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Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve
yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.
İhracat yaptığımız ülkelerin başında, Ortadoğu, Orta Asya ve
Afrika bölgelerinde 20 ülke bulunmaktadır.
Sac köşk içerisine konulacak trafo, jeneratör, panolar ve
benzeri parçalar isteğe göre boş karkas olarak veya montajı
yapılmış şekilde komple sevk edilir.
Yüzey kaplaması sıcak daldırma galvaniz, elektro galvaniz,
elektro statik tozboya veya endüstriyel yaş boya olarak
yapılabilmektedir.
Beton köşkler ile kıyaslandığında daha hafif bir ürün olduğu
için nakliye ve montajda kolaylıklar sağlar.
SCK içerisinde kullanılacak Anahtarlama elemanına uygun
olarak tasarlandığı için istenilen boyutlarda imal edilebilir.
Ayrıca kızak, römork ve treyler kullanılarak mobil sac köşk
imal edilmektedir.
SCK trafo merkezleri 3 bölümden meydana gelir:
1. O.G. anahtarlama bölümü
2. TR. Bölümü
3. A.G. bölümü
Tüm sac köşkler galvanizli sac kullanılarak imal edilirler.
Müşteri isteği doğrultusunda sandöviç paneller kullanılarak
izolasyon yapılabilir. SCK lar Özellikle RMU lu trafo
merkezlerinde Boyut ve ağırlık olarak büyük avantaj
sağladığından tercih sebebi olurlar. Modüler yapıları
ile prefabrike özelliği sayesinde büyük merkezler tesis
edilebilir.

Sac Köşkler
Metal Kiosks (Cabinets)

The metal kiosks (cabinets) are being according to the
demands of the customer and shipped to domestic and abroad
markets. Middle East, Middle Asia and Africa’s countries are
our main market. We are exporting more than 20 countries.
Transformers, generators, panels and similar parts to be
placed into metal kiosks (cabinets) are shipped either in a
state of empty skeleton or of beding assembled.
The surface coating can be made in form of a hot-dip
galvanization, electro-galvanization, electro static powder
paint or industrial wet paint.
Due to being a lighter product in comparison to the concrete
rooms, it ensures easinesses with transport and assembly.
Since having been designed according to the Switching
element to be used inside SMTK, they can be built in any
dimensions requested. Furthermore, using skid, trailer and
container, mobile sheet metal rooms are being manufactured.
SMTK – transformer stations consists of 3 sections:
1. M.V. Switching Compartment
2. Transformer Compartment
3. L.V. Compartment
All metal kiosks (cabinets) are manufactured using galvanized
sheet metal. In direction of customer request, insulation
is applicable using sandwich panels. Due to ensuring a
great advantag in form of Dimension and Weight from the
Transformer Stations with RMU results in being preferred.
With their modular structures causing them to gain a feature
of prefabricated structure, greater power stations can be built.
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