
NIELS MILLER �tek bafl›na c›kt›¤› bu yolda, 1935
y›l›nda Miller Electric Mfg. Co. ad›n› ald›. Millerin önde
gelen mühendisi AL MURDER� dunyan›n ilk yüksek
frekans dengeli AC kaynak makinesini üretti.

2. Dünya Savafl›nda savunma sanayi için cal›flan MILLER tersanelerde
ve ülke savunmas›nda çok önemli roller oynad›. Savafl›n sona
ermesinden sonra ülkede talep azalm›fl ve yine o y›llarda AL
MURDER’in gelifltirdi¤i el tipi punta kaynak makinesinin patentini
alarak pazara sürmüfltür. Hemen ard›ndan bu günkü miller efsanesini
yaratan kaynak jeneratörü üretilmeye baflland›.

Bundan sonra millerin yükselifli sektörümüze getirdi¤i yeniliklerle
artarak devam etmifltir.

NIELS MILLER’›n ölümünden sonra iflin bafl›na gecen MARGERET
MILLER GILSON (k›z›) 1991’de flirketin yönetiminden çekildi. Geride
kalan aile bireyleri sirketin gelece¤ini düflünmeye bafllad›lar ve bu
nedenle 1993 y›l›nda merkezi Chicago’da bulunan uluslararas› bir
flirket olan ITW ile birleflme karar› al›nm›flt›r.

Daha öncede ülkemizde Disitiribütör firmalar ile temsil edilen MILLER,
sat›lm›fl ürünlerinin a¤›r sanayide uzun y›llar sorunsuz kullan›lmas›
nedeniyle müflterilerinin be¤enisini kazanm›flt›r.

EFSANEN‹N ADI

Miller Electric 1929 y›l›nda
Wisconsin eyaletinde�
NIELS MILLER taraf›ndan
kuruldu. O y›llarda
imkans›zl›klar içinde yapt›¤›
trafolu, AC ç›k›fll› kaynak
makines› ile bafllayan
yolculuk, bu gün teknolojiyi
belirleyen dev bir marka
olarak devam etmektedir.

Termik Santrallerden
Tersanelere kadar a¤›r
sanayi flartlar›n›n
vazgeçilmez markas›
MILLER, çok uzun y›llar
ar›za ç›karmadan
çal›flmaktad›r. Bizlerde
VEGA olarak böylesine bir
markay› yeniden Türk
sanayisinin hizmetine
sunmaktan gurur
duymaktay›z.

En A¤›r fiartlar›n Yorulmaz Markas›...
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• Daha yüksek transformatör verimlili¤i invertör trafolar›nda
Ferit çekirdek kullan›m› suretiyle sa¤lanm›flt›r. Bu özellikle
boflta çal›flmadaki ak›m kay›plar›n› azaltmaktad›r.

• ‹nvertör trafolar›, fiziksel olarak di¤er bütün trafolardan daha
küçüktürler. Daha küçük trafo çekirde¤i, çekirdek etraf›nda daha
az sar›m demektir. Az sar›m, az kay›p ve daha yüksek verimliliktir.

• ‹nvertör kaynaklar›n güç elektroni¤i ekipmanlar› kay›plar› azaltt›¤›ndan
daha uzun kullan›m ömrü sa¤lamaktad›r.

• Konvansiyonel trafolara göre daha yüksek frekanslarda aktarma
yapan invertör trafolar› daha küçük trafo ve flok bobinine sahip
olmaktad›r. Kaynak enerjisi kondansatörlerden sa¤land›¤›ndan
daha küçük flok bobini yeterli olmaktad›r.

• Küçük ve kompakt yap› daha k›sa kablolarlarla güç ünitesini
kullanmaya imkan sa¤lamaktad›r. Bu kablolar›n k›salmas› ak›m
yolunu k›salt›p direnci düflürece¤inden verimlili¤i art›r›r.

• ‹nvertör güç ünitelerinin genel olarak az ›s›nan tasarruflu yap›lar›
sayesinde ihtiyaç duyulan so¤utma fanlar› da çok küçük olmaktad›rlar.

1 ) Ç›k›fl Gücünün Hesaplanmas›; Öncelikle makinemizin ç›k›fl voltaj›n›
hesaplamam›z gerekmektedir. Bizim örne¤imizde bu de¤er  Vout =
32 Volt olacakt›r. Bunun yan›nda ç›k›fltaki kaynak amperimizi de
hesaplayaca¤›z bu de¤er de bizim örne¤imizde Iout = 300 Amper
olacakt›r.

Vout x Iout = Ç›k›fl Gücü (Wout) “watts”
32v x 300 amps = 9,600 watts veya  9.6 KW (1,000 watts = 1 KW)

2) Girifl Gücünün Hesaplanmas›; Ç›k›fl gücünü yukar›daki gibi hesaplam›flt›k
(KWout ). Verimlilik (Eff) de¤erini de göz önünde bulundurarak
girifl gücünü hesaplayaca¤›z. Verimlilik makinenin üreticisi taraf›ndan
verilen bir de¤erdir.

KWout ÷ Eff = Girifl Gücü (KWin)
9.6 KW ÷ 88.2% (or 0.882) = 10.88 KW

3 ) Çal›fl›rkenki elektrik giderlerinin hesaplanmas›; Bu basamakta 1 günlük
zaman diliminde saat cinsinden girifl gücü hesaplanacakt›r.
(KWh1/Gün). Bu de¤er 2. basamaktaki girifl gücünün kaynak süresi
(saat) ile çarp›lmas›yla elde edilir. Biz örne¤imizde 1 günlük kaynak
yapma süresini 4 saat olarak ele alaca¤›z.

KWin x #Saat/Gün = Kilowatt saat, bir günde kullan›lan (KWh1/Gün)
10.88 KW x 4 Saat = 43.52 kWh (Saat/Gün)

4 ) Çal›fl›rkenki elektrik giderlerinin nakit cinsinden hesaplanmas›;
Bu de¤er bulundu¤umuz ülkedeki elektri¤in Kilowatt Saat  (kWh)
olarak ifadesidir. 3. basamaktaki de¤eri bu birim fiyatla çarpt›¤›m›zda
o günlük elektrik paras›n›n giderini hesaplar›z. Örne¤imizde birim
(kWh) fiyat =  0,163050 YTL olmaktad›r.

(KWh1/Gün) x Birim Fiyat (YTL)  = Çal›fl›rken Günlük Elektrik Paras›
43,52 KWh x 0,163050 YTL = 7,095 YTL

5 ) Kaynak yap›lmad›¤› zamanlardaki (Boflta Çal›flma) elektrik giderlerinin
hesaplanmas›

A ) Boflta çal›flma zaman›ndaki elektrik giderlerinin hesaplanmas› (KWh2)
kaynak yap›lmazken flebekeden çekilen gücün hesaplanmas›yla
olmaktad›r. (KWboflta) Biz örne¤imizde 0,4 KW boflta çal›flma gücü
ele alal›m. Günlük çal›flma mesaisinin 8 saat oldu¤u bir iflletmede
kaynak süresi 4 saat ise boflta çal›flma süresi de 4 saat olaca¤›ndan;

KWboflta x Boflta Çal›flma Süresi = Güç Olarak Günlük Boflta Çal›flma Süresi (KWh2)
0.4 KW x 4 Saat = 1.6 KWh

B ) Boflta çal›flma elektrik giderinin para olarak hesaplanmas›. Yukar›daki
günlük toplam boflta çal›flma süresi birim fiyatla çarp›l›r.

(KWh2/Gün) x Birim Fiyat (YTL) =Boflta Günlük Elektrik Paras›
1,6 KWh x 0,163050 YTL = 0.26088 YTL

6 ) Toplam çal›flma giderlerinin en son olarak hesaplanmas›, Bu ifllem
günlük çal›flma giderleri olan, çal›fl›rken günlük elektrik paras› ve
boflta günlük elektrik paras› de¤erlerinin toplanmas›yla hesaplan›r.

Çal›fl›rken Günlük Elektrik Paras› 7,095 YTL
Boflta Günlük Elektrik Paras› 0.260 YTL
Toplam Günlük Elektrik Paras› 7,355 YTL

Yukar›daki hesaplamalardan hareketle fiyat› biraz yüksek olan invertör
kaynak makinesi kendisiyle muadil transformatörlü kaynak makinelerine
olan pek çok üstünlü¤ün yan›nda 1 y›l gibi k›sa bir sürede fiyat fark›n›n
ödenen elektrik faturas›ndan ç›kartmaktad›r. Yukar›daki hesaplama
metoduyla bütün makineleri verimlili¤ine göre karfl›laflt›rabilir ve farklar›
kolayl›kla ortaya koyabilirsiniz.

Bir invertör kaynak makinesi nas›l ve
ne düzeyde tasarruf sa¤lamaktad›r ?

Büyük trafolu konvansiyonel makinelerle
aras›ndaki fark› nas›l görebiliriz ?

Hesaplama metodu nedir ?

NEDEN
‹NVERTÖR

‹lker OLUCAK
Elektrik Yük. Müh.



bugün dahi elektriğin olmadığı en zor şartlarda dağ, tepe demeden
kullanılmaya devam etmektedir. BIG BLUE  serisi olarak adlandırılan

müşterilerimizin bir numaralı tercihi olmuştur.

 HAFİF ENDÜSTRİYEL   ENDÜSTRİYEL     AĞIR ENDÜSTRİYEL

Zor şartların dayanıklı oyuncusu olan
MILLER  ürünlerini ha�f endüstriyel,
endüstriyel ve ağır endüstriyel olarak
sını�andırmıştır.

Bu sını�andırma ile kullanıcılarının daha bilinçli tercih yapmalarını
sağlayan MILLER , özellikle ağır endüstriyel segmentinde yer alan
ürünleri ile tüm dünyada çok büyük bir referansa sahiptir. 1945 yılında

MILLER ’ın piyasaya sürdüğü kaynak jeneratörleri
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