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ÜRETİM HIZI
ENERJİ TASARRUFU

MALZEME TASARRUFU
ELEKTRİKSEL TESTLERE DAYANIKLILIK & KOLAY GEÇİŞ

MEKANİK VE DARBE TESTLERİNDEEN İYİ SONUÇ
DAHA BAŞARILI TIP TEST SONUÇLARI

KOLAY KURULUM
UZAK BAĞLANTILI SERVİS

UZAKTAN ERİŞİM VE KONTROL
ERP SİSTEM İÇİN UYGUN



HAKKIMIZDA
Nivel® her biri alanında uzun süreli deneyimlere sahip 5 
ortak tarafından kurulmuş; endüstriyel makineler ve 
makine parçalarında geniş bir ürün skalasına sahiptir.
Transformatör üretiminde yeni bir devrin başlangıcı 
olmak için başlayan kuruluş yolculuğumuzda en büyük 
hedefimiz, müşterilerimize ürünlerini mümkün olan en 
yüksek verimlilikle üretmelerini sağlayan  otomasyon 
derecesi ile donatmaktır.
Ülke çapında, endüstriyel anlamda saygın çevresi ve 
tanınırlığı olan; gerek ulusal gerekse uluslararası 
platformdaki yayılımın öncü bir parçası olarak kendini 
kanıtlamıştır. Amacımız 20 yılı aşan geçmişimizde 
oluşturduğumuz kurumsal değerlerimizi koruyup yeni 
yüzyılın rekabet ortamında da en iyi hizmeti ve en kaliteli 
ürünleri yeni teknolojilerle donatılmış fabrikamızda, 
tecrübeli ve çalışkanlıklarıyla gurur duyduğumuz değerli 
çalışanlarımız ile birlikte ülkesine ve müşterilerine 
değer katan, sektöründe takip edilen firma olabilmektir.
İleri teknikleri ve son teknolojileri kullanarak, Ar-Ge 
çalışmalarımızı sürekli arttırarak; dünya pazarlarında 
kabul gören en yüksek standartlara sahip kaliteli 
ürünlerimizle uluslararası bir marka olmak ve satış 
sonrası hizmetlerde hemen ulaşılabilirlik avantajımızla 
sürekli yenilikçi çözümler üretmektir.
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KALİTE YÖNETİMİ
Nivel® Grup; Kalite Politikası 
doğrultusunda, ISO Kalite Yönetim Sistemi 
Sertifikaları ile belgelendirilmiş, kendi 
alanlarında ilgili standartlarla uyumlu 
prosedür ve süreçlerini kapsayan, etkinliği 
sürekli takip edilen ve iyileştirilen sistematik ve 
dinamik bir Kalite Yönetim Sistemine sahiptir.

Planlama, güvence, kontrol ve sürekli gelişim 
aşamalarından oluşan kalite yönetim sistemi 
sürecimiz, proje teklif aşamasından garanti 
aşamasının sonuna kadar müşteri beklentilerini ve 
memnuniyetini sağlamak, kurumsal yapıyı ve 
sürdürebilirliği korumak üzere alanında uzman 
ekibimiz tarafından dikkatle takip edilmektedir.

TEKNOLOJİ
Uluslararası rekabet koşulları ve verimliliğin 
iyileştirilmesi çalışmalarının hızlanması, teknolojik 
yenilikleri zorunlu kılmaktadır. Teknoloji stratejimiz 
piyasaların ve müşteri tabanlarının genişletilmesi 
amacıyla yeni ürün geliştirme üzerinde 
yoğunlaşırken aynı zamanda ürün kalitesinin 
artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve verimliliğin 
artırılması üzerinde odaklanmaktır.
Alanımızda bir öncü olma isteğimizle birlikte 
alanımızdaki değişiklikleri ve gelişimi özenle takip 
ederek gerekli teknolojik ekipmanları bünyemizde 
bulunduruyor ve bu ürünlerle birlikte kendi 
ürünlerimizin kalitesindeki gelişimi takip ediyoruz.
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ÇEVREYE DUYARLILIK
Nivel® Grup çevreye, doğaya ve ekonomiye karşı 
olan sorumluklarının farkındadır. Kuruluşundan 
itibaren “Çevre Dostu Üretim Teknolojileri”ni 
kullanarak üretim yapan Nivel grup, çevreye 
duyarlılık politikasını yeni sistem standartlarına 
yönelik Ar-Ge çalışmaları, projeleri, tecrübeli teknik 
ekibi ile sürekli bu yönde çalışmalar yaparak 
üretimini ISO-9001 kalite standartlarında, 
proseslerini çevre dostu olma yönünde geliştirmeye 
devam etmektedir. Bu bağlamda üretimimizde 
rejeneratif frenleme ile %40’lara varan geri 
dönüştürülmüş enerji kullanarak çevremizin 

korunmasına da yardımcı olmaktayız.
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PROJE YÖNETİMİ
Nivel® Grup olarak, üretimimizdeki tüm 

projeleri, başından sonuna kadar olan 
süreçlerinde gerekli olabilecek her şeyin 

planlanmasını, organize edilmesini, 
malzemelerin tedarik edilmesini sağlayan bir 

disiplinle yönetmekteyiz. Burada bizim için 
önemli olan zamanın, kalitenin, maliyetin ve 

çeşitli bazı değerlerin en uygun şekilde planlanıp 
uygulamaya konmasını sağlamaktır. 

Tanımlama: Projenin belirlenmesi, finansman 
kaynaklarının saptanması ve projenin tanımlanması

Planlama: Projeyi oluşturan iş paketlerinin 
belirlenmesi

Uygulama: Proje faaliyetleri öngörülen süre ve 
kaynaklar dâhilinde ve sorumlu kişi ya da birimlerce 

gerçekleştirilir.
İzleme ve Kontrol: Projenin gidişine ilişkin gösterge ve 

verilerin toplanması, bunların yapılan planlarla 
karşılaştırılması, sapmalar ve bu sapmaları düzeltmek için 

gerekli kararların verilmesiyle birlikte gerekli önlemlerin 
alınması işlemlerini içerir.
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Bobin Üretiminde Nivel® Farkı 
Nivel® yüksek gerilim sarım makinesi dağıtım ve güç trafolarında düşük maliyetli bobin üretimi için 

üretilmiş tam otomatik sistemdir. Kompakt yapıda olup kontrol panosu ve ana bileşenleri ana gövdeye 
bağlı üretilir, bu sayede hızlı kurulum özelliğine sahiptir.  Makine max. 8 paralel yassı iletken, 3 paralel 

ezmeli sarım, 1200 mm boy, 1000 mm çap ve 3000 kg’a kadar bobin sarım ihtiyaçlarına uygun 
üretilebilir. 3 farklı boyutta ve 7 farklı konfigürasyonda üretim yapılabilir. 40 kVA’dan 10000 kVA’ya 

kadar üretim bandı ihtiyacınızı tam karşılar.

Nivel® Primer Sarım Makinası Avantajları
-Eliptik, dikdörtgen ve dairesel bobin sarımında, sabit gergi için servo motorlu tork 

kontrollü ve danserli gergi kontrolü yaparak sorunsuz üretim yapmaktayız.
-Tel ezme ünitesiyle emaye tel sarımında daha yüksek (%30) doldurma oranı, bobinde 

çap düşümü ve %15’lere varan tasarruf sağlamaktayız.
-Enerji geri kazanım teknolojisi ile daha az enerji harcayarak üretim maliyetini 

düşürmekteyiz.
-Kullandığımız sarım teknolojileri ile daha az tel ve izolasyon malzemesi 

kullanımını öngörmekteyiz.
-Esnek ve modüler sarım programı sayesinde bobin makine üzerinden 

kolayca reçetelendirilebilir ve iş sonu rapor alınabilir.
-Makinemiz konik veya lineer bir yalıtım için otomatik olarak yalıtım 

ilerlemesini hesaplar ve katman yalıtımı oluşturur. Yalıtım ünitesi, tel 
ünitesiyle senkron ilerleyerek makine kullanım zamanından tasarruf 
sağlar.

-Arka iletken açıcısı servo takipli olup tel sürücüsünü takip etmek 
üzere tasarlanmıştır. Bu sayede iletken her zaman aynı açı ile makineye 

sürülerek makinenin izolasyonunda oluşabilecek problemlerin önüne 
geçilmiş olur.
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RF600 RF800 RF1000
0,55~3,75 mm

0,8~4,5 mm

9~75 mm2

12~90 mm2

3 adet 

1~8 adet

5~400 Nm

1~2  adet

20~60 mm

0,055~0,15 mm

400 mm

2 adet

15~60 mm

0,2~1 mm

400  mm

1050 mm

0~400 rpm

700~1250 mm

220~1050 mm

800  kg

350~500 mm

3 Ph 400 V 50 Hz

RAL5015 

RAL1003   

RAL7035 

Türkçe, English

Yuvarlak Emaye Tel (Cu)   

Yuvarlak Emaye Tel  (Al)   

Yassı İletken Kesit Alanı (Cu)  

Yassı İletken Kesit Alanı (Al)  

Yuvarlak Emaye Tel

Yassı İletken Sayısı  

Tel Gerilimi  

Şerit İzolasyon Sayısı 

Şerit İzolasyon Genişliği 

Şerit İzolasyon Kalınlığı  

Şerit İzolasyon Makara Çapı  

Kenar Şerit İzolasyon Sayısı 

Kenar Şerit İzolasyon Genişliği 

Kenar Şerit İzolasyon Kalınlığı 

Kenar Şerit İzolasyon M Çapı 

İzolasyon Kağıt Sarım Boyu 

Maksimum Sarıcı Tambur Devri 

Bobin Çapı      

Bobin Boyu    

Maksimum Bobin Ağırlığı 

Bobin Bara Boşluğu 

Çalışma Voltajı  

Makina Gövde Rengi 

Operatör Konsolu Dili 

0,55~3,75 mm

0,8~4,5 mm

9~75 mm2

12~90 mm2

2 adet

1~2 adet

5~400 Nm

1~2 adet

20~60 mm

0,055~0,15 mm

400 mm

2 adet

15~60 mm

0,2~1 mm

400  mm

920 mm

0~400  rpm

700~1000 mm

220~920 mm

600  kg

350~500 mm

3 Ph 400 V 50 Hz

RAL5015 

RAL1003 

RAL7035 

Türkçe, English

0,55 mm~3.75 mm

0,8 mm~4.5 mm

9~75 mm2

12~90 mm2

2 adet

1 adet

5 Nm~200 Nm 

2 adet 

20~60 mm

0,055~0,15 mm

400 mm

2 adet

15~60 mm

0,2~1 mm

400 mm

720 mm

0~400  rpm

700 mm

220-720 mm

600 kg (AG Dahil)

350~500 mm 

3 Ph 400 V 50 Hz

RAL5015 

RAL1003 

RAL7035 

Türkçe, English

Yıldız ile işaretlenen özellikler müşteri taleplerine göre değiştirilebilmektedir.
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İzalasyon Konumlama Tel ve İzalasyon Konumlama

Operatör Konsolu Jaklı Sistem

Otomatik Mandrel Uzak Kumanda Konsolu

Servo Sürücüler Pnömatik Tork Kontrol Stistemi



ANA MAKİNE EKİPMANLARI
Otomatik servo emaye ve/veya yassı

iletken sarım ünitesi (Ana Ünite)
Dört taraflı açılabilir mandrel

İletken sarım ünitesi tork motor
frenli danserli gerilim kontrölü

İzolasyon sarım ünitesi tork motor frenli,
servo asansörlü ve danserli gerilim kontrölü

Klavuzlu konik sınırlayıcılı emaye iletken açıcısı
Ana kontrol panosu hız ayarlı operatör pedalı ve içine

entegre baskı ayarlı acil durdurma SIL3 Katogori 4
15" renkli ve hareketli operatör ana konsolu

Operatör arka konsolu

n i v e l . c o m . t rn i v e l . c o m . t r
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OPSİYONEL MAKİNE EKİPMANLARI
Servo takipli tork gergi kontrollü arka açıcı sistemi
Arka Açıcıda yassı iletkenler için kılıcına yön dönüştürme 
ünitesi
Arka açıcıda danser gergi regülatörü ünitesi
Servo S büküm (Transpoze) ve 90 derece uç büküm üniteleri
Extra kenar şeridi açıcıları
Tam Boy yalıtım ünitesi
Servo kontrollü tam otomatik şerit yalıtım yapıştırma ünitesi 
İkinci ofsetli yalıtım şeridi
Yalıtım kenar kesim ünitesi Lazer Alan Tarayıcı ve Lazer 
perde güvenlik üniteleri SIL3 Kategori 4
Dijital göstergeli manuel emaye tel ezme ünitesi
Otomatik Servo emaye tel ezme ünitesi
Yassı iletken makara çap ölçümü gergi kontrolü
Tel gergili ezme ünitesi  
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ELEKTRİK TESİSTAI JACKLI SİSTEM
IP STANDARTLARI
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ELEKTRİK TESİSTAI JACKLI SİSTEM
IP STANDARTLARI

YÜKSEK IP KORUMALI JAKLI KONTROL PANOSU

UZAKTAN SERVİS BAĞLANTISI
Dahili GSM modem aracılığı ile uzak servis bağlantısı 
yapılarak servis hızı arttırılmıştır. Geliştirilen yeni yazılım 
bu sistem sayesinde güncelleştirilebilmektedir.

Kolay ve hızlı montaj için vazgeçilmez kablo montaj sistemi jaklı sistemdir. Tüm uç birimler (sensör, aktuatör) jaklı 
sistemle bağlıdır. Yedek parça ve yedek kablo tedarik sürecini kolaylaştırır. Servis ve bakım için uzman personel 
ihtiyacını azaltır.

MOBİL UYGULAMA
Web uzak masaüstü bağlantısı sayesinde operatör ekranı 
takip edilerek müdahale edilebilir. 
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KAYNAK İMALATI
Firmamız bünyesinde, kaynaklı imalat 
atölyesi bulunmakta ve tüm kaynaklı 
imalat projelerimizi icra etmektedir. Bu 
bölümde ürünlerin kaynak işlemi bittikten 
sonra temizlik, kumlama ve boya öncesi 
hazırlık işlemleri tecrübeli kalite kontrol 
ekibimiz ile yüzde yüz kontrol metodu ile 

hazırlanmaktadır.
Kaynaklı imalat Uluslararası standartlarda özel 
proses olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle 
kaynaklı imalatta kalite seviyesinin garanti altına 
alınabilmesi ve seviyelendirilebilmesi için 
Uluslararası standartlar mevcuttur. Nivel® grup 
olarak bu standartlar çerçevesinde üretim yapmaya 

gayret göstermekteyiz.
Üretim alanımızda iş güvenliği şartlarının tam anlamı ile 
sağlanması ve çalışan sağlığı için firma olarak 

iyileştirmelere devam ediyoruz.

TALAŞLI İMALAT
Tasarlanmış makine parçalarımızın, standartlara 
uygun olarak projelendirilmiş teknik resmi referans 
alınarak, parça üzerinden farklı şekil ve 
büyüklüklerde talaş kaldırılarak istenilen şekle 
getirilmesi bünyemizde gerçekleştirilmektedir. Tüm 
tezgahlarımızda CAD/CAM uygulamaları ile 
programlar hazırlanıp imalatlar yapılmaktadır. 
Kullanılan ERP programı ile tüm üretim bilgileri 
kurumsal hafızaya alınmaktadır. Bu sayede 
birbirinin aynı ve yıllar sonra olsa bile aynı kalitede 
üretimlerin tekrarlanabilirliği sağlanmaktadır. 
Atölyemizde aşağıdaki tezgahlar faaliyet 
göstermekte ve makine parkımız gün geçtikçe 
yenilenmektedir.
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MONTAJ
Nivel® grup teknik uzmanlığı, süreçlerdeki bilgi birikimi, 
kaliteli iş gücü ile makine montajı konusunda tam bir 

yeterliliğe sahiptir.

Kendi bünyemizde istihdam ettiği tecrübeli ekibimiz, 
makinelerin montajını yapmakta ve elektrik tesisatı ile 

otomasyon sistemlerini kusursuz bir şekilde kurmaktadır.

Makine montajının tüm süreçlerde iş güvenliğini 
önemsemekte olup, hassas montaj çalışmasının ardından 
sistemin en yüksek güvenlik standartlarında çalışmasını 

garanti altına almaktadır.

YAZILIM ve DONANIM
Bilişim Teknolojileri ile modern 

endüstriyel kontrol sistemlerini bir araya 
getiriyoruz. Ana bileşenlerimizden ilki olan 

yeni nesil yazılım ve donanım; bugünün 
klâsik donanımlarından farklı olarak düşük 

maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, 
az ısı üreten ancak bir o kadar da yüksek 

güvenilirlikte çalışan donanımlardır ve bu 
donanımları çalıştıracak ikinci ve belki de en 

önemli bileşen olan yenilikçi, sürekli gelişen 
yazılımımız ise internet tabanlı olması sayesinde 

uzaktan yönetilebilmektedir.
Üretim sürecinde Nivel® akıllı makineler 

kullanıldığında, fabrikalar; çalışanlardan bağımsız 
olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek 

üretim yapabilecek, üretim süresi, maliyetler ve üretim 
için ihtiyaç duyulan enterji miktarı azalacak, üretim 

miktarı ve kalitesini artıracaktır.
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TEST
Müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmesi ve 
ürünlerimizin üretimi için gerekli planların geliştirilip 
uygulanarak en etkin şekilde sürekliliğin sağlanması 
amacıyla yaptığımız testlerde, yüksek kalite 
standartlarımızı korumayı, hızlı ve etkili bir kalite 
muayene sistemi oluşturarak hatalı parça sayısını 
sıfırlamayı ve üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu 
sayede yüksek kaliteli ürünlerimizi en ekonomik 
seviyede karşılayabilmenizi sağladığımızdan emin 
oluyoruz.



SON KALİTE KONTROL
Temel ilkelerimiz olan müşteri ihtiyaçlarını doğru anlayıp, en az hata ile ürün ve servis hizmeti sunmak; bunları 
yaparken insana ve doğaya zarar vermemek, amaçlanan kalite seviyesine ulaşmak için sürekli iyileşme prensibini 
hayata geçirmek doğrultusunda yapılan son kontroller sırasında da uzmanlarımızca yapılan testler ile ürünümüzün 
tamamen güvenli olduğundan ve sorunsuz olarak çalıştığından emin oluyoruz.  
Projenin başlangıcı itibariyle, tasarım, üretim ve son kontrol aşamalarına kadar uygulanan kalite kontrol 
faaliyetlerimiz ile süreçlerimizin etkin yönetimini sağlıyoruz.

n i v e l . c o m . t r
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GARANTİ
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YEDEK PARÇA

SATIŞ SONRASI HİZMETLER
Müşteri memnuniyeti ve rahatlığını ön planda tutmaktayız. Bu bağlamda ürünlerimizin kullanımını kolaylaştırmak 
adına satış ve güvenli nakliyenin ardından da müşterimizle bağımızı koparmıyor ve her koşulda desteklemeye devam 
ediyoruz. 

Tüm ürünlerimizi uluslararası standartlara uygun olarak garantilemekteyiz. Olası sorunlara karşı yedek parça ve 
teknik servis hizmetleri ile herhangi bir soruna karşı da güvence sağlıyoruz.
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Nivel® olarak; vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda 
oluşturduğumuz yönetim sistemi çalışmalarımızı tamamlayarak tescillendirdik. 
Bu doğrultuda iş süreçlerimizi, tedariğini sağladığımız tüm ürün ve hizmetlere 
de katkı sağlayacak şekilde; ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001-İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001-Kalite Yönetim Sistemi 
Standartlarına uyumlu hale getirdik ve sertifikalandırdık.

KALİTE BELGELERİMİZ
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T. +90 312 395 49 80    M. info@nivel.com.tr

NİVEL GRUP MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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