة تصنيعة بجودة 

عالية وحلول مبتكرة.



سياسة الجودة لدينا 

×اشياً مع الهدف اعاله:

* نعمل عىل ضÙن اختيار العمالء لنا ملرة أخرى وذلك
 عن طريق:

1

2
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اعطاء أهمية كاملة إلنتاج منتجاتنا بشكل خال من 
العيوب وبجودة عالية.

التعاون املستمر مع املوزع¯ وايصال مالحظات عمالئنا 
لهم لضÙن استمرار وتطوير جودة منتجاتنا.

مواكبة االبتكارات التكنلوجية الحديثة بشكل مستمر.

إيالء اهمية بالغة ألقامة عالقات جيدة مع عمالئنا وذلك 
بالبحث املستمر عن حلول عملية مبتكرة تُلبي طلباتهم 

وكذلك بالسعي لتواصٍل لبٍق فَّعاٍل معهم.

إيالء أهمية لخدمات ما بعد البيع ساعي¯ اليجاد حلول 
عملية وبتوقيت مثايل بشكل يُلبي احتياجات عمالئنا الكرام.

األخذ بنظر االعتبار تعليقات ومالحظات عمالئنا الكرام 

ساعي¯ دوماً لتطوير منتجاتنا وخدمتنا املقدمة لهم. 

*نعمل عىل إحداث فرق من خالل تفوق منتجاتنا  وجودة 
خدمتنا وذلك عن طريق:

�اشياً مع سياسة الجودة الخاصة بها ، تهدف أَڤا الكرتوميكانك إىل أن تكون 

قادرة عىل توف� منتجات تنافسية عالية الجودة  بتوقيت ُمنضبط  مع الحرص 

التام عىل رضا عمالئها الكرام.





املحــوالت الكهربائيــة و املحطــات املعدنية املدمجة
املحــوالت الكهربائيــة املغمــورة بالزيــت ذات الخزان االقتصادي

تصميمها املدمج.
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هذا النوع من املحوالت هو محول تهوية حيث أنه مزود ببطانة 

 Òح بتمدد الزيت عند تغÙهوائية تحت غالفه وخزان حفظ للس

درجة الحرارة. عىل عكس النوع املحكم ، فان الزيت يكون داâًا 

بتÙس مبارش مع الهواء. يتم االحتفاظ بالرطوبة يف مخزن مخصص 

لها وذلك من خالل استخدام أمالح التجفيف املوجودة يف مرشحات 

خاصة (متنفس). يحتوي الخزان املصمم عىل مناطق مقطعية 

جدارية تعرف بالزعانف كÙ �كن أن يرافقه مربدات هوائية. 

ينطبق هذا التصميم عىل جميع السعات ، ولكنه مخصص بشكل 

خاص للمحوالت فوق 4000 كيلو فولت امبÒ. يف السعات ذات 

القدرة املرتفعة ولتجنب االتصال املبارش ب¯ الزيت والهواء ، يتم 

استخدام فاصل مطاطي (كيس مطاطي) أو بطانة من النيرتوج¯. 

باإلضافة إىل ذلك ، يتم تجهيز هذا النوع من املحوالت بخزان 

التمدد أو الواقي املثبت فوق الخزان الرئييس حيث  يتم تعويض 

×دد الزيت العازل داخل الخزان الواقي برفع مستوى الزيت. 

بالنسبة للزيت املتواجد يف املنطقة العلوية للخزان فانه يكون 

باتصال مبارش مع الهواء،  يف هذه  الحالة يجب أن يكون الهواء 

املتصل يف حالة جافة وذلك لتجنب أي أكسدة محتملة عن طريق 

اخضاع الهواء الخارجي يف الخزان لجهاز تجفيف يحتوي عىل 

بلورات هالم السيليكا.

امليزات املعيارية
    EN 50180 أو DIN 42531 عوازل الجهد العايل طبقاً للمواصفة   •

 EN 50386 أو DIN 42530 عوازل الجهد املنخفض طبقاً للمواصفة   •

èُمبدل حمل بنوعيه اعتيادي واوتوماتي   •

•   خزان مصنوع من جدران ذات تقسيم مقطعي زعنفي

•   ذات محرار جيبي

•   ذات محرار ×ايس (للمحوالت ذات سعات 630 كيلوفولت

     امبÒ وما فوق)

•   بكهولز رييل (عند الطلب للمحوالت ذات سعات 1000 كيلوفولت

     امبÒ وما فوق)

•   عروات الرفع

•   لوحة التصنيف

•   نقاط التأريض

•   صÙم ملئ او تفريغ الزيت 

•   عجالت ثنائية االتجاه - 90 درجة



املحــوالت الكهربائيــة املغمورة بالزيــت ذات االغالق املحكم
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هــذا النــوع مــن املحــوالت هــو األكــÌ اســتخداًما يف العــاì. عــادة 

ــف  ــزود بزعان ــق م ــع هــذه املحــوالت بخــزان مغل ــم تصني ــا يت م

ــق  ــث ضي ــرارة حي ــة الح ــÒ درج ــد تغ ــت عن ــدد الزي ــمح بتم تس

مــن  النــوع  هــذا  يف  بــار.   0.5 إىل  يصــل  الخــزان 

ــايل فــان  املحــوالت ، ال يتعــرض الزيــت لتــÙس مــع الهــواء ، وبالت

خصائصــه الكهربائيــة ال تتأثــر  مــÙ يضمــن عمــر اطــول للمحــول. 

  Òامبــ كيلوفولــت  تتجــاوز3150  التــي  للســعات  بالنســبة 

وللمحــوالت املجهــزة Áــربدات هوائيــة ، فانــه ال يــزال مــن املمكــن 

اعتبارهــÙ مــن املحــوالت ذات االغــالق املحكــم  وذلــك بتجهيزهــا 

ببطانــة مــن النيرتوجــ¯ اســفل الغطــاء. يتــم تعويــض ×ــدد الزيــت 

ــة  ــة املرن ــق املنطق ــن طري ــوالت ع ــن املح ــوع م ــذا الن ــازل له الع

ــة  ــك فــان حÙي ملــربدات الزيــت املرتبطــة بالخــزان. باالضافــة لذل

اجهــزة  طريــق  عــن  تتــم  للمحولــة  الداخليــة   العنــارص 

DGPT مثــل:  جهــاز كشــف الغــازات و متحسســات الضغــط 

الداخيل الزائد ودرجة حرارة الزيت الزائدة.

امليزات املعيارية
    EN 50180 أو DIN 42531 عوازل الجهد العايل طبقاً للمواصفة    •

 EN 50386 أو DIN 42530 عوازل الجهد املنخفض طبقاً للمواصفة    •

èُمبدل حمل بنوعيه اعتيادي واوتوماتي    •

•    خزان مصنوع من جدران ذات تقسيم مقطعي زعنفي

•    ذات محرار جيبي

•    ذات محرار ×ايس (للمحوالت ذات سعات 630 كيلوفولت

      امبÒ وما فوق)

•    صÙم أمان

•    بكهولز رييل (عند الطلب للمحوالت ذات سعات 1000 كيلوفولت

     امبÒ وما فوق)

•    عروات الرفع

•    لوحة التصنيف

•    نقاط التأريض

•    صÙم ملئ او تفريغ الزيت 

•    عجالت ثنائية االتجاه - 90 درجة



املحــوالت الكهربائيــة املغمورة بالزيــت ذات االغالق املحكم

ــد محــوالت  ــم تربي ــت ، يت عــىل عكــس املحــوالت املغمــورة بالزي

ــذه  ــة. يف ه ــة مختلف ــاف بطريق ــوع الج ــوب أو الن ــج املصب الراتن

املحــوالت وبعدمــا يتــم تشــكيل لفــات الجهــد العــايل  يتــم  صــب 

ــر   ــتوى الصف ــن مس ــب م ــغ قري ــت تفري ــيس تح ــات االيبوك راتنج

عليها كÙ �كن صب الراتنج يف لفات الجهد املنخفض أيًضا.

ــة  ــن املوثوقي ــة م ــة عالي ــىل  درج ــة ع ــوالت الجاف ــت املح  حظي

ــن  ــث �ك ــÒة حي ــنوات األخ ــي يف الس ــدم التكنولوج ــل التق بفض

اســتخدام معايــÒ عديــدة لتصنيعهــا. عــادة تصنــع هــذه املحــوالت 

E3 (IE- Òلكن �كن أيًضا استخدام معاي F1 و C2 و E2 Òوفًقا ملعاي

ــة  ــة عالي ــود رطوب ــة وج C60076-16) و C4 (GOST-R) يف حال

ومعــدل تلــوث مرتفــع ودرجــات حــرارة منخفضــة تصــل إىل 60- 

درجــة مئويــة. بفضــل ذلــك، يتــم تجنــب املشــاكل املتعلقــة Áخاطــر 

ــق.  ــة الحري ــارة يف حال ــامة والض ــواد الس ــات امل ــق وانبعاث الحري

اضــف اىل ذلــك ونظــًرا ألنهــا مصنوعــة بالكامــل مــن مــواد عازلــة 

ومــواد غــÒ قابلــة لالشــتعال ، فهــي خاليــة ×اًمــا مــن جميــع القيــود 

التــي يجــب تطبيقهــا عــادًة عــىل املعــدات القابلــة لالشــتعال مــع 

خطر انتشار الحرائق.

امليزات املعيارية

:من 50 كيلوفولت امبÒ وحتى 2500    السعة   

Òكيلوفولت امب                             

: من 1.1 كيلوفولت وحتى 36  الجهد   

                              كيلوفولت 

: 50 أو 60 هرتز الرتدد   

: محوالت أحادية أو ثالثية   طريقة الربط  

الطور مع إمكانية الربط بنوعيه      

النجمي او الدلتا    

: إمكانية تصنيع املحوالت من ملفات  عدد اللفات  

اساسية وثانوية او ثانوية مزدوجة او     

أي نوع آخر وفًقا ملتطلبات العميل.    

 AN / AF : طريقة التربيد  
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اكسســوارات بنائــا عىل الطلب

االكسســوارات التقليدية
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•   نقاط التأريض

•   عوازل الجهد املنخفض

èُمبدل حمل بنوعيه اعتيادي واوتاماتي   •

•   صÙم امان

•   صندوق محطة التوصيالت

•   مجرى التعبئة

•   الخزان االقتصادي (اذا ì يكن من النوع املغلق باحكام)

•   بكهولز رييل

•   عروات الرفع

•   محرار جيبي

•   لفات الجهد العايل

•   عجالت ثنائية االتجاه 

•   نواو مغناطيسية

•   صÙم ملئ او تفريغ الزيت 

•   لفات الجهد املنخفض

•   مشابك

•   مؤرش مستوى الزيت (اذا ì يكن من النوع املغلق باحكام)

•   عوازل الجهد العايل

•   بلورات هالم السيليكا (اذا ì يكن من النوع املغلق باحكام)

•   خزان مصنوع من جدران ذات تقسيم مقطعي زعنفي

•   موصالت التوصيل (عند الطلب)

•   نقطة التأريض عىل الخزان

•   لوحة االسم

 DMCR أو RIS أو DGPT2(يكن من النوع املغلق باحكام ì اذا)    •

•   قضبان ×ديد الجهد املنخفض

•   صÙم امان مع موصالت

•   مؤرش درجة حرارة لفات امللف

•   صندوق حافظ لكابالت الجهد العايل واملنخفض

•   مؤرش مستوى الزيت مع موصالت (اذا ì يكن من النوع املغلق باحكام)

•   للتحكم يف درجة حرارة الزيت PT100 مستشعرات 

•   خرى (اتصل بنا)



ــات املعدنية املدمجة املحط

االستخدام مجاالت 
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 EN  Òوفقــاً ملعاي EVA-MS  تُصنــع محطــات أَڤــا املعدنيــة للتوزيع املركــزي

202-62271. هيكلها الُصلب يتألف من صفيحة فوالذية بسمك 3 مم مصحوباً 

 Òــادة عازلــة تجعــل مــن تصميمهــا مميــزاً. عــىل الرغــم مــن معايــÁ

تصميمهــا التــي تقتــرص عــىل تصاميــٍم ذات احجــام وانــواع معينــة، أال انهــا 

�كــن ان تُصمــم وفقــاً ملواصفــاٍت مختلفــة بأحجــاٍم وأنــواٍع متنوعــة ووفقــاً 

لطلب العمالء وكيفÙ تقتضيه الحاجة. 

بعــد اكتــÙل جميــع الرتكيبــات امليكانيكيــة والكهربائيــة وبعــد اجــراء 

الفحوصــات الالزمــة لهــذه املحطــات، يتــم ارســالها مــع خاليــا الجهــد 

املتوســط ومحــوالت توزيــع الجهــد الكهربــاô والــواح توزيــع الجهــد 

املنخفــض وأنظمــة التيــار املســتمر  لســاحة النصــب وذلــك بغــرض تجهيــز 

املحطــة الكهربائيــة للخدمــة والــرشوع يف تشــغيلها باقــل مجهــود ويف ظــل 

افضــل الظــروف املمكنــة. عــالوة عــىل ذلــك، توفــر خدمــات اضافيــة 

للمحطة الكهربائية وعىل حسب الحاجة. 

مراكز نقل وتوزيع الطاقة  •

محطات الطاقة الكهرومائية  •

محطات الطاقة الشمسية  •

محطات توليد الطاقة بالديزل والغاز الطبيعي  •

محطات املحوالت الكهربائية  •

مصانع االسمنت  •

صناعة السيارات  •

البرتول والصناعات الكيÙوية  •

صناعة الحديد والُصلب  •

مصانع الدرفلة  •

خطوط األنابيب  •

أحواض بناء السفن  •

حالة الطوارئ ومحطات الطاقة االحتياطية  •

مناجم الخام  •

محطات سكك الحديد  •
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محطــات أَڤــا املعدنيــة للتوزيــع املركــزي  EVA-MS هــي محطــات مدمجــة 

وصديقــة للبيئــة ذات جــÙل وموثوقيــة حيــث تُصمــم لحÙيــة خاليــا الجهــد 

املتوســط واملحــوالت الكهربائيــة والــواح توزيــع الجهــد املنخفــض مــن 

الظروف البيئية القاسية. 
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الخصائــص العامة

•   سمك الصفائح 3 مم وسمك السقف 2 مم كÙ ان االبواب �كن ان تُصنع من صفائح الفوالذ املطيل بالخارص¯ او من صفائح االملنيوم.

•   سهولة نقلها نظراً لخفة وزنها

•   ذات تصميم مرن حيث �كن ان تصمم بانواع واحجام مختلفة وفقاً لطلب العمالء.

•   تُطىل صفائح الفوالذ بالخارص¯ بدرجة حراة مرتفعة وذلك لتجنيبها من الصدأ.

•   باالضافة اىل التهوية الطبيعية القياسية، �كن اضافة تهوية اضافية اخرى متمثلة باملراوح واملُكيفات عند الحاجة. 

.èتُطىل باملسحوق االكرتوستاتي   •

•   صنف الحÙية املستخدم هو IP23. �كنكم التواصل معنا يف حال وجود متطلبات مختلفة.

•   مزودة باالنظمة الكهربائية الداخلية وانظمة التأريض الالزمت¯.

•   �كن ان تُعزل هذه املحطات عزل ضد الحرارة و الربودة. 
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تها ا مميز

•   ذات تصفيح هيكيل ُمحكم

•   قابلية تصميمها وتصنيعها باحجام وانواع مختلفة والستخدامات عديدة.

•   ملبية لجميع املتطلبات الخاصة باملحطات الكهربائية.

•  يتم نصبها وتركيبها خالل فرتة وجيزة.

•   سهولة نقلها وموضعتها وذلك لخفة وزنها وتصميمها املدمج.

•  متالâة مع جميع انواع الظروف الجوية املختلفة.

ــض  ــد املنخف ــع الجه ــواح توزي ــاô وال ــد الكهرب ــع الجه ــوالت توزي ــط ومح ــد املتوس ــا الجه ــواع خالي ــع ان ــتوعب جمي ــكل يس ــم بش •   تصم

واملعدات الالزمة االخرى.
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محطات التوزيع املركزية

العامة االنواع 

محطــات أَڤــا املعدنيــة للتوزيــع املركــزي  EVA-MS تُصنــع عىل نوعي¯ اال وهÙ محطــات التوزيــع املركزيةومحطات املحــوالت الكهربائية ووفقاً 

ملجال االستخدام. 

يف هــذ النــوع مــن املراكــز توجــد خاليــا الجهــد املتوســط (بســعة تــرتاوح مــن 1 اىل 40.5 كيلــو فولــت) والــوح توزيــع الجهــد املنخفــض والــواح 

السيطرة والتحكم وانظمة ارسال االشارات حيث تزود جميعها بالطاقة الكهربائية بشكل كيل او منفرد.

بشكل عام تتكون هذه املراكز من مقصورة واحدة و�كن لعدد املقصورات ان يزيد وفقاً لطبيعة املرشوع.



محطات املحوالت الكهربائية
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يف هــذ النــوع مــن املراكــز توجــد خاليــا الجهــد املتوســط (بســعة تــرتاوح مــن 1 اىل 40.5 كيلــو فولــت) والــوح توزيــع الجهــد املنخفــض والــواح 

السيطرة والتحكم وانظمة ارسال االشارات حيث تزود جميعها بالطاقة الكهربائية بشكل كيل او منفرد.

بشكل عام تتكون هذه املراكز من ثالث مقصورات و�كن لعدد املقصورات ان يزيد وفقاً لطبيعة املرشوع.

: هذه املقصورة تحتوي عىل خاليا الجهد املتوسط (بسعة ترتاوح من 1 اىل 40.5 كيلو فولت). مقصورة خاليا الجهد املتوسط  

.Òبسعة 2000 كيلو فولت امب ôهذه املقصورة تحتوي عىل محولة توزيع الجهد الكهربا : مقصورة املحولة الكهربائية  

: هذه املقصورة تحتوي عىل الوح توزيع الجهد املنخفض والواح السيطرة والتحكم. مقصورة الواح توزيع الجهد املنخفض 

املقصورات عبارة عن:
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محطات املحوالت الكهربائية املتنقلة 

محطــات أَڤــا املتنقلــة للتوزيع املركــزي  EVA-MS هي عبارة عن 

محطــات تتكــون مــن مقصــورات الجهــد املتوســط واملنخفــض Áــا 

يف ذلــك مقصــورة املحولــة الكهربائيــة والتــي تصــل بســعة 4000 

ــن  ــل م ــن التنق ــا م ــكل �كنه ــة بش ــÒ محمول ــت امب ــو فول كيل

مــكان الخــر امــا عــىل مقطــورة او عربــة او ماشــابه وفقــاً لطبيعــة 

ساحة النصب واملرشوع ومتطلبات العميل

ــر  ــذ بنظ ــق االخ ــن طري ــات ع ــن املحط ــوع م ــذا الن ــع ه  يُصن

وتجاربنــا  املحــددة   Òواملعايــ املطلوبــة  املواصفــات  االعتبــار 

ــا  ــل وتحقيقه ــات العمي ــة متطلب ــك لتلبي ــاعي¯ بذل ــابقة س الس

وذلــك بعــد دراســة وتحليــل موقــع النصــب وآليــة النقــل بشــكل 

واٍف.

باإلضافــة إىل تجهيــز هــذه املحطــات بجميــع اآلليــات الالزمــة لتشــغيل محطــة ثابتــة Áــا يف ذلــك توصيالتهــا امليكانيكيــة والكهربائيــة ، فــان 

هيكلها املتحرك يوفر لها سهولة الفك والرتكيب مÙ يكسبها ميزة اضافية.



ننتقل باملستقبل... 
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