


Problemlerin Gizli Kaynağı: Aşırı gerilimler

Elektrik, cihaz ve 
sistemlerin besini olmakla 
birlikte en büyük 
düşmanıdır da. Aşırı 
gerilimler, kullandığımız 
cihaz ve makinelerden, mal 
ve can güvenliğine kadar 
birçok alanda hayati 
tehditler içermektedir.



Aşırı gerilimler cihazlarınızı öldürür

Voltaj darbeleri, 
mikrosaniye
mertebelerinde 
meydana gelen ve 
değerleri 10kV’a 
kadar varabilen ani 
gerilim 
yükselmeleridir.



ELEKTRONİK KARTLAR 

NEDEN YANAR?

Elektronik kartlar; ısı, nem, toz, 

mekanik hatalar, ömrünün bitmesi 

ve voltaj kaynaklı sebeplerden 

yanar. Dünya’nın her yerinde en 

büyük sebep voltajdır. 

Voltaj kaynaklı problemler, 

elektriği en temiz yer olarak kabul 

edilen Avrupa’da %31,7 ile ilk 

sırada yer alırken, arap ülkeleri, 

orta doğu ve Türk 

Cumhuriyetlerinde neredeyse tek 

sebep olarak karşımıza 

çıkmaktadır.
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Elektronik ekipmanların sigortalanması konusunda faaliyet 
gösteren bir sigorta şirketinin kayıtlarına geçmiş, hasar 

meydana gelmiş 9.000 olayın analizinde aşırı gerilim kaynaklı 
hasar ödeme ortalaması %31,7 ile ilk sıradadır.

Aşırı Gerilimler Hırsızlık Yangın Su İhmalkarlık Fırtına Diğer

SİGORTA ŞİRKETİ VERİLERİ



VOLTAJ KAYNAKLI PROBLEMLERİN 

NEDENLERİ



Elektrik şebekelerinde sıkça 
yaşanan aşırı gerilimi kendi 

içerisinde yok ederek iş 
yerlerinde, fabrikalarda ve 

evlerdeki elektronik cihazlarda 
meydana gelebilecek devre 

yanmalarını ve çeşitli 
tahribatları sona erdiren 

bir aşırı gerilim koruyucusudur.



Neye karşı korur?

• Trafo patlaması

• Yıldırım düşmesi

• Şebekede oluşan anlık aşırı 
gerilimler

• Şebekeden faz-nötr yerine 
faz-faz gelmesi

• Toprak hattına faz karışması

• Nötr kopması

Gerek doğal nedenler, gerekse şebeke veya teknisyen hatası ile ortaya 
çıkan bu durumlarda, cihaz arızaları ve üretim kaybının yanı sıra, 
elektrik kazaları ve elektrik kontağından çıkan yangınlara karşı da 
TRIMBOX kullanarak korunabilirsiniz.



2007 İBB İTFAİYE RAPORU VERİLERİ 



Nasıl korur?
Trimbox aşırı gerilim koruyucularının 
içerisinde karakteristiği değiştirilmiş 
varistör teknolojisi kullanılmıştır.  Bu 
özellik Trimbox’ın B sınıfı gücünde, D 
sınıfı hassasiyetinde tek kullanımlık 
olmayan ve toprağa bağımlı olmayan 
bir darbe koruyucu olmasını 
sağlamıştır. Ancak bu durumun sürekli 
ve yüksek voltaj durumlarında 
istisnası mevcuttur. Bu tip durumlarda 
Trimbox içerisindeki varistör de kısa 
devreye gider, ama kısa devre akım 
kapasitesi de arttırıldığından 1000 A 
gibi çok yüksek bir kesiciyi bile 
açtırabilir.



MONTAJ YAPILDIĞI YER



MONTAJ ŞEMASI



Trimbox aşırı gerilim koruyucularını elektronik 

devrelerde var olan voltaj koruma devrelerinden ve 

parafudrlardan ayıran 

temel üç özellik;

1. Tek kullanımlık olmaması

2. Toprağa bağımlı olmamasından dolayı              

yüksek verim ve hassasiyet sağlayabilmesi

3. Enerjiyi kesmeden darbeleri yok etmesidir.

Aşırı gerilimlere karşı sadece Trimbox



Kaç adet Trimbox gerekir?

Ev ve ofis gibi yerler için 1 
adet,Otel, hastane, AVM gibi 
yerlerde her sistem için ve 
fabrikalarda her makine için ayrı bir 
Trimbox kullanılır. Sebebi; bir 
iletkenden akım akıtıldığında 
elektromanyetik alan oluşur. 
Oluşan bu manyetik alan gerilimi 
indükler. Bu da kalkış 
demerajlarında ve elektriksel 
anahtarlamalar sırasında büyük 
makine ve sistemlerde aşırı 
gerilimler oluşmasına neden olur. 
Elektronik kartların sıklıkla 
arızalanması ve komut hatası gibi 
durumlar bu yüzdendir.



Siz uyurken elektrik uyumaz!

Evde kimse yokken veya 
herkes uykudayken de 
elektrik evin içinde 
hareketine devam 
etmektedir. Trafo 
patlaması veya yıldırım 
düşmesi gibi nedenlerle 
oluşacak güçlü bir voltaj 
darbesi, siz uyurken 
beklenmedik kazalara 
neden olabilir.



Garanti kapsamını garantiler!

Dünya’nın en gelişmiş ülkeleri ve 
teknolojilerinde de aşırı gerilim 

kaynaklı sorunlar garanti kapsamı 
dışında tutulmuştur. Bunun en net 

ifadesi: şebeke kaynaklı problemler 
garanti kapsamı dışındadır.

Trimbox takılı olan bir üründe aşırı 
gerilim kaynaklı bir arıza oluşmaz, 

ürününüz garanti kapsamında kalır.



FAYDA/MALİYET
 İşletmenin elektronik kartlarını koruyarak 

süreklilik sağlar

 İşletmede elektronik sisteminin 

darbelerle hata error vermesini engeller

 İşletmede aşırı gerilim sebebiyle bir 

cihazın veya sistemin yanarak sigorta 

atana kadar, yangın çıkma ihtimalini 

engeller

 Bakım- Onarım maliyetlerinde tasarruf 

sağlar

 10 yıl kullanım ömrüne sahip ürünlerin 

işletmeye ortalama maliyeti 6000 TL 

civarındadır.

 İşletmenin beş madde de 

 Süreklilik ,

 Hatalı bilgi akışı

 Aşırı gerilim kaynaklı yangın

 Bakım- Onarım maliyetlerinde tasarruf

 10 yıl kullanım ömrü ile 6000 TL’lik 

ortalama maliyeti, sağladığı direkt ve 

dolaylı faydalarla 6 ayda  maddi 

amortismanın



İHTİYAÇ ANALİZİ
• İşletme bu ürüne Neden ihtiyaç duyar?

• 3 Aralık 2003 25305 sayılı resmi gazete de yayımlanan ‘’İç Tesisleri Proje 

Hazırlama Yönetmeliği’’ne göre proje mühendisinin elektrik tesisat projesini 

hazırlarken uyacağı usul ve esaslarda; Koruma Sistemleri başlığı altında, 

Aşırı Gerilimden Koruma alt bendinde bu korumanın; Parafudr, darbe 

koruma düzenleri ve diğer aşırı gerilim sönümleyiciler vasıtası ile 

yapılabileceği açıkça beyan edilmiştir.Sistemleri incelediğimiz de 

parafudrların tüketiciye ithalatçıları tarafından aşırı gerilimi de 

sönümlüyormuş gibi anlatılarak projelere girdiği, ancak uygulamada 

parafudrun sadece akım darbesini toprakladığı ve topraklama direnci ile 

karşılaştığında bu konuda da zafiyet gösterdiği artık piyasa da bilinen bir 

gerçek olduğundan Youtube’ da eğitim videolarında markanın bizzat 

kendisi; ‘’Şebeke kaynaklı gerilim yükselmesi ya da gerilim düşmesi gibi 

durumlarda da yine koruma işlevi gerçekleştirmez’’ denerek durum 

özetlenmiştir. 



İHTİYAÇ ANALİZİ
• Buradan hareketle, yönetmeliğe 

göre aşırı gerilim sönümleyicinin 

sistemde var olması kanuni bir 

zorunluluktur. Dünyada ki tek 

aşırı gerilim sönümleyici 

Trimbox’tır. Trimbox’ın yeni nesil 

parafudr ismi ile ürettiği ürünlerin 

kullanıdığı yerde ayrıca B,C,D 

sınıfı parafudr kullanılmasına 

ihtiyaç yoktur. 

• İstasyonlar için; Ana sigorta, 

aydınlatma, pompalar, 

otomasyon, güvenlik sistemi, 

jeneratör sistemi, güç kaynağı 

sistemi, yangın hidratı, oto 

yıkama ekipmanları gibi olmak 

üzere ortalama 10-15 adet 3 fazlı 

Trimbox gerekli ve yeterlidir. Bu 

sayı küçük istasyonlarda bir 

miktar azalabilir, çok büyük 

istasyonlarda bir miktar artabilir. 



Teknik Standartlar ve İlgili 

Yönetmelikler

• Konunun yıldırıma karşı koruma ile ilgili standartları EN 62305 ve EN 

61643-11 ile belirlenmiştir. İlgili standartlar hem işletmenin fiziki 

yapısı ile Paratoner, eş potansiyel yıldırımlık, faraday kafesi gibi 

yıldırımın doğrusal etkilerini önlemek üzere hem de yapı içerisinde 

oluşan aşırı akımların topraklanması amacıyla parafudrların nasıl 

konumlandırılacağı ve ne şekilde olması gerektiğini belirlemektedir. 

• Bizim ilgilendiğimiz kısım olan parafudrların seçimi ve standartları 

incelendiğinde B,C,D sınıfı olmak üzere yapıda dışarıdan içeriye 

doğru seçim yapılmaktadır. Standartlardaki testlere bakıldığında, 

darbe verildiğinde parafudrun sağlam olup olmadığına bakılır. 

Korumak istediğimiz sistemin zarar görüp görmediği incelenmez.



Türkiye’nin BDS-0001-1 

referans numarasıyla TSE 

belgeli ilk icadı ünvanını

taşımaktadır. TSE’nin ODTÜ’ye 

geçici akreditasyon vererek 

yaptırdığı ölçümlerde Trimbox; 

 Topraklama olmadan da işlevini gerçekleştirebilmekte, 

 2- 15.000 volt, 20.000 amper 8/20 ve 1,2/50 microsaniye yıldırım 
darbelerinde kendisini  ve paralel bağlı sistemdeki yükü koruyabilmekte,

 B,C,D gibi sınıfları olmadan B sınıfı gücünde, D sınıfı hassasiyetinde 
parafudr görevini de görebilmekte,

 Nötr kopması gibi bir durumda cihazların hasar görmesini 
engelleyebilmektedir



 21 Aralık 2012 tarihli 28504 sayılı resmi gazetede yayımlanan 
‘’Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalite 
Yönetmeliği’’ne göre, kullanıcı hatası olmayan durumlarda dağıtım 
şirketinden kaynaklı şebeke hatalarından oluşan zararları dağıtım 
şirketi tazmin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı hatası dediği kısım iç 
tesisleri proje hazırlama yönetmeliğine göre koruma tedbirini de 
içerisinde barındırmaktadır. Yani Trimbox kullanılan işlemelerde 
hasar oluşmayacağı gibi buna rağmen hasar oluşması durumunda 
zararın tazmini dağıtım şirketine aittir.



SON KULLANICI FİYATLARI

499,00 TL(KDV Dahil) 799,00 TL (KDV Dahil)

MONOFAZE TRİFAZE



ELEKTRİK OLAN HER YERDE…




