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Global markalarla iş birliğimiz sayesinde projelere, uygun motor ve alternatör seçenekleriyle ürün
gamımızda bulunan 10 kVA ile 2500 kVA güç aralığındaki kabinli ve kabinsiz dizel jeneratör setlerimizi
sunuyoruz.Standart ürünlerimizin yanı sıra deneyimli uzman mühendis ekibimiz sayesinde projelerin 
farklı ih�yaçlarına yönelik özel tasarlanan çözümler sunuyoruz.
ÖZEL PROJELER
Bazı projelerde standart jeneratörler tüm ih�yacı karşılamaz ve ekstra ih�yaçlara göre farklı taleplerin
çözüm bulduğu özel çözümler uygulanması gerekir.Northwest Jeneratör, uzman mühendis ve 
projelendirme  ekibiyle her projenin kendine özel enerji ih�yacına ve tasarıma göre farklı çözümler 
üre�r.

Northwest, jeneratör setlerinin güvenli olarak çalış�rılması, uzun ömürlü bir şekilde yüksek 
performansını koruması için ilk çalış�rma hizme� sunar.Bu hizmetle birlikte projenin 
gereği ve müşterinin istekleri doğrultusunda danışmanlık hizme� vererek en iyi 
şekilde jeneratörlerinin çalışmasını sağlar.

Northwest, öncelikli olarak projelerin en verimli şekilde ih�yacını karşılamak üzere yer ve güç tespi�
yapar.Jeneratör seçiminden önce uzman ekibimizle birlikte yapılan ön keşif çalışması ile doğru enerji
ih�yacı saptanır ve maksimum fayda verecek jeneratör için uygun yer seçimi gerçekleşir.

Özel güç, ses seviyesi göre projelendirme
Özel kabin ve şasi ölçü isteklerine göre projelendirme
Özel yakıt tankı üre�mleri
Sismik çözümler
Özel Kabin boya uygulaması
Özel egzoz sistemleri
Özel ses izolasyonu 
Özel senkronizasyon ve kontrol sistemi
Özel Frekans ve Voltajlı Jeneratörler
Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemleri

İh�yaca Uygun Ürünler

Güç ve Yer Tespi�

İlk Başlatma

HİZMETLERİMİZ
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SENKRON kelimesi, kelime anlamı olarak eş zamanlı demek�r.
Jenratör senkronizasyonu ise basit olarak, jeneratörlerin eş zamanlı yani birden çok jeneratörün tek bir
güç kaynağı gibi çalışmasıdır.

Konusunda uzman personelimiz, proje oluşturulması ve geliş�rilmesi aşamasında müşterilerin taleple-
ri doğrultusunda esnek çözümler üretebilmektedir.Başlangıçta gerekli jeneratör gücü ve ade� belirlen-
mekte, uygun senaryo seçilerek senkron sistem ona göre oluşturulmaktadır.

Jeneratörlerimizin olası acil arıza durumunda uzman ekibimiz sayesinde en hızlı ve etkili 
çözümü bularak müşterilerimize hizmet ediyoruz.7/24 ulaşabileceğiniz uzman 

ekiplerimiz sayesinde enerji kaybınızın minimum seviyede olması için çalışıyoruz.

Jeneratör Senkron Sistemleri kullanım amacına göre kesin�siz senkron, güç yedekli ve arıza yedekli 
senkron olmak üzere gruplara ayrılabilmektedir.Proje detaylarına göre şebeke enerjisine geri dönüşte
ise kesin�li ya da kesin�siz (yumuşak geçiş) şeklinde ikiye ayrılabilmektedir.

Jeneratörlerin verimli çalışıp uzun ömürlü performans göstermesi için hasarların hızlıca giderilmesi
gerekmektedir.Northwest, her zaman bulundurduğu geniş yedek parça stoğu ile müşterilerinin yedek
parça talebini en hızlı şekilde çözüyor.Garan� süresi boyunca yedek parçalar ücretsiz temin edilirken,
garan� süresi dolmuş jeneratörleri ya da farklı marka jeneratörlerin yedek parça ih�yacı için yetkili ekibi-
miz ile ile�şime geçmeniz yeterlidir.

Senkronizayson senaryosunda jeneratör sayısı sınırlaması var mıdır ?
İh�yaç duyulan maksimum enerji ile ortalama ih�yaç duyulan enerji
düzeyinde oran� kurarak sayısı sınırlaması yaparsınız, buradaki 
amaç tasarruf ve yüksek verimlilik sağlamak�r.

Bizler NORTHWEST JENERATÖR olarak, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, yüksek güç gerek�ren
enerji projelerine özel çözümler ge�rmekteyiz.Yüksek kVA’lardaki talepleriniz için, birden fazla jenera-
törün ortak baralarda bir araya ge�rilerek oluşturulduğu bu sistemler; aynı güçteki tek bir jenaratör ile
kıyaslandığında birçok avantaj sağlamaktadır.Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

Jeneratör senkronizasyon sistemlerinin en temel özelliği bir veya daha fazla jeneratörün, başka jenera-
törlerle veya şebeke ile aynı enerji ha� üzerinde çalışması ve yük paylaşımı yapmalarıdır. 

Düşük ilk ya�rım bütçesi ile sa�n alımda düşük maliyet
Servis ve bakımda düşük maliyet
Yedek parçada düşük maliyet
Esnek kullanım ile yakıt tasarrufu
Güvenilirlik
Servis ve bakım kolaylığı
Teslimat ve yedek parça temin kolaylığı

Uygulama Alanları;

Yedek Parça

Tek jeneratör ile tesisin sürekli beslenmesi,
Senkron çalışan jeneratörlerle tesisin sürekli beslenmesi,
Şebeke enerjisine yedek senkron çalışan jeneratörlerle tesisin beslenmesi
Tek veya senkron jeneratörlerle şebekenin paralel çalışması
Şebeke enerjisi ile yedek jeneratör veya jeneratörlerin birinden diğerine kesin�siz geçiş sistemi

Senkron Projeler

6 7

0552 848 01 01



Jeneratörlerin uzun süre yüksek performans ile çalışması ve oluşabilecek dahili ve harici sebeplerden
kaynaklı arızaları önlemek için mutlaka periyodik olarak kontrol edilmesi ve bakım yapılması gerekmek-
tedir.Northwest Jeneratör olarak jeneratörlerimizin sa�n alımı gerçekleş�kten sonra Periyodik Kontrol
ve Bakım hizmetlerimizden yararlanmalarını istemekteyiz.Maksimum performans, güvenli ve uzun
ömürlü kullanım için yetkili servislerimiz hizmet vermektedir.Garan� süresi boyunca oluşan arızalardan
Northwest Jeneratör sorumlu iken Garan� süresi dolmuş ya da farklı marka jeneratörler için ise 
Periyodik Kontrol ve Bakım sözleşmesi imzalanarak uzman ekibimizin desteği sağlanır.

Uzman üre�m kadrosu ve teknik ekip sayesinde gerekli tüm kontrollerden geçirilip, bakımları yapılarak
kullanıma hazır hale gelen Northwest 2. el jeneratörler uygun fiyatlarla ve farklı seçeneklerle kiralama 
ve sa�n alma için hizmete sunulmaktadır;

Dizel jeneratör setleri
Konteynır �p jeneratör setleri
Özel kabin tasarımları jeneratör setleri
Porta�f dizel ve benzinli jeneratörler

Bakım

2. El Kiralama ve Sa�n Alma
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NWJ - B SERİSİ 2750 kVA

NWJ-C SERİSİ 2500 kVA

NWJ-DS SERİSİ 130-1000 kVA

NWJ-R SERİSİ 34-250 kVA

NWJ-SD SERİSİ 275-1625 kVA

NWJ-P SERİSİ 10-2500 kVA

Baudouin marka motorlarla 20 kVA’dan 2750 kVA’ya 
kadar seçenekler sunulmaktadır.Ergonomik 

tasarım,güvenirlik ve fiyat/performans oranıyla 
dünya çapında tercih edilen bir markadır.

Cummins marka NWJ-C serisi motorlar dayanıklı,
yüksek güç kapasitesi ile dünya çapında kalitesini 

kanıtlamış ürünler sunar.110 kVA’dan 2500 kVA’ ya
kadar farklı ih�yaçlar için ürünler sunmaktadır.

NWJ-DS Serisi 130 kVA’dan 1000 kVA’ ya kadar 
motor seçenekleri sunmaktadır.Doosan markası
çok tercih edilen fiyat/performans ürünleriyle 

jeneratör setleri için en uygun markalardan biridir.

Ricardo markası 34-250 kVA motor seçenekleriyle 
ih�yacınıza göre pra�k, dayanıklı motor modelleri
sunmaktadır.NMJ-R Serisi olarak ürün seçenekle-

rimizde yer almaktadır.

“Dizel motorların en iyi ve kalitelisini üretmek’’
sloganıyla yola çıkan SDEC, en yeni teknolojiyi

kullanarak Avrupa ve Amerika’da üre�len 
motorlarla Dünya’ya ürün tedarik etmektedir.

NWJ-P Serisi en geniş motor seçeneğine sahip 
markadır.Geniş kullanım alanıyla ih�yacınıza en 

uygun seçeneği sunmaktadır.Dünya’nın önde gelen
saygın ve güvenilir markalarından olan Perkins

kullanıcı dostu ürünleri sunmasıyla tanınmaktadır.
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NWJ-V SERİSİ 94-770 kVA

www.northwest-group.com

www.northwest-group.com

Sağlam ve güvenilir marka olarak tanınan Volvo
Penta, ih�yaçlarınıza uygun motor seçenekleri
sunmaktadır.94 kVA’dan 770 kVA’ya kadar ürün

yelpazesiyle sa�lmaktadır.

NWJ-YD SERİSİ 15-110 kVA
Yangdong marka motorlar fiyat/performans ürünle-
riyle öne çıkmaktadır.En çok tercih edilen jeneratör 

markalarındandır.

NWJ-R SERİSİ 34-220 kVA
Ricardo markası 34-220 kVA motor seçenekleriyle 
ih�yacınıza göre pra�k, dayanıklı motor modelleri
sunmaktadır.NWJ-R Serisi olarak ürün seçenekleri-

mizde yer almaktadır.
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NWJ-PDJ SERİSİ 4-12 kVA

NWJ-PBJ SERİSİ 3-15 kVA

Uzun ömürlü yapısı sayesinde daha az uğraş ile daha 
fazla etki sağlar.Kolay kurulur, yakıt tasarrufludur ve
güvenlidir.4 kVA-12 kVA arası ürün grubu bulunur.

Uzun ömürlü yapısı sayesinde daha az uğraş ile daha 
fazla etki sağlar.Kolay kurulur,yakıt tasarrufludur ve
güvenlidir.3 kVA - 15 kVA arası ürün grubu bulunur.

PORTATİF DİZEL
JENERATÖRLER

PORTATİF BENZİNLİ
JENERATÖRLER
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   NORTHWEST JENERATÖR kabinleri otoma�k yüzey temizleme ve asit yıkamalı, DKP sac veya isteğe bağlı
galvaniz kaplı saclardan imal edilmektedir.Boya öncesi nano seramik kaplama ve elektrosta�k toz boya
uygulaması ile 2000 saat (DIN EN ISO 9227) tuzlu su püskürtme dayanımı sağlanmaktadır.

   Standart olarak 10 kVA’dan 3000+ kVA’ ya çeşitli ölçülerde kabin üre�lebilmektedir.Müşterilerin taleplerine
göre özel ses bariyerli, yüksek kapasiteli yakıt tankına sahip, önden veya üs�en hava emiş a�şlı özel üre�mler
de yapılmaktadır.

   Egzoz ve susturucuların ısı yalı�mının sağlanmasının yanı sıra yüksek düzeyde ses kesme kapasitesine 
sahip susturucular, kabinlerdeki izole bir alanda bulundurulmaktadır.

   Kabinlerin iç duvarlarında ısı ve sese dayanıklı ISO ser�fikalı yanmaz �p özel akus�k süngerler kullanılmak-
dır.Müşteri taleplerine göre perfore sac kaplı taş yünü de daha güçlü ses yalı�mı için tercih edilebilmektedir.

   Müşterilerin taleplerine özel olarak hava emiş ve a�şlarında ses bariyerleri kullanılarak gürültü seviyesi
önemli oranda azal�labilmektedir.

   Şaselerde en az 3 mm sac kullanılmaktadır ve günlük yakıt tankı, standart şaselerde şasenin içinde bulun-
maktadır.Müşterilerin taleplerine uygun olarak çi� cidarlı yakıt tankı ve farklı kapasitelerde şaseler de imal
edilebilmektedir.

   Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının poz numaralarına uygun şekilde özel üre�lmekte olan süper sessiz 
kabinler, taş yünü ve akus�k süngerlerle kaplı, perfore sac ile kaplanmış duvarlara sahip�r.

   Modüller olarak imal edilmekte olan kabinlerde, kabin saclarının birleşme yerleri paslanmaz civatalar ile
yapılmakta olup civatalar dışarıdan görülemeyecek şekilde dizayn edilmiş�r.

   Kabin kapılarında paslanmaz menteşe ve kilitler kullanılmaktadır.

STANDART VE
SÜPER SESSİZ KABİNLER

KABİN ÖZELLİKLERİ
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Paslanmayı Önleyen
Özel Galvanizli Metal

Çift Taraftan
Açılan 
Kapılar

Sesi Engelleyen
Özel İzolasyon

Kaplama

Vinçle Kaldırılmasını 
Sağlayan Özel Tutma

Alanları

Özel Kapak
Kilitleri

Sesi Engelleyen
Özel Havalandırma 

Delikleri

                  Jeneratör kontrol panellerinin kullanımı kolay,
güvenli bir yazılım ile güncellemeleri yapılabilen, sağlam
uzun süre dayanıklı panellerdir.İsteğe bağlı olarak ETHERNET
ve GPRS ile uzaktan kontrol edilebilir.Panel gövdesi çelik 
sacdan üre�lip elektrosta�k toz boya ile boyanmış�r.
Elektronik aksam izole edilmiş ve su geçirmez tasarıma
sahip�r.

PANELLER
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Mütevelli Çesme Cd. No:15C 34662 
Üsküdar/İstanbul/Türkiye

info@northwest-group.com

0555 056 35 95
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DETAYLI BİLGİ İÇİN;
WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN
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