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Hakkında...

Havells India Limited, sektörde önde gelen Hızlı Hareketli Elektrik Ürünle-

ri Şirketi olmasının yanı sıra aynı zamanda güçlü küresel varlığa sahip 

büyük bir güç dağıtım ekipmanı üreticisidir. Havells, Endüstriyel ve Evsel 

Devre Koruma Cihazları, Kablolar ve Teller, Motorlar, Fanlar, Modüler 

Anahtarlar, Ev Aletleri, Klimalar Elektrikli Su Isıtıcıları, Güç Kondansatör-

leri, CFL Lambalar, Ev Armatürleri gibi geniş bir ürün yelpazesinde 

kıskanılacak bir pazar hakimiyetine sahiptir.

Bugün Havells India Limited,Havells, Lloyd, Crabtree ve Standard gibi en 

prestijli markalardan bazılarına sahip olmasının yanı sıra 6500 profes-

yonel çalışan ile birlikte 7650'den fazla bayiyi, 40 şubeyi ve 50'den fazla 

ülkeyi de kapsayan bir ağa sahiptir. Şirket Haridwar, Baddi, Sahibabad, 

Faridabad, Assam, Alwar ve Neemrana'da bulunan; elektrik endüstrisin-

de mükemmellik ve hassasiyetle eş anlamlı olarak dünya çapında beğe-

nilen ürünler üreten Hindistan'da on iki modern üretim tesisi ile birlikte 

faaliyetlerini sürdürmektedir.
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KONDANSATÖRÜN TEMEL YAPISI

1.FİLM: Çok Katmanlı Metalize Polipropilen Film (MPP), çinkodan elde edilen filmden daha yüksek stabiliteye ve alüminyum 
filmden daha uzun raf ömrüne sahiptir. Daha yüksek akım taşıma kapasitesi sağlayan ve anahtarlama dalgalanmaları nede-
niyle daha yüksek elektro-mekanik gerilime dayanabilen kenar, metal uç sprey ile daha iyi yapışmayı sağlar.  Ayrıca MPP film 
kendi kendini iyileştirme özelliğine sahiptir.

2.SARGI: İsviçre’de dünya standartlarında üretilen CNC makinelerinde sıcaklık ve nem kontrollü tozsuz ortamda sarılmış 
temel kapasitör elemanı.

3. GÜVENLİK SİSTEMİ:
a) Patlamaya dayanıklı güvenli cihaz: Aşırı basınç ayırıcısı Kondansatörün içinde herhangi bir arıza oluşursa,kondansatörün 
iç basıncı artar, artan basınç körüğün ve dolayısıyla üst kapağın genişlemesine neden olur. Bu sistem sayesinde kondansatö-
rün patlamasını önlemek için aşırı basınç ayırıcısı ile elektrik devresi ayrılır.

b) Kendi kendini iyileştirme özelliği: Termik veya aşırı elektrik yükü durumunda, elektrik arızası meydana gelir. Arıza kanalında-
ki dielektrik, arıza kanalından patlayan ve dielektrik tabakalarını birbirinden uzaklaştıran yüksek derecede sıkıştırılmış plazma-
ya ayrılır. Deşarj alanında plazma tabakasının içinde metal tabakalar aracılığıyla deşarj devam eder, böylece hatalı alanın 
çevresindeki metal tamamen yanar. Bu, hatalı alanın mikro saniye süre içinde mükemmel izolasyonunu sağlar. Kendi kendini 
iyileştirme süreci ihmal edilebilir kapasitans kaybına yol açar. Bu kayıp olay başına 100 pF’den azdır. Kapasitör, tüm süreç 
boyunca tamamen işlevsel kalır.

c) Reçine: Üretimde yağ yada PCB yerine Poliüretan reçine dolgusu kullanılması nedeniyle, yağ sızmasının meydana getirece-
ği yangın riski yoktur.

4. YAPI: 3 fazlı kapasitör oluşturmak için 3 katmanlı film alüminyum kasa içerisinde üçgen olarak bağlanır.

5. DEŞARJ DİRENCİ: Operatörün güvenliği için, önce kapasitörün boşaltılması önerilir. Tüm kondansatörler 50V’dan düşük 
gerilime 1 dakika içinde deşarj edilmesi için deşarj dirençleri ile donatılmıştır.

HAVELLS MARKASI ADI ALTINDA SAĞLANAN AYRICALIKLAR
1- Ürünlerimiz 1.4 milyar $ cirosu olan ve 400‘ü AR&GE mühendisi olmak üzere toplamda 6500 personeli bulunan dünya devi 
HAVELLS tarafından 2 yıl garanti kapsamındadır.
2- Kompanzasyon sisteminde kullanılan tüm ürün gamı tek çatı altında toplanmıştır.
• • Güç Kondansatörleri,
• • Aktif Harmonik Filtre,
• • Tristör Modülü/ Kompanzasyon Kontaktörü
• • Reaktif Güç Kontrol Rölesi
• • NH Altlık+ Sigorta Buşonu,
• • Anti Harmonik Filtre,
• • Mikrofarad Kondansatör
3- Aşağıda yer alan şekil 1’ de görüldügü üzere tüm imalatlarımız aşırı basınç koruma sistemine haizdir.
4- Her kondansatör ünitesi kutu içerisinde olup, kutular 4,8,16 lık olacak şekilde kolilerde yer almaktadır ve bu koliler de paletler 
içerisinde yer alacak şekilde üçlü kutulama sistemimiz mevcuttur.
5- Özellikle büyük güç kondansatör ünitelerde pabuçlu bağlantı yerine daha güvenilir olan terminal bağlantısı kullanılmıştır. 
Bu sayede sönümleme dirençlerinin telinin kırılması ve tesadüfi dokunmalara karşı güvenlik sağlanmıştır.
6- Filmler silindirik hale getirildikten sonra tek yönlü metal püskürtme yerine aynı anda çift yönlü metal püskürtme yapılmakta-
dır.
7- İmalat aşaması tamamlandıktan sonra dolgu malzemesinin sızdırmazlığını test etmek amacıyla mini fırınlarda 4 saat 
bekletme işlemi gerçekleştirilmekte ve daha sonrasında elle gözle muayene uygulanmaktadır.
8- Kondansatör ünitelerinin montaj plakasına sorunsuz takılması için uygun civata uzunluğu düşünülmüştür.
9- Her gerilim değeri için (230V- 400/415/440V- 525V) tip test belgeleri mevcuttur.

AŞIRI BASINÇ KORUMA SİSTEMİ
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SİLİNDİRİK TİP (TÜP) KONDANSATÖR FİYAT LİSTESİ

MONOFAZE (230V) 50Hz

* Monofaze (230V) 50Hz  kablo boyları 40 cm’dir.
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SİLİNDİRİK TİP (TÜP) KONDANSATÖR FİYAT LİSTESİ

ÜÇ FAZ (400V - 415V - 440V) 50Hz



8

info@goksutrade.com  •  www.goksutrade.com

SİLİNDİRİK TİP (TÜP) KONDANSATÖR FİYAT LİSTESİ

ÜÇ FAZ (525V - 480V) 50Hz



KALİTE BELGELERİMİZ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

Dış ticaret ve pazarlama alanında edindiğimiz tecrübeyle kurulan Göksu Trade ülkemize 
maksimum katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında Ankara’da kurulmuştur. Hali hazırda 
dünya pazarındaki çeşitli ülkeler ile ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte Göksu 
Trade bu ülkelerde yer alan birçok firma ile ithalat-ihracat anlaşmaları kapsamında Türkiye 
distribütörlüklerini almaktadır. Türkiye distribütörü olarak, ülke içerisinde kurmuş olduğu 
geniş bayilik ağı ile satışlarını her geçen gün bir üst seviyeye taşımaktadır.

MİSYON
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurarak güven ve kaliteden ödün vermeyen 
hizmet anlayışımız ile birlikte ülke değerlerine katkıda bulunmak esas amaçtır. Teknolojik 
alandaki gelişmeleri takip ederek yenilikçi çalışma prensibimiz ile dünya pazarında tercih 
edilen bir iş ortağı olma yolunda ilerlemektir.

VİZYON
İthalat ve ihracat alanında fırsatları yaratıp bunları yönlendirerek, müşterilerimizin ve bulun-
durduğumuz bayilik ağımızın memnuniyetini ön planda tutup satış sonrasında da desteğimi-
zi sürdürmektir.

 
Place and date: For the issuing office:
Barendrecht, 22 March 2021 DNV - Business Assurance

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht, Netherlands

Erie Koek
Management Representative

 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnvgl.com/assurance

MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE  

Certificate no.:
10000360813-MSC-RvA-IND

Initial certification date:
18 August 2015

Valid:
19 March 2021 – 11 March 2024

This is to certify that the management system of

Havells India Limited
Plot No. 6, Site-IV, Sahibabad Industrial Area,District Ghaziabad - 201010, Uttar Pradesh, India

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:

ISO 45001:2018

This certificate is valid for the following scope:

Design and manufacture of switch gear products such as MCCB, ACB, control gear, panel
board for MCCB & capacitors

 

 
 

 
   
Place and date: 

 

For the issuing office: 
Chennai, 08 March 2021 
 

DNV - Business Assurance 
ROMA, No. 10, GST Road, Alandur, 
Chennai - PIN - 600 016, India 

 

 
 

 
 
Sivadasan Madiyath 
Management Representative 

   

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnvgl.com/assurance 

 

 

MANAGEMENT SYSTEM  

CERTIFICATE 
Certificate no.: 
263398-2018-AQ-IND-RvA 

Initial certification date: 
24 March 2003 

Valid: 
24 March 2021 – 23 March 2024 

 
 
This is to certify that the management system of 

Havells India Limited 
Plot No. 6, Site-IV, Sahibabad Industrial Area, District Ghaziabad – 201 010, Uttar Pradesh, 
India 
 
 
 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 
ISO 9001:2015 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
Design and manufacture of switchgear products such as MCCB, ACB, control gear,  
panel board for MCCB & capacitors 

 

 

 
 

 
   
Place and date: 

 

For the issuing office: 
Chennai, 08 March 2021 
 

DNV - Business Assurance 
ROMA, No. 10, GST Road, Alandur, 
Chennai - PIN - 600 016, India 

 

 
 

 
 
Sivadasan Madiyath 
Management Representative 

   

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnvgl.com/assurance 

 

 

MANAGEMENT SYSTEM  

CERTIFICATE 
Certificate no.: 
263399-2018-AE-IND-RvA 

Initial certification date: 
18 August 2015 

Valid: 
16 March 2021 – 15 March 2024 

 
 
This is to certify that the management system of 

Havells India Limited 
Plot No. 6, Site-IV, Sahibabad Industrial Area, District Ghaziabad – 201 010, Uttar Pradesh, 
India 
 
 
 
has been found to conform to the Environmental Management System standard: 
ISO 14001:2015 
 
 
This certificate is valid for the following scope: 
Design and manufacture of switchgear products such as MCCB, ACB, control gear,  
panel board for MCCB & capacitors 
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