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1997’den beri

Since 1997

7.000m² 
üretim alanı

7.000m²  
production area

10.000 / Yıllık
pano üretim kapasitesi
10.000/Per year panel 

production capacity

150 Çalışan
150 Employees

30
More than 30 countries

’dan fazla
ülkede More than 700 references

’den fazla
referans700
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1997 yılında faaliyetlerine başlayan ve sektöründe birçok 
ilke imza atma başarısı gösteren OMEGA PANO, İstanbul’da 
bulunan 7.000 m2 tesisinde yıllık 10.000 pano üretim 
kapasitesine sahiptir.

2003 yılından beri SIEMENS SIVACON partnerliği ile birçok 
önemli projeye imza atmıştır. OMEGA PANO, kendi markası 
olan OMGPANO sistemini de aynı bakış açısı ve deneyimli 
kadrosuyla üretmektedir. Uluslararası standartta tip test, 
sismik test, iç ark testi gibi sertifikalara sahip olan OMEGA 
PANO Türkiye’de üst düzey projelerin teknik kriterlerini 
sağlayan nadir markalardan biri olmuştur. OMGPANO’nun 
herhangi bir montaj partneri yoktur ve sadece OMEGA 
PANO fabrikasında üretilmektedir.

Üretim süreçlerinin üstün kalite felsefesine dayandırılması 
ve çalışan farkındalığının arttırılması amacıyla ISO 
9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001 ve ISO 45001 
standartları gereklerini yerine getiren OMEGA PANO; 
çimento, demir-çelik, cam, data merkezleri, enerji ve 
petrokimya gibi önemli sektörlerin tercih sebebi olmayı 
başarmıştır.

Kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyelere 
taşıyacak şekilde çalışmalarına devam eden OMEGA 
PANO’nun üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü 
yurtdışı projeleri oluşturmaktadır.

OMEGA PANO, yılların birikimiyle kaliteli hizmetinin yanı sıra 
etik ticaret anlayışıyla da müşteri memnuniyeti sağlamıştır. 
Bu yüzden SIEMENS, GE, ALSTOM, HUAWEI, WILO gibi 
global markaların global tedarikçisi olmayı başarmıştır.

Üretim ve yönetimde hızla dijitalleşen OMEGA PANO, 
30’dan fazla ülkede 700’ün üzerinde proje referansına 
sahiptir.

Omega Pano was founded in 1997 and succeeded in signing 
many firsts in its sector. Omega Pano continues to produce 
annually 10.000 cubicles in its 7.000 m² production area in 
Istanbul.

OMEGA PANO has carried out many important projects with 
SIEMENS SIVACON partnership since 2003. OMEGA PANO 
produces its own brand OMGPANO system with the same 
perspective and with experienced employees. OMGPANO has 
certificates such as international standard type test, seismic 
test, internal arc test and has been one of the few brands 
that provide high-level technical criteria of projects in Turkey. 
OMGPANO does not have any assembly partner and it is 
produced only in OMEGA PANO factory.

With the attribution of its production processes to its 
philosophy of quality and the increase of awareness in 
employees, Omega Pano has fulfilled the requirements of 
the ISO 9001, ISO14001, ISO 22301, ISO 27001 and ISO 
45001 standards and succeeded in being the first preference 
of important sectors such as cement, steel, glass, data 
centers, energy and oil and gas.

An important part of OMEGA PANO’s production capacity is 
composed of overseas projects and OMEGA PANO continues 
to work to bring its quality and customer satisfaction to 
higher levels.

OMEGA PANO has achieved customer satisfaction with its 
ethical business approach as well as quality service with 
years of experience. Therefore, OMEGA PANO has succeeded 
to become a global supplier of global brands such as 
SIEMENS, GE, ALSTOM, HUAWEI, WILO.

OMEGA PANO has more than 700 project references in more 
than 30 countries and rapidly digitalizing in production and 
management.
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Neden OMGPANO?
Why OMGPANO?

OMGPANO yalnızca 
Omega Pano fabrikasında 

üretilir.

OMGPANO is produced 
only in Omega Pano 

factory.

Online imalat takibi ile tüm 
süreçler kesintisiz sağlanır.

With the online 
manufacturing tracking 

all processes are provided 
without interruption.

Konusunda uzman, teknik 
ekibi ile kusursuz hizmet 

sağlar.

Provides perfect services
with its expert technical 

team. QR Kod sistemi ile tüm veriler 
buluta aktarılır.

All datas are transferred to the 
cloud with the QR code system.

Satış sonrası hizmet 
kalitesi ile yüksek müşteri 

memnuniyeti sağlar.

Provides high customer 
satisfaction with its

after-sales service quality.

Deneyimli kalite kontrol 
ekibi ile üretimin her 
aşaması denetlenir.

Every stage of production 
is inspected by the 

experienced quality 
control team.
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Omega Pano is the preferred solution address
of numerous companies in many sectors. The difference 
brought by the quality of its work and digitalization will 
continue to expand rapidly its domain with 
OMGPANO SYSTEM.

Kalitesi ve dijitalleşmenin getirdiği farkla, bir çok 
sektörde sayısız firmanın çözüm adresi olan Omega 
Pano, OMGPANO SİSTEMİ ile hızla etki alanını 
genişletmeye devam edecektir.

Farklı sektörlerin 
ortak tercihi.

The common choise of 
different sectors.

ENDÜSTRİ TESİSLERİ
Çimento Fabrikaları
Kağıt Fabrikaları
Petrokimya Tesisleri 
Demir-Çelik Tesisleri
Gıda Fabrikaları
Plastik Fabrikaları
Otomotiv Tesisleri
Hidroelektrik Enerji Santralleri
Rüzgar Enerji Santralleri
Güneş Enerji Santralleri
Arıtma Tesisleri
Havaalanları

INDUSTRIAL FACILITIES
Cement Factories
Paper Factories
Oil and Gas Plants
Iron and Steel Plants
Food Factories
Plastic Factories
Automotive Plants
Hydroelectric Power Station
Wind Power Station
Solar Power Station
Treatment Plants
Airports

YAPI SEKTÖRÜ
Konut Projeleri
Oteller
Villalar
Turistik Tesisler
Tatil Köyleri
Ticari Binalar

CONSTRUCTION
Housing Projects
Hotels
Villas
Tourist Facilities
Holiday Resorts
Commercial Buildings

HİZMET SEKTÖRÜ
Hastaneler
Metro ve Köprüler
Okullar
İbadethaneler
Otoyollar ve Tüneller
Veri Merkezleri

SERVICE INDUSTRY
Hospitals
Metro and Bridges
Schools
Places of Worship
Motorways and Tunnels
Data Centers
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Teknik özellikler
Technical specifications

• Anma Gerilimi (Ue): 690 V AC
• Anma Yalıtım Gerilimi (Ui): 1000 V AC
• Anma Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp): 8 kV 
• Anma Akımı (In): 5000 A 
• Anma Frekansı (f) : 50-60 Hz
• Kısa Devre Dayanımı (Icw) : 100 kA 
• TS/IEC EN 61439-2 Tip test sertifikası
• IEC EN 60068 Sismik Test Sertifikası
• IEC EN 61641 İç Ark Test Sertifikası
• FORM 1-2-3-4 A/B

• Rated Operational Voltage. (Ue): 690 V AC
• Rated Insulation Voltage (Ui): 1000 V AC
• Rated Impulse Withstand Voltage (Uimp): 8 kV
• Rated Current (In): 5000 A
• Rated Frequency (f): 50-60 Hz
• Rated Short-Time Withstand Current   

(Icw): 100 kA 1s
• TS / IEC EN 61439-2 Type Test Certificate
• IEC EN 60068 Seismic Test Certificate
• IEC EN 61641 Internal Arc Test Certificate
• FORM 1-2-3-4 A/B
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Tüm bara tipleri için
efektif çözümler
Accurate solutions for all 
busbar types

Örtü saclı ya da dış 
kapakta montaj 
seçeneği

Installation option with 
internal or external cover

Form 4B dizayn
Form 4B design

Kablo kesit ve 
miktarına göre özel 
bağlantı çözümleri

Special connection 
solutions according to 
cable cross-section
and quantity
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630 A’e kadar yatay bara seçeneği
Horizontal copper option up to 630A

Uygulama detayları
Application details
• Arkadan ya da üstten müdahale 

gerektirmeyen kolay birleştirme

• Easy assembly that does not require 
intervention from the back or top
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Ana gövde detayları
Main frame details

KORUMA SINIFI / DEGREE OF PROTECTION
IP30, IP31, IP41, IP42, IP54, IP65

YÜKSEKLİK / HEIGHT (mm)
2050, 2250

GENİŞLİK / WIDTH (mm)
400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400

MEKANİK DARBELERE KARŞI KORUMA
PROTECTION AGAINST MECHANICAL IMPACTS 
IK10

RENK / COLOR
RAL 7032, RAL 9001, RAL9010

İŞLETME SICAKLIĞI / OPERATING TEMPERATURE
-5 °C, +50 °C

BAZA YÜKSEKLİĞİ / BASE HEIGHT
100 mm veya 200 mm / 100 mm or 200 mm

MALZEME / MATERIAL
Taşıyıcı Çerçeve 2 mm / Carrier Frame 2 mm
Üst Kapak 1.5 mm-2 mm/ Top Plate 1.5 mm-2 mm
Ön Kapı 1.5-2 mm / Front Door 1.5-2 mm
Arka Kapak 1.5-2 mm / Rear Panel 1.5-2 mm
Yan Kapaklar 1.5-2 mm / Side Panels 1.5-2 mm
Alt Kapak 1.5-2 mm / Bottom Plate 1.5-2 mm
Bölümlendirme Sacları 1-1.5 mm / Seperation Plates 1-1.5 mm
Bazalar 2-1.5 mm / Bases 2-1.5 mm

• IEC 61439-2 standartlarında  
5000 A tip testi

• IEC 60068 ve IEEE-693-2018  
sismik dayanım testleri

• Modüler yapı
• 3 Boyutlu tasarım
• Form 4B

• 5000 A Type Tested According to IEC 61439-2
• Tested for resistance to eartquakes IEC 60068 

and IEEE-693-2018.
• Modular
• 3 Dimensions design
• Form 4B
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Özel alt kapama seçenekleri*
Special bottom closure options*

*Kablo girişleri isteğiniz doğrultusunda fırça, rakor veya 
kauçuk vb. şeklinde yapılabilir.
*Cable entries can be made with brush, gland or rubber etc. 
according to your request.

Dökme Contalı IP Koruması
IP Protection with Cast Gasket

Metal Kilit Mekanizması
Metal Lock Mechanism

IP54 Sızdırmaz Çatı
IP54 Sealed Roof

ESNEK KONFİGÜRASYON
• Düz kapı
• Camlı kapı
• Parçalı kapı
• Havalandırma panjurlu kapı
• Ön örtü düzenekli
• Koruma sınıfı IP31,IP41, IP54, IP65
• Üstten havalandırma modülü
• Paslanmaz

FLEXIBLE CONFIGURATION
• Section door
• Modular door
• Partial door
• Ventilation shutter door
• Front cover mechanism
• Protection class IP31, IP41, IP54, IP65
• Top ventilation module
• Stainless steel
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• Üst ve arkada olmak üzere 3 tipte 
esnek ana bara seçeneği

• Hücreler arasında özel ark bariyerleri
• 5000 A 100 kA’e kadar tip testli
• 11.500 A’e kadar uygulama

• 3 types of flexible main busbar options, 
at top and rear

• Special arc barriers between cells
• Type-tested up to 5000 A 100 kA
• Application up to 11.500 A

Ana bara detayları Main busbar details
OMGPANO sisteminde ana bara dizaynı 
ihtiyacınıza göre; 
• Üstte ve arkada
• Altta ve arkada
• Üstte
olmak üzere üç ayrı şekilde 
yapılabilmektedir.

In OMGPANO system main busbar design 
according to your needs;
• At rear-top 
• At rear-bottom
• At top
can be made with three different options.

Üstte ve arkada bara seçeneği
Busbar at rear-top Altta ve arkada bara seçeneği

Busbar at rear-bottom Üstte bara seçeneği
Busbar at top
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Formlama Form of internal 
seperation

Bölümlendirme, pano içerisindeki tüm 
işlevsel kısımların (bara, cihazlar, giriş/çıkış 
kabloları vb.) birbirlerinden ayrılmasını ifade 
eden bir kriterdir.

It is a criterion that expresses the seperating 
of all functional parts (busbar, devices, input 
/ output cables, etc.) in the panel from each 
other.

• FORM-1

• FORM-2

• FORM-3= (FORM-2)+ FORM-3 KİTLERİ

• FORM-4= (FORM-2)+(FORM-3)+FORM-4 KİTLERİ

• FORM-1

• FORM-2

• FORM-3= (FORM-2)+ FORM-3 KITS

• FORM-4= (FORM-2)+(FORM-3)+FORM-4 KITS

Ön görünüş / Front view Arka görünüş / Back view Yan görünüş / Side view
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FORM 1
Hiçbir işlevsel kısım birbirinden ayrılmaz.
Kapı açıkken her bir işlevsel kısma erişilebilir
Pano içinde yapılması gereken her çalışma için 
enerjinin kesilmesi zorunludur.
Enerji kesintisine katlanılabilir tesislerde kullanılır.

FORM 1
No functional parts are separated from each other.
When the door is open, each functional part can be 
accessed.
It is necessary to cut off the energy for every work that 
needs to be done inside the panel.
It is used in facilities that can tolerate energy cuts.

FORM-2  
Baralar, diğer işlevsel kısımlardan ayrılır.

Form-2a   
Kablo terminalleri baralardan ayrılmamıştır.

Form-2a   
Cable terminals are not separated from busbars.

FORM-2  
Busbars are separated from other functional parts.

Form-2b 
Kablo terminalleri baralardan ayrılmıştır.

Form-2b 
Cable terminals are separated from busbars.
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FORM-4 
Baralar, diğer işlevsel kısımlardan ayrılır.
İşlevsel üniteler birbirlerinden ayrılır.
Kablo terminalleri işlevsel ünitelerden ayrılır.

Form-4a 
Kablo terminalleri, işlevsel ünitelerle aynı 
bölüm içersindedir.

Form-4a 
Cable terminals in the same section as the 
functional units.

FORM-4 
Busbars are separated from other functional parts.
Functional units are separated from each other.
Cable terminals are separated from functional units.

Form-4b 
Kablo terminalleri, işlevsel ünitelerden de 
ayrılmıştır.

Form-4b 
Cable terminals are separated from functional 
units.

FORM-3 
Baralar, diğer işlevsel kısımlardan ayrılır.
İşlevsel üniteler birbirlerinden ayrılır.
Kablo terminalleri işlevsel ünitelerden ayrılır.

FORM-3 
Busbars are separated from other functional parts.
Functional units are separated from each other.
Cable terminals are separated from functional units.

Form-3a  
Kablo terminalleri baralardan ayrılmamıştır.

Form-3a  
Cable terminals are not separated from 
busbars.

Form-3b 
Kablo terminalleri baralardan ayrılmıştır.

Form-3b  
Cable terminals are separated from busbars.
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MCC çözümleri
MCC solutions
• İstenilen ortam sıcaklığında ve 

ihtiyaca uygun üretim
• 3 boyutlu tasarım
• Sürücü ve soft starter uygulamaları
• Ayrılabilir ve kolay montajlanabilir 

taban sacı seçenekleri
• Kumanda ve kontrol kolaylığı

• Production according to the desired 
environment conditions and needs

• 3D design
• Frequency converter and soft starter 

applications
• Separable and easy-to-mount base 

plate options
• Command and control convenience

Formlu MCC
MCC with internal 
seperation

Soft Starter ve Sürücülü MCC Kabinler / MCC cabinets with soft starters and frequency converters.
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Çekmeceli
MCC çözümleri

Withdrawable
MCC solutions

• Çekmece modülleri takılıp çıkarılabilir
• Yüksek güvenlik sağlayan özel anahtarlama 

sistemlerine sahiptir. 
• Olası bir kısa devre durumunda dahi 

kontrol kontaklarıyla 630 A’e kadar 
anahtarlama yapılabilir.

• Herhangi bir arıza durumunda enerji 
kesmeye gerek duymadan çekmece 
modülleri hızlı bir şekilde değiştirilebilir.

• Takılı durumdaki tam çekmeceli modüller, 
“çalıştırma” “test” ve “açık devre” 
pozisyonlarında istenildiği gibi kilitlenebilir.

• Emniyet kilidi mekanizmalarıyla yanlış 
kullanıma karşı korunma sağlanmıştır.

• Standart konfigürasyonlarda; 3 veya 4 
kutuplu;125 A, 315 A, 630 A seçenekleri 
sunan çekmece modülleri mevcuttur.

• Kompakt modüllere göre, daha ekonomik 
ve etkili çözüm sunabilmektedir.

• Withdrawable modules are pluggable and 
removable.

• It has special switching systems that 
provide high security in terms of security.

• Even in case of a possible short circuit, 
switching up to 630 A can be made with the 
control contacts.

• In case of any malfunction, withdrawable 
modules can be changed quickly without 
interrupting the electricity.

• The fully withdrawable modules in the 
installed state can be locked in the “start” 
“test” and “open circuit” positions.

• Safety lock mechanisms for protection 
against misuse.

• In standard configurations; There are 
busbar modules with 3 or 4 poles; 125 A, 
315 A, 630 A options.

• Compared to compact modules, it can offer 
a more economical and effective solution.

Çekmece Tipi (Ar-Ge Aşamasında) / Withdrawable Type (In R&D Stage)
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Ücretsiz ilk bakım ve
termal görüntüleme.

Free of charge for first maintenance
and thermal-imaging.



OMGPANO 21

Harmonik filtreli
kompanzasyon
çözümleri

Power factor 
correction solutions 
with harmonic filter

• Tek hücrede 500 kVAr montaj imkanı
• 400 V, 440 V, 480 V, 525 V, 800 V gerilim 

seviyeleri uygulamaları
• Kontaktörlü, Tristörlü anahtarlama dizayn 

seçenekleri
• Harmonik filtreli ve şönt reaktörlü montaj 

uygulamaları

• Possibility of 500 kVAr assembly in a single cell
• 400 V, 440 V, 480 V, 525 V, 800 V voltage level 

applications
• Contactor, Thyristor switching options
• Assembly applications with harmonic filter and 

shunt reactor

100 kVAr Kademe
 100 kVAr Stage 

600 kVAr Kompanzasyon / 600 kVAr PFC
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Duvar tipi kabinler Wall type cabinets
• 400 mm’den 1000 mm’ye kadar genişlik
• 400 mm’den 1800 mm’ye kadar yükseklik
• Sıvı altı
• Sıva üstü
• Harici
• Dahili

Dahili Tip / Internal Type

Harici Tip / External Type

• Width from 400 mm to 1000 mm
• Height from 400 mm to 1800 mm
• Recessed
• Surface mounted
• External
• Internal

Harici Tip / External Type

Dahili Tip / Internal Type



OMGPANO 23

Special panel solutions
• Talebe uygun boyut, renk ve teknik şartlarda 

özel pano üretimleri yapılmaktadır.
• Special panels with size, color or 

technical specifications.

Özel pano çözümleri

Paslanmaz Pano Çözümleri / Stainless Steel Panel Solutions

Özel Pano Çözümleri / Special Panel Solutiions
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Karekod Sistemi QR-Code System
Ürünlerin, üretim ve teknik bilgilerine 
ulaşmak için Karekod uygulaması 
kullanılmaktadır.

Omega Pano provides QR code service to the 
customers in order to reach the production 
and technical details of the products.

• ePLANP8 ile kumanda ve güç  
projeleri çizimleri

• AutoCAD ile pano görünüşleri
• Test raporları
• Tüm talimatlar
• Malzeme ve cihaz katalogları

• Control and power projects drawings  
with ePLAN P8

• All technical drawings with AutoCAD
• Test reports
• All instructions
• Catalogs of the materials and devices
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Ambalaj çözümleri
Packaging solutions

Ahşap kafesli ambalaj
Wooden Packaging

Standart ambalaj
Standard packaging

Deniz aşırı sandıklı ambalaj - iç görünüm
Seaworthy wooden packaging - inside view

Deniz aşırı sandıklı ambalaj - dış görünüm
Seaworthy wooden packaging - external view
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CertificatesSertifikalar
• OMGPANO TS/IEC EN 61439-2 Tip 

test Sertifikası
• OMGPANO IEC EN 60068 Sismik Test 

Sertifikası
• OMGPANO IEC EN 61641 İç Ark Test 

Sertifikası
• OMGPANO Marka Tescil Belgesi - 

201951787
• OMGPANO Ürün Belgesi -   

119-19-0012-61439-01/R00
• OMGPANO Ip Raporu -   

19-1070-R00
• OMGPANO EAC Belgesi

• TS / IEC EN 61439-2 Type test certificate
• IEC EN 60068 Seismic Test Certificate
• IEC EN 61641 Internal Arc Test Certificate
• OMGPANO Trademark Registration Certificate - 

201951787
• OMGPANO Product Certificate -    

119-19-0012-61439-01/R00
• OMGPANO IP Report -     

19-1070-R00 
• OMGPANO EAC Certificate

OMGPANO İç Ark Testi
OMGPANO Internal Arc Test

OMGPANO EAC BELGESİ
OMGPANO EAC Certificate

OMGPANO Tip Test Sertifikası
OMGPANO Type Test Certificate
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Certificates

Marka No    :    2019 51787 -  Ticaret - Hizmet 

Marka Sahibi  :OMEGA ELEKTR�K PANO SANAY� VE T�CARET A.Ş.
TÜRK�YE CUMHUR�YET�
BEYL�KDÜZÜ ORGAN�ZE SANAY� BÖLGES� MERMERC�LER SANAY� S�TES� 4.
CADDE NO:18 BEYL�KDÜZÜ Beylikdüzü �stanbul

�lişiktedir.
Emtiası : 09 , 35

�şbu Marka 23/05/2019 tarihinden itibaren ON YIL süreyle 
04/12/2019 tarihinde tescil edilmiştir.

OMGPANO Marka Tescil Belgesi
OMGPANO Trademark
Registration Certificate

OMGPANO 19-1070-R00 IP RAPORU
OMGPANO 19-1070-R00 IP Report

OMGPANO Sismik Test Belgesi
OMGPANO Seismic Test Certificate

OMGPANO Ürün Belgesi
OMGPANO Product Certificate
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5 yıla kadar
garanti seçenekleri

Warranty options
up to 5 years


