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E-House
Her nerede enerjiye ihtiyaç olunursa

Siemens Integrated Power konseptinin 
ayrılmaz bir parçası olan E-House; elektrik 
enerjisini hızlı, esnek ve güvenilir bir şekilde 
sağlar. Siemens, E-House sayesinde tasarım 
ve mühendislikten, kurulum ve devreye 
almaya kadar özelleştirilmiş tak ve çalıştır 
güç sistemi çözümleri sunar. E-House inşaat 
süresini kısaltır. Yüksek kaliteli tasarım 
sayesinde hızlı ve kolay kurulum sağlar 
ayrıca yerleşim alanı ve teslim süresini 
iyileştirir.

Kullanıma hazır
Bir E-House, hava veya gaz izoleli orta 
gerilim panosu, alçak gerilim panosu, güç 
trafosu, orta gerilim veya yüksek gerilim 
kablo makarası, koruma, izleme ve kontrol 
sistemleri, güç yönetimi sistemleri, frekans 
kontrollü sürücüler ve bununla birlikte AC, 
DC yardımcı güç ve bina yönetim sistemleri 
gibi çeşitli ekipmanlardan oluşabilir. 
Tamamen önceden tasarlanmış, üretilmiş, 
birleştirilmiş ve fabrikada veya montaj 
alanında testleri yapılmış bir E-House 
basitçe yerine yerleştirilir ve kurulumu 
sağlanır. 
 
 
 

Sayısız uygulama
Sanayi, kamu kuruluşları ve dağıtım 
şirketleri enerji altyapılarını genişletmek için 
E-House'lardan yararlanır. Yer tasarrufu 
sağlayan çözümler gibi çok çeşitli
uygulamalar için idealdir. Örnek olarak, zor 
ulaşılan alanlara, zorlu çevrelere; geçici 
enerji dağıtım çözümleri ve istenildiği tak-
tirde başka bir yere taşınmak için çok 
uygundur.

Uluslararası standartlar
Hem elektrik ekipmanları hem de E-House 
ilgili standartlara göre tasarlanır ve inşa 
edilir. Amerikan standartları (ANSI/NEMA/ 
ASTM/AWS), Avrupa standartları (IEC/EN/BS) 
ve test edilip sertifikalanmış farklı pazarlar 
için (UL/CE/GOST&EAC).

Tek bakışta avantajlar 
• Maliyet Tasarrufu

E-House kullanmak yatırım masraflarını (CAPEX) ve işletme masraflarını (OPEX) 
düşürmeye yardımcı olur.

• Zaman Verimi
Kullanıma hazır teslim edilen E-House, şantiye süresini kısaltır.

• Geliştirilmiş güvenlik
Kısalan şantiye süresi sayesinde İSG performansı iyileşir.

• Daha az yerleşim alanı
Kaliteli tasarım ve modüler olma özelliği ile daha az yer kaplar.

• Tek adımda çözüm
Planlamadan, kurulum ve devreye almaya kadar her şey tek sözleşme ile Siemens
tarafından yapılır.
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E-House Tipleri
Çok çeşitli uygulamalar için

Herhangi bir uygulama talebine uyan çeşitli 
tiplerde E-House'lar vardır. E-House'lar 
müşteri isteklerine uygun olarak tasarlanır. 
E-House'lar dışarıdan gelen kablo tavalarına 
ve E-House’un altında olan tava ve  bara 
kurulumuna kolay ulaşmak için genellikle 
yüksek kolonların üstüne kurulur. Mobil bir 
trafo merkezi tekerlekler üzerindeki bir 
E-House modülüyken, standart bir E-House 
sabit bir temel üzerine oturur.

Çok modüllü E-House'lar temelin üstünde 
birbirinin yanına konumlanan birçok modül-
den oluşur. Mühendislik uzmanlığımızla 
beraber, uygun alanın ideal kullanımından 
emin olmak için iki veya daha fazla seviyede 
kurulum yapabiliriz. Kızaklı tipler bütün 
elektrik ekipmanlarıyla beraber harici tip 
modüllere direkt monte edilen veya tek bir 
modüle montajı yapılan özel kompakt bir 
çözümdür.
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Teker 

Mobil 
istasyon KızakE-House

E-House 
(Prefabrik şalt istasyonları)

ZemindeZeminde

Çoklu-modülTek modül

Köşk Gemi  
konteyneri

Gemi 
konteyneri

Özel 
yapım

Özel 
Yapım

Dünya çapında deneyim 

Dünya çapında 300’den fazla 
E-House başarılı bir şekilde 
teslim edilmiştir. Tüm dünya-
da edindiğimiz deneyim, 
E-House uzman mühendislik 
merkezleri tarafından destek-
lenen yerel çözüm ve uzman-
lık merkezleri sayesinde 
mümkün olmuştur. Bu kuru-
lum E-House çözümlerini 
ihtiyaç olan heryere gerekli 
standartta sunmamızı sağlar. 
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20%’ye kadar maliyet tasarrufu imkanı
Tipik E-House projelerinde beklenen maliyet tasarrufuCost-savings potential of up to 20% Reduced lead time up to 50%
Expected cost reductions for typical E-House projects Scenario simulation with a conventional solution and E-House
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Extra shipping costs 
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-25 % 

45 % 45 %

35 %

due to E-House

Yatırım maliyetini (CAPEX) azaltma 
Standart çözüm olarak, E-House önemli 
tasarruf potansiyeli sunar. Maliyet 
planlamalarında 50% ‘ye kadar tasarruf 
sağlar.

Prefabrik elektrik binası olarak, E-House 
tümüyle entegre edilmiş ve test edilmiş 
olarak teslim edilir. Bu inşaat sahasındaki
adam/saat miktarı ve kurulum süresini 
önemli derecede azaltır. Modüler olması 
ve minimum alana yönelik tasarımın 
getirdiği optimize edilmiş taban alanı 
sayesinde 
E-House kullanıcılarına avantaj sağlar.

Tek başına, geleneksel güç dağıtım trafo 
merkezlerine kıyasla toplam maliyetlerinin 
(TCO) 20%’sine kadar tasarruf sağlar.

İşletme maliyetini (OPEX) azaltma
Yatırım maliyetindeki azaltmadan bağımsız 
olarak, Siemens’in E-House'ları optimize 
edilmiş bina hacmi ve sistem tasarımı 
sayesinde işletme maliyetini düşürme 
potansiyeline sahiptir.

Tasarruflu çözüm

E-House maliyet tasarrufu sağlar
• Standartlaşma sayesinde 20%’ye kadar tasarruf 
• Azaltılmış planlama maliyeti
• Azaltılmış saha çalışması
• Yerden tasarruf için optimizasyon
• Olası geçici ve yer değiştirme çözümü (mobil)
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Zaman tasarrufu 
 sağlayan çözüm

E-House zaman kazandırır
• 50%’ye kadar azaltılmış teslim süresi
• Azaltılmış inşaat mühendisliği kapsamı
• Tak & çalıştır metodu sayesinde iyileştirilmiş kurulum süresi 
• Azalan inşaat gecikmeleri (örn: hava muhalefeti sebebiyle)
• Diğer saha aktivitelerine minimum müdahale

E-House enerji besleme çözümleri kurulum için 
hızlı ve kolaydır. Geleneksel saha inşaatlarıyla 
karşılaştırıldığında, E-House toplam teslim süresi-
ni 50%’ye kadar düşürür. Önceden üretilmiş ve 
test edilmiş olması sayesinde sadece kurulum, 
bağlantı ve devreye alma gerektirir.

50%’ye kadar azalan teslim süresi 
Betonarme bina ile E-House Çözümü  
karşılaştırması

Cost-savings potential of up to 20% Reduced lead time up to 50%
Expected cost reductions for typical E-House projects Scenario simulation with a conventional solution and E-House
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Siemens E-House'ları kapsamlı OG-AG güç 
çözümleri portföyümüzden çok çeşitli güç 
ekipmanlarıyla ve bileşenleriyle uygulanabi-
lir. Önceden üretilmiş çözümler gibi, bütün 
güç dağıtım bileşenleri, içine kurulmadan 
önce yapılandırılır; yüksek derecede işlev-
sellik ve güvenirlik sağlar.

Siemens orta gerilim panoları (8DA/B, NX 
PLUS C veya NX AIR) genellikle 40.5 kV ve 
5000A’e kadar enerji beslemesi için E-House
çözümleri için tasarlanır.  Buna 7000A’ e 
kadar alçak gerilim panosu SIVACON S8 
eşlik eder. Bu elektrik enerjisinin sürekli 
dağıtımı için çok uygun maliyetli ve esnek
çözümler sunar ayrıca en yüksek seviyede 
kişisel ve sistem güvenliğini garanti eder.

Kapsamlı bir çözüm

Bütün ekipmanlar akıllıca birbirine bağlan-
mıştır. Siemens koruma, otomasyon ve 
izleme cihazları (SIPROTEC) ve motor kont-
rol cihazları (SIMOCODE) Siemens tarafın-
dan sağlanan güç yönetim sistemine kolay-
ca bağlanabilir.

Ayrıca alçak gerilim, orta gerilim motorlarını 
sürmek ve kontrol etmek için Siemens’in 
motor kontrol merkezleri ve ürünleri mev-
cuttur.

Alçak gerilim bara kanal sistemleri SIVACON 
8PS, kuru tip trafolarımıza (dökme reçine 
GEAFOL trafo) enerji bağlantıları için kulla-
nılabilir.

Siemens, ekipman ve insanların korumasın-
dan emin olmak için tasarlanmış bina tekno-
lojileri sistemleri de sağlar.

Akü ve kesintisiz güç sistemleri gibi diğer 
elektrik ekipmanları Siemens veya müşteri-
leri tarafından onaylanmış dünya standart-
larında tedarikçilerden temin edilir. 
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AG + OG Bileşenleri

   NXPLUS C gaz izoleli orta gerilim 
panosu

   8DA10 gaz izoleli orta gerilim 
panosu

   SIVACON S8 alçak gerilim dağıtım 
panosu

   SIVACON S8 alçak gerilim motor 
kontrol panosu

   SIVACON 8PS busbar sistemi
   SIVACON iç ihtiyaç panosu 

 

VSD (Sürücüler)

   ROBICON orta gerilim sürücüleri
   SINAMICS G150 kabinli üniteler: 

Tekli sürücüler için genel çözüm

Enerji Otomasyonu

   SCADA sistemi / RTU (Uzak kont-
rol cihazı) kabini, ör., Siemens 
SICAM

HVAC, Algılama ve Söndürme

   Yangın algılama ve söndürme 
sistemleri 
(ör., Sinorix 1230)

Akü odası

   Akü rafı

   UPS (kesintisiz güç kaynağı)

Trafo

   Harici güç trafosu veya dahili/
harici yardımcı trafo

Mükemmel uyumlu bileşenlerle örnek bir kurulum
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Elektrik şebekeniz için 
esnek çözüm
Tak Çalıştır Sistemi
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Şebekeniz için, her nerede neye ihtiyaç olursa olsun,  
kesintisiz enerji sağlamaya devam edeceğiz. 

Örnek referanslar

Liman için E-House
Mozambik’te Nacala-a-Velha’daki yeni derin 
deniz limanı, dağlık Tete bölgesindeki 
kömür madenleri için güç kaynaklarında 
Siemens’ten alçak ve orta gerilim panoya 
güveniyor. 5 tane E-House tak ve çalıştır 
çözümü olarak Almanya’dan CLN (Corredor 
Logistico Integrado Nacala) ortak girişimine 
sevk edildi. 
 
Kömür tozuna, aşırı basınca ve yerel çevre-
sel koşullara uygun olarak ve tuzlu deniz 
havasına karşı özel boya ile  koruma 
sağlanır. Tam donanımlı ve nakliye-den 
önce test edildikten sonra hızlıca işlet-
meye alınır.
 

Hidroelektrik santral için E-House 
Kolombiya’daki enerji santralinin tünel 
inşaatları için, enerji tedarikçisi 16 adet 
E-House’ı ve 6 tane kızak monteli E-House'u 
Siemens Kolombiya’dan sipariş etti. Siemens 
E-House tasarım, mühendislik, üretim, test, 
nakliyat ve devre-ye almayı içeren eksiksiz 
bir çözüm teslim etti.

Enerji Dağıtım için E-House
Georgian State Electrosytem (GSE), Gürcistan 
elektrik şebekesini modernleştirme zorluğu
ile karşı karşıya kaldı. Çözüm olarak bu görev 
için anahtar teslim 14 adet E-House, 260 tane 
hava izoleli panoyla birlikte trafo otomasyon 
ekipmanları tercih edildi. Bahsi geçen 
E-House'lar artık Gürcistan’ın farklı yerlerinde 
enerjilendirilmiş olarak işletilmektedir. GSE 
yönetim kurulu başkanı Sulkhan Zumburidze 
“Siemens tedarik, teslim, zorlu coğrafi ve
hava durumlarına rağmen E-House'ların 
kurulumunda büyük bir adanmışlık ve çaba 
göstermiştir” demiştir.

Elektrik şebekesi operatörleri, dağıtım 
şirketleri, elektrik üreticileri ve enerji yoğun 
altyapı tesisleri, müşterileri için güvenilir 
enerji sağlayabilmelidirler. Enerji talebi her 
zaman sınırlanan inşaat süresi, işletme 
kısıtlamaları, doğa felaketleri veya diğer 
durumlardan bağımsız olarak kesintisiz 
karşılanmalıdır. 

E-House'lar genellikle dağıtım sistemleri için 
şalt veya redresör odaları, şebeke bağlantı 
uygulamaları, fosil ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarını yönetmek, kritik işlemler için 
güvenilir güç besleme çözümleri veya enerji 
depolama sistemleri için kullanılır.
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Endüstriye 
en uygun çözüm
Zorlu görevler için güvenilir çözüm
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Maliyetleri kontrol altında tutarken 
 enerji talebinizi güvenilir bir şekilde karşılamak 

ilk önceliğimizdir

Örnek referanslar

Sıvılaştırma Tesisleri için E-House 
Petrokimya sanayisindeki projeler derin 
uzmanlık gerektirir. Bu yüzden dünyanın en 
büyüklerinden biri olan Katar’daki sıvılaştır-
ma (GTL) projelerine daha önce kullanıma 
açılmamış gaz sahası rezervlerinin geliştiril-
mesi, işlenmesi ve taşınması için Siemens 
seçildi. 3 modül halinde teslim edilmiş ön 
üretimli E-House’lar temellere monte edile-
rek zaman tasarrufu sağlarken, çevre, sağlık 
ve güvenlik standartlarına uygun güvenilir 
bir şekilde elektrik ihtiyacını karşılar.

Petrol boru hatları için E-House
836 km’si karada ve 12km’si su altında 
bulunan Kolombiya’daki petrol boru hatları, 
kuyulardan ham petrolü taşımak için hızlı ve 
güvenli enerji beslemesine ihtiyaç duyuyor-
du. Siemens başarılı bir şekilde müşteri 
istekleri doğrultusunda bütün montajı ve 
testi fabrikada yapılmış modüler E-House ’ı 
kurdu. Proje dahilinde orta gerilim pano, 
alçak gerilim pano ve bara sistemleri mev-
cuttur.

E-House; petrol ve gaz, kimya ya da metal 
maden gibi yoğun olarak enerji kullanan 
endüstrilerin,  diğerlerine göre çok zorlu 
ortamlarında ve en zorlu durumlarda 
güvenilir şekilde çalışabilmelidir. E-House 
çözümleri sizi yarı yolda bırakmaz.

E-House güvenilir çalışır
E-House çözümleriyle tehlikeli hava koşulla-
rı ve zorlu çevrelerden dolayı elektrik kesin-
tileri artık sorun değil. Tüm kritik görev 
uygulamaları için uygun E-House'lar çok titiz 
endüstri koşullarına göre inşa edilir. Ek
olarak aşırı sıcaklık, toz, kir, rutubet, sis ve 
neme dayanıklı olarak tasarlanır. Son derece 
dayanıklı yapı ile yüksek kar yükleriyle 
birlikte yüksek rüzgâr hızlarından ve dep-
rem riskiyle beraber yakındaki trafo arıza-
sından kaynaklanabilecek dış yangınlara
karşı dayanıklıdır.

Daha az kesişim ve daha az inşaat riski 
Betonarme enerji merkezleri inşaatında en 
kısa gecikme bile proje takvimine yıkıcı bir 
etki yapar. E-House ideal bir çözümdür.
Saha çalışanı sayısını ve süresini en aza 
indiren ve diğer faaliyetlerle beraber karışık-
lıkları düşürerek hızla monte edilir. E-House 
SEÇ (sağlık, emniyet ve çevre) performansı-
nı büyük ölçüde arttırır. Montajı önceden 
yapılmış ve test edilmiş olmasından dolayı, 
hava muhalefeti sebebiyle gecikme riski 
yoktur. Sonuç olarak E-House daimi perfor-
mans güvencesiyle neredeyse her yere 
kurulabilir.

Bakır madenleri için E-House
Peru ve Avusturalya’da bakır madenleri için 
bir çok ek tesis projesi Siemens alçak gerilim 
ve orta gerilim enerji besleme çözümleriyle 
tamamen entegre edilmiş, 20 E-House 
müşteri isteklerine göre uyarlanmış enerji 
dağıtım sistemleri temin edildi. Proje içeriği 
mühendislik, proje yönetimi, tekil 
modüllerin ön montajı, devreye alma ve 
nakliye öncesi testi kapsar.
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E-House’unuzun detaylı planlaması-
nın ardından yüksek kaliteli ürünler 
ve malzemeler temin edilir ve
E-House özel isteklerinizi karşıla-
mak üzere inşa edilir.

• Yüksek kaliteli malzemelerin
tedariği

• İmalat
• Yetenekli iş gücü

ADIM 2 Üretim

ADIM 1 Tasarım

Her dağıtım istasyonu projesinin benzer-
siz olduğunu kabul edersek,                     
E-House'ları, ihtiyaçlarınızı en ideal 
şekilde karşılamak için hızlı ve düşük 
maliyetli planlayıp tasarlıyoruz.
• Bütün elektrik mühendisliği ve tasarımı 
• Yerleşim planı
• Mekanik tasarım
• Yardımcı ekipman ve sistem tasarımı

(ör: yangın algılama, klima/havalandır-
ma vs.)

Planlamadan 
tak ve çalıştır kurulumuna
Siemens her proje için üstün tasarım 
bilgisiyle birlikte gerekli uzmanlığa sahip-
tir. 

Her şey tasarım ile başlar. Siemens müşte-
rilerinin enerji dağıtım ihtiyaçlarını, özel 
proje gerekliliklerini (Ör: lojistik ve saha 

sınırlamaları), işçi sağlığı ve güvenlikle 
birlikte işletme ve bakım gerekliliklerini 
dikkate alan özel tasarım uzmanlığı sağlar. 
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E-House’un metal yapısının bütün 
elemanları, metal şasi, zemin, tavan ve 
duvar panelleri dahil kontrollü fabrika 
ortamında ön montajı yapılır. 

• Metal şasi inşaatı ve kaplaması 
• Tavan, duvar ve zemin bileşenlerinin 

kurulumu
• Bileşenlerin mekanik kurulumu

ADIM 3 Ön-montaj

ADIM 4 Elektrik kurulumu

E-House’unuzun içeriği ne olursa olsun, mühendis-
lik ekibimiz en uygun entegrasyonu garanti eder. 

• Güç ekipmanları 
• Yardımcı ekipman ve sistemler
• Dahili kabloların bağlantısı

ADIM 5 Ön-devreye alma ve test 

Üst düzey ve işlevsel E-House 
ekipmanları ve yardımcı sistemleri, 
proje sahasına teslim edilmeden 
önce kapsamlı denetim ve test 
planına tabi tutulur.

• Tüm kurulumun ön saha testleri 
• Ekipmanların ön devreye alımı 
• İşlevsellik testleri 
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ADIM 6 Nakliye 

Planlama ve yük kapasitesinin 
hesaplanmasından nakliye tipinin 
seçimine kadar bütün lojistik hiz-
metlerini yapıyoruz. 

• Ağır ve büyük boyutlu taşımacılık-
ta uzmanlık 

• Güvenli, hızlı ve verimli nakliyat 
• Lojistik yönetimi 

ADIM 7 Tak & Çalıştır 

Sahaya sevk edildikten sonra, 
E-House direkt olarak temelleri 
üzerine kaldırılır ve yerine 
oturtularak sabitlenir. Tak & 
Çalıştır konsepti masrafları, 
zamanı ve çabayı en aza indirir. 

• E-House’un kaldırılması ve
mekanik kurulumu

• Dış kabloların elektrik kurulu-
mu

• Devreye alma
• Enerjilendirme
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Müşteri isteğine göre 
tasarım
Elektrik tasarımı
Elektrik enerjisi dağıtımı için müşterinin 
ihtiyaçlarından ilgili ekipmanın prosesine 
kadar tek hat şemasında belirtilir. Bu 
E-House uygulamalarının işlevselliği için 
en önemli tasarım parametresidir. Elektrik 
tasarımı ürünlerin tiplerini ilgili boyut ve 
ağırlıkla tanımlar. Siemens’in kapsamlı 
ürün portföyü mükemmel uyum sağlamış 
ürünlerin ve sistemlerin olağanüstü çeşitli-
liğini sunar. Örnek olarak panolar ve 
kontrol sistemleri, koruma cihazları ve 
izleme sistemleri.

Gereklilik yönetimi
Sertifikalı proje yöneticilerimiz ve dene-
yimli önder mühendislerimiz müşterimiz 
için birincil irtibat noktalarıdır. Profesyonel 
bir proje ekibi bütün dahili tasarım çalış-
malarının uyumlu olarak yürütüldüğünden 
emin olurken, proaktif bir ekibimiz de
harici unsurların entegrasyonunun sorun-
suz olacağının garantisidir.

Ekipman yerleşim şeması
E-House’un kapsadığı alanın ve akıllı 
operasyonunun iyileştirilmesi için anahtar 
unsur güç ekipmanlarının akıllıca yerleşti-
rilmesidir. Bu tasarım optimize edilmiş 
yerleşim alanını, vinç ile kaldırma kapsamı-
nı ve nakliye konseptini önemli derecede 
etkiler. Siemens mühendisleri iç ark koru-
madan ve akü havalandırma gereklilikleri-
ne kadar bütün özel teknolojik gereklilikle-
ri dikkate alır.

Yapı ve mekanik tasarım
Yapısal tasarım ekipman yerleşiminin
ağırlık dağılımına dayanır. Mekanik tasarım 
kaldırma ve işletme halindeki sehim limit-
lerine göre yapılır. Duvar ve tavan bileşen-
leri, kapılar, zemin, yardımcı ekipman 
kurumları gibi bileşenler yapısal hesaplara 
katılır. Çevresel faktörler ve yangın dayanı-
mı gibi projenin özel gerekliliklerine göre 
uygun ürünler seçilir.

Siemens Global Engineering and Excellen-
ce Center (GEEC) patlamaya dayanıklı ve 
çok katlı E-House’ları tasarlamak için 
ihtiyaç olan benzersiz mühendislik bilgisi, 
uzmanlık ve deneyime sahiptir.

Yardımcı sistemlerin tasarımı
Yardımcı sistemler yatırımın korunması ve 
elektrik dağıtım sistemindeki arızalardan 
kaynaklanan potansiyel aksaklıklardan 
korunmak için önemlidir. Duman algılama 
sistemleri operatörlerin tepki vermesi için

zaman sağlar ve yangın söndürme sistem-
leri E-House içindeki beklenmeyen yangın-
larda anında devreye girer. Klima sistemle-
ri sıcaklığı ve nemi kabul edilen limitler 
içinde kontrol eder. Böylelikle fonksiyonel-
lik ve ömür beklentisi gereklilikleri güven-
ceye alınır. Pozitif basınçlandırılmış sistem-
leri ortam havası parçacıklarla kirlenmişse 
E-House içine  girişini önler. Giriş kontrol 
sistemleri ve hırsız alarmları yüksek seviye-
de güvenlik ve ekipman koruması sağlaya-
cak şekilde kurulur.  
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Standartlaştırmanın avantajları
E-House yapılandırma araçları eskiz tasa-
rımlar için kullanılır. Ekipman yerleşimleri 
standartlaşmış uygulamalarla iyileştirilir, 
böylelikle tüm alanı ve ilgili maliyetleri 
azaltmaya yardımcı olur. Bu ayrıca 
Siemens’in müşterilerine bütçesel ve teknik 
konularda (teknik doküman ve şartname-
ler...) ön mühendislik tasarım sürecinde 
danışmanlık verebileceği anlamına gelir.

E-House tasarım aracı
Hızlı ve yüksek kaliteli E-House'lar için 
konsept tasarımlar yapıyoruz. Veri girişi, 
müşteri şartnamesi ve ekipman listesinde-
ki özel ekipman tasarım taslağına göre 
yapılır. Akıllı ve lojik uygulamalar en pratik 
çözümün ilgili tasarım ve standartlarla 
uyumlu olarak üretildiğinden emin olur. 

Ayrıca klima, yangın algılama ve söndürme 
dahil yardımcı sistemlerin tasarımına 
yardım eder ve en son teknoloji sistemlerle 
en ekonomik çözümleri sunar.

Tasarım programı dijitalleşen mühendisli-
ğin ve iş sürecinin gelecek ihtiyacına göre
en ideal biçimde tasarım yapılmasına 
müsaade eder.
 

İyileştirilmiş kullanım alanı için 
dijitalleşmiş mühendislik 

E-House tasarım programı

Üç boyutlu bir E-House yerleşimi
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Maliyetleri düşürmek için iyileştirilmiş çözüm

Örnek

157.50 m²210 m²

21.25 m

17 m

11
.7

5 
m

9.
26

 m

Orijinal yerleşim İyileştirilmiş yerleşim

~ 25% 
iyileştirilmiş
yerleşim

Modüler tasarım
Siemens ile, modüler tasarımın size 
sunduğu kavramsal ve elektriksel 
tasarımdaki esneklikten faydalanabilir-
siniz. Bizler, tasarım kabiliyetimiz ile 
birlikte en yüksek yetkinliği sağlamaya 
çalışıyoruz.

Trafo merkezinin boyutları nakliye 
ölçülerini sıklıkla arttırır. “Tekli modül 
E-House” sıklıkla platforma veya 
limandan limana gibi özel nakliye 
düzenlemelerini kapsar, örneğin:
deniz aşırı kurulum veya yakın liman-
lara kurulum.

Ancak, çoğu trafo/enerji dağıtım 
merkezi karaya yerleştirilir ve saha 
alanı veya nakliye boyutları sınırlandı-
rılmalarıyla beraber gelir. Dahası
birçok durumda en iyi yaklaşım çok 
modüllü E-House’lardır, bu sayede her

modül ayrıca taşınabilir ve sahada 
monte edilebilir.

Bu tarz E-House projeleri için tüm 
sevkiyat zinciri boyunca en büyük izin 
verilen taşıma sınırı modüllerin maksi-
mum boyutları tanımlanır. Siemens 
önceden ön imalatı yapılmış çözümle-
rini geliştirirken bütün bu lojistik yönü 
hesaba katar bu sayede gemi ve 
karayolu ağır yük taşımacılığı için 
ekstra maliyetleri azaltır veya yok
eder. Örneğin, yapılandırma aracı 
modüler bir E-House tasarımı uygula-
yarak orijinal yerleşim alanını optimize 
etmeye yardımcı olur. Trafo merkezi-
nin boyutuna ve niceliğine bağlı 
oransal olarak 10% ve tüm proje 
maliyetinden daha fazla tasarruf edilir.
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Siemens Farkı

Siemens müşterilerine projenin tüm aşama-
larında her adımda eşlik eder. Siemens 
uzmanları güvenlik, mükemmellik ve kalite 
konularında proje yönetimi uzmanlıklarını 
projenin her kademesinde müşterisine 
hissettirir.

Güvenlik
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve yükleniciler 
için misyonumuz proje boyunca sıfır
kazadır. Siemens proje yöneticileri proje
bazlı çevre sağlığı ve güvenliği planı 
uygulanmasından ve proje ömrü boyunca 
İSG’ye (İşçi Sağlığı ve Güvenliği) uygun 
farkındalığı yaratmak ve tüm paydaşlar için 
önlem almak konusunda sorumludur. 
Siemens’in E-House projeleri genellikle 
mükemmel İSG anahtar performans 
göstergelerine sahiptir.

Siemens faaliyet, ürün ve servislerinin 
çevresel etkilerini belirleyen ve kontrol eden 
“çevre yönetim sistemleri” (EMS, ISO 
14001:2004) uluslararası standartlarına
göre onaylanmıştır. Siemens ayrıca 
uluslararası tanınan İngiliz standardı “iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri – 
gerekliliklerini” (BS OHSAS 18001)
tamamlar. E-House projelerine dahil olan 
bütün yüklenicilerin sertifikalı ve EHSMP’ye 
göre izlenmesi gerekir.

Mükemmellik
Siemens için mükemmellik üstün proje 
yönetimi (PM) ve E-House genel mühendis-
lik performansıdır. E-House çözümleri dünya 
standartlarında PM uzmanlığı ve derin 
mühendislik mükemmelliği gerektiren 
karmaşık ara yüzlerin dahil olduğu projeler-
dir. PM@Siemens programı dünya çapında 
E-House uzman toplulukları her müşteriye 
son teknoloji çözüm verildiğinden emin 
olurken en üst nitelik seviyelerini korur. 

Siemens her şirketin benzersiz durumlarını 
araştırır, potansiyel imkanlarını belirler ve
en iyi çözümü seçmesinde yardımcı olur. 
Küresel bir oyuncu olarak yerel değer yarat-
mayı destekler ve ilk danışmadan satış 
sonrası servise kadar yetkili yerel desteğin 
sağlandığından emin olur.

Kalite
Müşteri memnuniyeti her açıdan önceliği-
mizdir. Elektrik tasarımı süresince olağanüs-
tü kalite önceliği ve ürünlerimizin güvenirli-
ğine dayanarak akıllı E-House çözümleri
tüm proje gerekliliklerini ve uluslararası 
standartları yerine getirir. Dokümantasyon 
ve sadakatten, tüm ekipman ve sistemlerin 
verimli devreye alma ve operasyonel perso-
nel eğitimi için tak çalıştır entegrasyonun 
teslim tarihine kadar her şey için etkili proje 
kalitesi sağlıyoruz.

Siemens uluslararası kalite yönetimi stan-
dartlarına (ISO 9001:2015 ve ISO 
14001:2004) göre sertifikalıdır ve projeleri 
boyunca en yüksek kaliteyi sağlamaya 
kendini adamıştır.
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Tek adımda çözüm 
Bugün neredeyse her şey elektrik üzerinden 
yürümektedir. Siemens Totally Integrated 
Power (TIP) baştan sona tüm değer zinciri 
boyunca daha iyi çalışabilir. Endüstriyel 
otomasyon ve bina çözümleriyle beraber 
güç kaynağını entegre ederek Siemens her 

Digitalization

Automation

Electrification

Power 
applications

Big dataPower control Planning and 
simulation

Consulting, 
planning, financing

Ordering, deliveryEngineering,
network design

Services,
modernization

Installation,
commissioning

Project 
management

Operation 
and after-sales 
service

Energy
automation

Power automation 
for industries and buildings

Total
Building
Solutions 
(TBS)

Totally
Integrated
Automation
(TIA)

Open communication
standards

Open communication
standards

 

Bütün yaşam döngüsü boyunca uzmanlık

türden talep için benzersiz, gelecek odaklı 
enerji teklifleri sağlayabilmektedir. Çözüm-
lerimiz her nerede ve ne zaman ihtiyaç 
olunursa güvenilir ve verimli güç dağıtımı 
sağlamak için tasarlanmıştır.
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