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1977 yılından itibaren Alüminyum ve alaşımlarının dökümü, bunların işlenmesi konusunda faaliyetlerini 

sürdüren ALTUN DÖKÜM, kuruluşundan itibaren daima kalite prensibi ile yola çıkmıştır. Gelişimini sürdürmek 

için teknolojiyi takip ederek Enerji, İmalat Sanayi, Havacılık Sanayi ve Savunma Sanayi sektörlerinin çözüm 

ortağı olarak yoluna devam etmektedir. Kuruluşumuzdan itibaren elde edilen bilgi birikimi ve donanımlı 

profesyonel çalışan kadrosu ile toplam kalite anlayışı çerçevesinde malzeme kalitesinden sevkiyata, teknolojik 

standartlardan çalışan kalitesine kadar bir bütün olarak hizmet veren Altun Döküm, tüm üretim aşamalarında, 

son derece gelişmiş ve uluslararası akreditasyona sahip bir süreci başarıyla uygulamaktadır. Altun Klemensleri 

Altun Döküm tarafından kendi tesislerinde ürün tasarımdan, kalıp imalatı  döküme ve montaj süreçlerinin 

tamamı konusunda uzman personel tarafından aynı çatı altında yürütülmektedir. En önemli enerji kaynağımız 

Elektrik’in geldiği her yerde olan Altun Klemens farklı ürün çeşidi ile Altun Döküm tarafından uluslararası kalite 

standartlarında 1995 yılından beri üretilmektedir.  Altun Klemens 154kv ve 380kv şalt sahalarında yurt içi ve 

yurt dışı müşterileri tarafından ilk sırada tercih edilmektedir. Kuruluşundan itibaren Kalite gelişimine önem veren 

Altun Döküm ilk olarak 2001 yılında RW  TUV’den ISO 9002:1994 belgesini almıştır. Yıllar içerisinde belgesini 

yenileyerek 2018 yılında alınan ISO 9001 : 2015 belgesi ile kalite anlayışını sürekli kılmaktadır. 2005 yılında 

TSE Ürün Belgelendirme Merkezi ile yapılan ortak çalışma sonucunda Orta ve Yüksek Gerilim Bağlayıcılar için 

belgelendirme kriterlerini içeren ÜBM-03-BK-024 standardı oluşturulmuştur. Bu standarda göre firmamızın 

TSE K 185, TSE Kriterlere Uygunluk Belgesi bulunmaktadır. TSE kriterlerinde belirlenen ve TEİAŞ tarafından 

onaylanan birincil kalite , iletkenliği yüksek Alüminyum hammaddesi kullanılmaktadır. Altun Klemens ürünleri RIV, 

Corona, Isınma, Direnç ve Yüksek Amper Kısa devre tip testlerinden de başarı ile geçmektedir. Altun Klemens 

İnsan Kaynaklarına verdiği önem ile  eğitim faaliyetleri, sosyal faaliyet, kişisel gelişimi destekleyici programları 

öncelikli takip etmekte ve uygulamaktadır. Toplam Kalite anlayışı, birinci kalite malzeme kullanımı,  hızlı ve 

hatasız üretim anlayışı ile çıktığımız bu yolda elektiriği her yere kesintisiz ulaştırmanız için  Altun Döküm orta ve 

yüksek gerilim Altun Klemensleri  çözüm ortağınızdır .

ALTUN DOKUM, which has been continuing its activities in the casting and processing of aluminum and its 

alloys since 1977, has always set out with the principle of quality since its establishment. In order to continue 

its development, it continues its way as a solution partner of the energy, manufacturing industry, aviation 

industry and defense industry sectors by following the technology. Our professional staff are equipped 

with the knowledge obtained from its establishment and the quality of the material shipped from within the 

framework of the total quality approach, technological standards of the employee providing the service 

as a whole Altun Dokum quality up to casting, a process is successfully applied in all production processes 

highly advanced and internationally accredited. Altun Connectors, carries out all of the product design, mold 

manufacturing, casting and assembly processes by Altun Dokum under the same roof by expert personnel. 

Altun Connectors, which are our most important energy source wherever Electricity comes from, have been 

produced by Altun Dokum in international quality standards since 1995 with different product types.  Altun 

Connectors are preferred in the first place by domestic and international customers in 154kv and 380kv 

switchyards. Altun Dokum, which attaches importance to quality development since its establishment, first 

received the ISO 9002: 1994 certificate from RW TUV in 2001. With the ISO 9001: 2015 certificate obtained 

in 2018 by renewing its certificate over the years, it continuously maintains its quality understanding. As a 

result of the joint work carried out with the TSE Product Certification Center in 2005, the UBM-03-BK-024 

standard containing certification criteria for Medium and High Voltage Connectors was established. According 

to this standard, our company has a Certificate of Compliance with TSE K 185, TSE Criteria. The primary quality 

determined in the TSE criteria and approved by TEIAŞ, Aluminum raw material with high conductivity is used. 

Altun Connectors products also successfully pass RIV, Corona, Heating, Resistance and High Ampere Short 

circuit type tests. Altun Connectors follows and implements programs that support educational activities, 

social activities, personal development with the importance it attaches to Human Resources as a priority. 

Altun Dokum medium and high voltage Altun Connectors are your solution partner for you to deliver electricity 

everywhere without interruption on this path that we have started with a total quality understanding, the use 

of first quality materials, fast and error-free production understanding.

01



Altun Klemens, birincil kalite malzeme kullanımı ile üretimden sevkiyata 

uluslararası kalite standartlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. İlk kalite 

belgesini 2001 yılında alarak sektöründe öncü firma olan Altun Döküm, kalite 

anlayışını her geçen gün geliştirme yönünde gerekli adımları atmaktadır. 

Bu anlamda 9001 kalite belgesi yanı sıra AS9100D, ISO 14001:2015, ISO 

27001:2013, ISO 45001:2018 belgeleri ile çalışmalarına devam etmektedir. 

1998 yılından itibaren şalt sahalarında kullanılan klemenslerin RIV, Corona, 

Isınma, Direnç ve  Yüksek Amper Kısa Devre Tip testleri bulunmaktadır.  

Orta ve Yürksek Gerilim Klemensleri için firmamız bünyesinde yapılan  rutin  

testler; Spectrometre: Kimyasal Analiz kontrolü, Çekme Testi, Sertlik ölçümü, 

Sıyırma testi, Cıvata Tork testi, 

Altun Connectors continues its activities with international quality 

standards from production to shipment with the use of primary quality 

materials. Having received its first quality certificate in 2001, Altun 

Dokum, a leading company in its sector, is taking the necessary steps to 

improve its quality understanding every day. In this sense, in addition to 

the 9001 quality certificate, AS9100D, ISO 14001: 2015, ISO 27001: 2013, 

ISO 45001: 2018 documents continue to work with the documents.  since 

1998, there are RIV, Corona, Heating, Resistance and High Ampere Short 

Circuit Type tests of the terminals used in switchyards.  

Routine tests carried out within our company for Medium 

and High Voltage Terminals;  Spectrometer: Chemical 

Analysis control, Tensile Test, Hardness measurement, 

Stripping test, Bolt Torque test,
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ALTUN KLEMENS

TELLİ 
KLEMENSLER
CABLE CONNECTORS
Projeye uygun iletken ölçülerinde üretimi yapılan 

İletkenlerin iletkenlere, cihazların iletkenlere 

bağlanmasını sağlayan klemenslerdir. 

They are the terminals that enable the conductors to 

be connected to the conductors and the devices to be 

connected to the conductors, which are manufactured 

in the conductor dimensions suitable for the project.

altunklemens.com

altunconnector.com
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T Tipler

Düz Tipler

Lamalı Tipler

Ayaklı Tipler

Açılı Tipler

Paralel Tipler

Özel Tipler

Askı Kontakları

Ara Tutucular

Tee Types

Straight Types

Terminal Types

Support Types

Angular Types

Parallel Groove Types

Special Types

Suspension Contacts

Spacers

Telli Klemens 
Çeşitleri

Cable Connectors Types

altunklemens.com

altunconnector.com
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altunklemens.com

altunconnector.com

ALTUN KLEMENS

BORU 
KLEMENSLER
Projeye uygun boru ölçülerinde üretimi yapılan boruların 

borulara, boruların cihazlara bağlanmasını sağlayan 

klemenslerdir. 

They are terminal blocks that allow the pipes to be 

connected to the pipes and the pipes to the devices 

produced in pipe sizes suitable for the project.

TUBE CABLE CONNECTORS
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T Tipler

Düz Tipler

Lamalı Tipler

Açılı Tipler

Ayaklı Tipler

Esnek Bağlantılı Tipler

Boru Sonu Kapakları

Özel Tipler

Tee Types

Straight Types

Terminal Types

Angular Types

Support Types

Expansion Types

Tube End Caps

Special Types

Boru Klemens 
Çeşitleri

Tube Connectors Types

altunklemens.com

altunconnector.com
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altunklemens.com

altunconnector.com

ALTUN KLEMENS

BORU TEL 
KLEMENSLER
Projeye uygun boru ve iletken ölçülerinde üretimi yapılan 

boru bara ve iletken bağlanmasını, boru bara ve cihaz 

bağlanmasını sağlayan klemenslerdir.

They are terminals that provide connection to the 

pipe busbar and conductor, which are manufactured in 

pipe and conductor sizes suitable for the project, and 

connection to the pipe busbar and the device.

TUBE CABLE CONNECTORS
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T Tipler

Düz Tipler

Açılı Tipler

Ayaklı Tipler

Tee Types

Straight Types

Angular Types

Support Types

Boru Tel Klemens 
Çeşitleri

Tube-Cable Connectors Types

altunklemens.com

altunconnector.com
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Tüm Dünya'da kanıtlanmış 
kalitemiz ve paydaşlarımızla 
büyüyoruz...

We are growing with our proven 
quality and stakeholders all 
over the world.

ALTUN KLEMENS

ALTUN CONNECTORS

altunklemens.com

altunconnector.com
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