
BURNING AND VOLTAGE TESTER 
We design and manufacture a test device that can measure whether the cable carries the promised voltage during the
cable production or during the reeling phase according to the customer order, before the cable reaches the end user,
and if there is a fault anywhere on the cable, it can detect the location of this fault. This test device, which can measure
the voltage of all cables with cross-sectional diameters from 1mm to 260mm and can detect if there is a fault on the
cable during the test, can be managed and controlled with a remote control, fully insulated, mobile for measuring
anywhere in the field. It is an equipment that can act as a single cable and can test more than one cable reel at the
same time with modular splices.

Copper Annealing Transformers 
We manufacture copper annealing transformers with the desired power and values.

Automation systems software and assembly 
In this sector, where we generally operate in the mining sector, we shape the installation and software of Stone and
Marble Quarries from scratch according to customer requests and suggestions and deliver them to our customers.
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Firma Hakkında
 
About Company

Firmamız 1995 yılında elektrikli motorların revizyonu ve
pano üretimi üzerine faaliyet göstermek üzere Denizli
1’nci Sanayi bölgesinde kurulmuş bir işletmedir.
Süregelen dönemde maden ve kablo gibi farklı sektörler
içinde ürünler üretmiş ve üretmeye devam etmektedir.
İşletmemiz Ar-Ge, İnovasyon ve kaliteyi benimsemiş,
müşteri isteklerini merkezine konumlandırmış, deneyimli
personeli ile karmaşık problemlere çözüm üretmeye
çalışan, değişen ve sürekli gelişen sektörde rekabet
edebilmek için gelişen teknolojiyi kullanan ve farklı
sektörlerde çözüm ortağı olarak çalışabilen bir firmadır.
Amaçları doğrultusunda 1995 yılında şahıs firması
olarak kurulan firmamız 2021 yılında nevi değişikliğine
giderek limitet şirket olarak faaliyetlerine devam
etmektedir.

Our company was established in 1995 in Denizli 1st
Industrial Zone to operate on the revision of electric
motors and panel production. In the ongoing period, it
has produced and continues to produce products in
different sectors such as mining and cable. Our
company is a company that has adopted R&D,
innovation and quality, has positioned customer
requests at the center, tries to produce solutions to
complex problems with its experienced staff, uses
developing technology to compete in the changing and
constantly developing sector, and can work as a solution
partner in different sectors. Our company, which was
established as a sole proprietorship in 1995 in line with its
aims, continues its activities as a limited company by
changing its type in 2021.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

TRANSFORMATÖR İMALATI VE OTOMASYON SİSTEMLERİ 
Firmamız 1995 yılında elektrikli motorların revizyonu ve
pano üretimi üzerine faaliyet göstermek üzere Denizli
1’nci Sanayi bölgesinde kurulmuş bir işletmedir.
Süregelen dönemde maden ve kablo gibi farklı sektörler
içinde ürünler üretmiş ve üretmeye devam etmektedir.
Yaptığımız işler; 1-Otomasyon sistemleri yazılım ve
montajı 2-İzolasyon trafo imalatı 3-Kablo test trafoları
imalatı 4-Bakır Tav trafoları imalatı 5-Pano tasarım ve
montajı ve imalatı 6-Arge projeleri

TRANSFORMER MANUFACTURING AND AUTOMATION
SYSTEMS 
Our company was established in 1995 in Denizli 1st
Industrial Zone to operate on the revision of electric
motors and panel production. In the ongoing period, it
has produced and continues to produce products in
different sectors such as mining and cable. The works
we do; 1-Automation systems software and assembly 2-
Insulation transformer manufacturing 3-Manufacture of
cable test transformers 4-Manufacture of Copper
Annealing transformers 5-Panel design and assembly
and manufacturing 6-R&D projects

https://hatekelektrik.com/

Firma Ürünleri
 
Company Products

YAKMA VE GERİLİM TEST CİHAZI 
Kablo üretimi esnasında veya kabloları müşteri siparişine
uygun makaralama aşamasında, kabloyu nihai
kullanıcıya ulaşmadan önce yapılacak son çıkış testinde
kablonun taahhüt edilen gerilimi taşıyıp taşımadığını
ölçebilecek ve eğer kablo üzerinde herhangi bir yerde
hata varsa, bu hatanın yerini tespit edebilen bir test
cihazının tasarımı ve imalatını yapıyoruz. Kesit çapı
1mm’den 260mm’ye kadar uzanan tüm kabloların gerilim
değerini yapabilen ve test esnasında kablo üzerinde bir
hata var ise bunun yerini de tespit edebilen bu test
cihazı uzaktan kumanda ile yönetilebilip ve kumanda edilebiliyor, tamamen izolasyonlu, sahada istenilen yerde
ölçüm yapabilmesi için mobil olarak hareket edebilen ve modüler eklemeler ile birden fazla kablo makarasının testini
aynı anda yapabilen bir teçhizattır.

Bakır Tav Trafoları 
İstenilen güç ve değerlerde Bakır tav trafosu imalatımız
vardır.

Otomasyon sistemleri yazılım ve montajı 
Genellikle maden sektöründe faaliyet gösterdiğimiz bu
sektörde Taş ve Mermer Ocaklarının sıfırdan kurulum ve
yazılımını müşteri istek ve önerilerine göre şekillendirip
müşterilerimize teslim etmekteyiz.

https://hatekelektrik.com/


