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Power Transformer up to 500 MVA / 400 kV class
محوالت الجهد العايل حتى سعة ٥٠٠ ميجا فولت أمبري وجهد ٤٠٠ كيلو فولت

Low Voltage Switchgear
املفاتيح الكهربائية منخفضة الفولتية

Medium Voltage Switchgear
املفاتيح الكهربائية متوسطة الفولتية

Distribution Transformer
محوالت التوزيع

Package Substation
املحطة الكهربائية املغلقة

Medium Voltage SwitchgearMedium Voltage Switchgear

SION TYPE CIRCUIT BREAKER

WITH
GERMANY 

OUR PRODUCTS



ABOUT THE COMPANY

From a modest beginning in 1987, Voltamp Group has emerged as 
the shining example of Oman’s entrepreneurial spirit and                      
manufacturing process by becoming the leading company in 
engineering design and manufacturing in the Middle East & North 
Africa (MENA) region. The multifaceted powerhouse has partnered 
with the bestin- class global leaders to offer a wide range of 
effective solutions to clients including Ministries & Government 
bodies, private sector giants and multinational companies across 
industries such as power & water (utility), oil & gas, construction, 
manufacturing, tourism, health, education, telecom, real estate, 
retail, etc.

Voltamp manufactures an extensive range of power and                        
distribution transformers, low voltage switchgears and packaged 
sub-stations using state-of-the-art technology at their                            
manufacturing facilities in Sohar and Rusayl. With a capacity of 
14,000 MVA, Voltamp has one of the largest facilities in the MENA 
region. The Group derives its competitive edge over other                      
manufacturers from a highly experienced in-house design team, 
modern technology from global partners and a well recognised 
service capability for the products. Providing best products and 
solutions to its clients in the most ef�cient manner is the hallmark of 
Voltamp’s unmatched commitment towards ensuring customer 
delight. Over 25,000 installations all over the MENA region is a 
testimony to Voltamp’s strong credentials in the regional market. 
The Group exports 50 per cent of its products.

The Group comprises of three distinctive companies:
- Voltamp Energy SAOG
- Voltamp Transformers Oman SAOC
- Voltamp Power SAOC

فة  ��منذ بداية عام ١٩٨٧، ظهرت مجموعة فولتامب كأحد النماذج المهمة والم
إحدى  الزمن  من  ة  � وج�� ة  ف�� خ�ل  كة  ��ال لتصبح   ، �

العما�� الصناعة  لقطاع 
 �

�� الكهربائية  والمفاتيح  المحو�ت  وتصنيع  تصميم  مجال   �
�� الرائدة  كات  ��ال

تعاون   �
�� المتعددة  ا�¦نشطة  ذات  المجموعة  وافريقيا. دخلت  ا�وسط  ق  ��ال

� مجالها، لتوفر لعم�ئها تشكيلة واسعة من 
كات الرائدة �� ��مع عدد من أبرز ال

� تشهد زيادة 
�̄ � العام والخاص وال الحلول العملية لقاعدة عم�ئها من القطاع�²

والمياه  الطاقة  مثل  � مجا�ت عديدة 
�� امكانيات خدماتها  استوعبت   ، مستمرة 

والنفط والغاز والبناء.

كة فولتامب بتصنيع مجموعة واسعة من المحو�ت الكهربائية  �تقوم مجموعة «
الجهد  ذات  الكهربائية  المفاتيح  وكذلك  والتوزيع  النقل   �

�� تستخدم   �
�̄ وال

أحدث  باستخدام  المغلقة  الكهربائية  والمحطات  والمتوسط  المنخفض 
مسقط  محافظة   �

�� الكائنة  مصانعها   �
�� وذلك  الحديثة،  وا�¦نظمة  التقنيات 

ومحافظة شمال الباطنة - صحار.

ق ا�¦وسط لصناعة محو�ت  ��� منطقة ال
تمتلك فولتامب أحد أك�Ä المصانع ��

تمتلك   . سنويا  أمب��  فولت  ميجا   ١٤,٠٠٠ تتجاوز  إنتاجية  بطاقة    �Çالعا الجهد 
� مجا�ت 

ة �� Äمن التدريب والكفاءة والخ� �Çمستوى عا �
ية �� ��فولتامب كوادر ب

التقنيات  أحدث  باستخدام  والفحص  والتصنيع  التصميم  مثل  عديدة  
اختيارهم من  الذين تم   � الدولي�² كاء  ��ال بالتعاون مع  العالم   �

المستخدمة ��
بعد  لما  ة  � متم�� كة خدمات  ��ال تقدم  ذلك   Êع ع�وة   ، كات  ��ال أفضل   � ب�²
ة الماضية من تقديم أفضل  كة خ�ل الف�� ��البيع عÊ كافة منتجاتها. تمكنت ال
ها ،  كة عن غ�� ��� ال الخدمات والحلول للعم�ء بطريقة فاعلة ، وهو مما يم��

� معد�ت رضا العم�ء.
ام بتحقيق أعÊ مستوى �� � ويجعلها مثا� ل�ل��

كات رائدة إÇ جانب احدى ا�قسام المستقلة : �تضم المجموعة ث�ث «
كة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع �»  -

كة فولتامب العمانية للمحو�ت ش.م.ع.م �»  -
كة فولتامب لمحو�ت الجهد العا�Ç ش.م.ع.م �»  -



Voltamp Energy is a prominent player in the LV Distribution 
Systems market. With a manufacturing unit at Rusayl, the company 
has built an enviable trust in the market for Design, Engineering, 
Assembly, Manufacture, Marketing and Servicing of LV Distribution 
Systems and Industrial Automation Systems. To offer the best 
international quality, the company sources most of its Switchgear 
components from Schneider Electric. The enclosures and bus bar 
systems used are also type tested by the Principals at leading 
independent test labs in the world. The product range includes 
Intelligent MCCs, Distribution Boards, Custom Build Panels, Feeder 
Pillars, etc. apart from Packaged Sub-Stations.

To provide customized solutions to the clients, the company has a 
full-�edged in house design and engineering team equipped with 
state of the art, Auto CAD Systems. It regularly upgrades its design 
capabilities to keep in line with state of the art improvements in 
Low Voltage Switchgear Assemblies/Products. The company has 
excellent credentials in the market as its prestigious clients from 
across the GCC region vouch for its quality products and reliable 
aftersales service. 

التوزيع  أنظمة  مجال   �
�� الرائدة  كات  ��ال إحدى  للطاقة  فولتامب  كة  �»  Äتعت�

� منطقة 
كة مصنعاً عÊ أعÊ مستوى �� ��الكهربائية ذات الجهد المنخفض . تمتلك ال

 �
�� العم�ء  ثقة   Êع الحصول   �

�� كة  ��ال منتجات  نجحت  وقد  الصناعية.  الرسيل 
والتسويق  والتصنيع  والهندسة  التصميم   �

�� عالية  جودة  من  به   � تتم�� لما  السوق 
 �Õول الصناعية.  التحكم  وأنظمة  الفولتية  منخفضة  التوزيع  أنظمة  بكافة  المتعلق 
بتوريد معظم مكونات  كة  ��ال تقوم  الجودة،  عالية  المنتجات  أفضل  تقديم  يتم 
� هذا المجال. كذلك 

كات الرائدة �� ��� تعت�Ä إحدى ال
�̄ كة شنايدر ال �المفاتيح من «

 �
�� المستقلة  ات  Äالمخت� أفضل   �

�� صارمة  �ختبارات  المستخدمة  ا�¦نظمة  تخضع 
 ، الذكية  للمحركات  المركزي  التشغيل  لوحات  منتجاتها  قائمة  وتشمل  العالم. 
ولوحات التوزيع ولوحات البناء الموحد، ولوحات أعمدة التغذية ... الخ إÇ جانب 

المحطات الفرعية.

التأهيل  من  مستوى   Êأع  Êع اء  Äخ� كة  ��ال تمتلك  للعم�ء،  راقية  حلول  لتوف�� 
� مجال تصميم وهندسة المفاتيح الكهربائية باستخدام أحدث المعدات 

والكفاءة ��
كة بتحديث قدراتها بشكل مستمر  ��ها. تقوم ال وا�¦نظمة مثل أنظمة ا�¦وتوكاد وغ��
� مجال تصميم المفاتيح منخفضة الفولتية أو 

من أجل مواكبة أحدث التطورات ��
 � Äكافة دول الخليج العر� �

� الحصول عÊ رضا العم�ء ��
كة �� ��تجميعها. نجحت ال

� به منتجاتها من جودة عالية يمكن ا�عتماد عليها ومن خ�ل تقديم خدمة  لما تتم��
ممتازة لما بعد البيع. 

VOLTAMP ENERGY SAOG



VOLTAMP TRANSFORMERS OMAN SAOC

The company's world-class manufacturing facility at Rusyal started 
commercial production in 1993 using the core technology sourced 
from Babcock Transformers, UK. It manufactures and markets a 
wide range of power, distribution and specialty transformers. It 
offers Distribution Transformers up to 2500KVA and 33 kV class. It 
also manufactures Medium Power Transformers up to 10 MVA 33 
kV class. It has expertise in providing special duty transformers 
such as Multi Tap and Phase Shift Transformers for VFD Drives 
having application in the oil & gas sector catering to reputed clients 
including PDO, KOC, JO and KNPC, etc. In addition, it provides 
Earthing Transformers for the substations, Hermetically Sealed 
Transformers for desert applications and Motor Duty, Step Up and 
Generator Duty Transformers.

The company offers its customers a complete package of services 
including erection, testing, commissioning, servicing, repairing, 
maintenance, overhauling of all types and makes of transformers 
and associated equipment through its Engineering and Services 
Division. Voltamp Transformers enjoys a high credibility in the 
market with a strong track record in product performance,                        
reliability and customer satisfaction. The ISO 9001:2015 certi�ed 
company has been progressively expanding its product portfolio 
as per the latest market trends. To maintain global standards, it                
periodically validates its design by getting its products Type Tested 
at leading international independent test laboratories such as 
KEMA (Netherlands), CESI (Italy) and CPRI (India), etc. 

� عام ١٩٩٣
نتاج التجاري �� Ûمنطقة الرسيل الصناعية ا� �

كة الكائن �� ��بدأ مصنع ال
يطانية للمحو�ت. تقوم  Äكة بابكوك ال� �باستخدام أحدث التقنيات المستوردة من «
كة بتصنيع وتسويق العديد من محو�ت الجهد المنخفض والمتوسط ومحو�ت  ��ال
̄� فئة ٢٥٠٠ كيلو  كة محو�ت توزيع ح ��التوزيع والمحو�ت الخاصة، حيث تنتج ال
فولت أمب�� وجهد ٣٣ كيلوفولت. كما يقوم المصنع بإنتاج محو�ت الجهد المتوسط 
� تقديم 

ة �� ة كب�� Äكة خ� ��̄� فئة ١٠ ميجا فولت أمب�� و ٣٣ كيلوفولت . تملك ال ح
قطاع   �

�� المستخدمة  الخاصة  المحو�ت  مثل  ة  المتغ�� ا�¦حمال  ذات  المحو�ت 
كة تنمية  �� هذا المجال مثل «

ى �� Äكات الك� ��� احتياجات ال Ǟ � تل
�̄ النفظ والغاز وال

 "JO" كة كة العمليات المش�� �كة النفط الكويتية "KOC" و « �نفط عمان"PDO " و «
كة محو�ت التأريض للمحطات الفرعية  ��كة "KNPC". ع�وة عÊ ذلك ، توفر ال �و«
� المناطق الصحراوية ومحو�ت المولدات 

والمحو�ت محكمة الغلق ل�ستخدام ��
ذات الخدمة الشاقة.

والتصنيع  التصميم  تشمل  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  للعم�ء  كة  ��وتوفرال
الصيانة  وإجراء  والصيانة  وا�Ûص�ح  البيع  بعد  ما  وخدمات  كيب  وال�� وا�ختبار 
الخدمات  قسم  من خ�ل  بها  المرتبطة  والمعدات  المحو�ت  أنواع  لكافة  الشاملة 

الهندسية.

 �
�� كة  ��ال نجحت  حيث  السوق   �

�� عالية  بمصداقية  فولتامب  محو�ت  تتمتع 
الحصول عÊ أعÊ معد�ت رضا العم�ء عن الخدمة المقدمة وعن المنتج. قامت 
بتوسعة   ٢٠١٥:٩٠٠١ ا�¦يزو  شهادة   Êع الحاصلة  للمحو�ت  العمانية  فولتامب  كة  �»
اً، وكل ذلك وفق أفضل  � تشهد نمواً كب��

�̄ � احتياجات العم�ء ال Ǟ قائمة منتجاتها لتل
بإرسال  وتقوم  تصاميمها  بمراجعة  مستمر  بشكل  كة  ��ال تقوم  العالمية.  المعاي�� 
 �ã " هولندا و �

ات ا�¦وروبية مثل مخت�Ä كيما �� Äأفضل المخت� Çنتاج إ Ûعينات من ا�
� الهند.

� آر آي " �� Ä� �ã " إيطاليا و �
إي إس آي" ��



Inaugurated in 2011, Voltamp Power's world-class manufacturing 
facility is one of its kinds in the region. It manufactures a complete 
range of Extra High Voltage power transformers up to 500 MVA and 
400 kV class. With the unique proposition of 'European quality at local 
prices and local service backup', Voltamp has reduced the reliance on 
imported transformers to a great extent in the MENA region. Located 
at Sohar Industrial Area, adjacent to Sohar Industrial Port, the plant 
offers a quick connectivity to markets in the region to reduce delivery 
cost and time for the clients. A dedicated team of Voltamp engineers 
provides complete service during the installation and commissioning 
phases.

The technology for the plant is being provided by well reputed 
Tatung, Taiwan. The plant's machinery and equipment have been 
sourced from globally renowned companies such as HAEFELY,              
Switzerland; DELU, Germany; HIPOTRONICS, USA; SANMI                       
Corporation, Japan and LOOTAH LEMMENS, Germany. The super �at 
�oor has been provided by Sika AG, Sweden.

The plant has the capacity to produce total 10,000 MVA per year. It is 
equipped to conduct routine, type and special tests in accordance 
with IEC 60076/ANSI (C-57-12-90) standard's requirement. The power 
transformers manufactured by Voltamp are made under stringent 
quality control in compliance with ISO 9001 standards. The facility 
could be seamlessly upgraded to 400kV class in future with minimal 
investment, another path-breaking development in the MENA 
region. The company has installed powerful and highly sophisticated 
software tools to design and develop the power transformers. The 
deployment of these advanced tools ensures optimum electrical & 
mechanical ef�ciency besides determining eddy current losses and 
short circuit forces accurately. The 3-D modeling software facilitates 
the viewing of virtual prototypes of transformers including active 
parts and electrical clearances. 

. تقوم  المنطقة   �
� ا�¦ول من نوعه ��

الرا�� كة  ��٢٠١١ ، ويعت�Ä مصنع ال � عام 
افتتاحها �� تم 

 ٥٠٠ فئة   �̄ ح  �Çالعا الجهد  ذات  الكهربائية،  المحو�ت  من  كاملة  مجموعة  بتصنيع  كة  ��ال
فريدة  منتجات  توفر   �

�̄ ال فولتامب،  نجحت   . كيلوفولت   ٤٠٠ وجهد  أمب��  فولت  ميجا 
لما  أيضا خدمة راقية  � توفر 

�̄ وال  �Êالمح السوق  تناسب  بأسعار  أوروبية  بمواصفات جودة 
ق  ��ال منطقة   �

�� كب��  حد   Çإ المستوردة  المحو�ت   Êع ا�عتماد  خفض   �
�� البيع،  بعد 

ميناء  من  بالقرب  الصناعية  منطقة صحار   �
�� كة  ��ال يوجد مصنع  أفريقيا.  ا�¦وسط وشمال 

صحار الصناعي وهو ما يضمن للمصنع فرصة سهولة الوصول إÇ ا�¦سواق القريبة وخفض 
� يقدم خدمات  المهندس�² كامل من  كة فريق  ��� ال

التسليم للعم�ء. يعمل �� وقت وتكلفة 
كيب والتشغيل. متنوعة للعم�ء خ�ل المراحل المختلفة لل��

كة تاتونج التايوانية . تم توريد المعدات  �� يوظفها المصنع من قبل «
�̄ يتم توف�� التقنية ال

كة  �كات العالمية مثل « ��� مصنع فولتامب بصحار من قبل أعرق ال
وا�¦نظمة المستخدمة ��

 � ونكس ا�¦مريكية و سانمي اليابانية و لوتاه ليم�� هاف�Ê السوي�ية و ديلو ا�¦لمانية و هايب��
كة سيكا إيه جي السويدية. �ا�¦لمانية ، كذلك تم توف�� ا�¦رضية الخاصة للمصنع من قبل «

العام ، وقد تم تزويده   �
١٠,٠٠٠ ميجا فولت أمب�� �� الحالية للمصنع  نتاجية  Ûا� الطاقة  تبلغ 

 ANSI/٦٠٠٧٦  IEC) ا�¦وروبية  المعاي��  أفضل  وفق  جود  ها  �وأك� ا�ختبارات  نظم  بأعرق 
.( (٥٧-١٢-٩٠-C

� تنتجها فولتامب وفق أك�� معاي�� الجودة ìامة ووفق معاي�� 
�̄ ال تتم صناعة المحو�ت 

توف��  بعد  المستقبل   �
�� كيلوفولت   ٤٠٠ فئة  محو�ت  إنتاج  للمصنع  ويمكن   .  ٩٠٠١ ا�¦يزو 

ق ا�¦وسط  ��� منطقة ال
كة مؤهلة لتعزيز تواجدها �� ��� أن ال

�̄ استثمارات بسيطة وهو ما يع
وتطويرالمحو�ت  لتصميم  معقدة  برمجيات  باستخدام  كة  ��ال قامت  كما  أفريقيا.  وشمال 
 Çالكهربائية، ويضمن استخدام هذه التقنيات المتطورة أفضل فعالية كهربائية وميكانيكية إ
النظام  . كذلك فإن  �

نتيجة أي ماس كهربا�¦ � يمكن أن تحدث 
�̄ ال ا�¦عطال  الحد من  جانب 

ذلك   �
�� بما  المحو�ت  أجزاء  متابعة  عملية  يسهل  التصميم   �

�� المستخدم  ا�¦بعاد   �
�الث��

القطع المتحركة والقطع الكهربائية. 

VOLTAMP POWER SAOC



Under Voltamp Transformers , a dedicated Engineering Services 
Division (ESD) operates to provide engineering services for                 
transformers supervision, installation, commissioning, repairs and 
maintenance. It provides services at site as well as in the factory 
depending on the requirement.

Factory services are available for any transformers which includes:
-  Transformer overhauling / Refurbishment
-  Repair including winding replacement
-  Life Increase through Drying out and Insulation change
-  Oil leak attending, cleaning and painting services
-  Testing and customer inspection
-  Up gradation / modi�cation of transformers

Supply of transformer spares and transformer oil site services are 
available for any make of transformers which include:

Voltamp has supplied, erected, installed and commissioned                     
substations up to 33kV class for many prestigious projects.

ENGINEERING SERVICES DIVISION (ESD)

كة فولتامب العمانية للمحو�ت. ويقوم  �يعمل قسم الخدمات الهندسية والصيانة تحت «
والصيانة.  وا�Ûص�ح  كيب،  ال��  Êع اف  �» Ûوا� للمحو�ت  الهندسية  الخدمات  تقديم   Êع

� التصليح المصنع تبعا لمتطلبات الصيانة.
� الموقع وكذلك ��

ويوفر خدمات الصيانة  ��

خدمات المصنع متوفرة لكافة أنواع المحو�ت، ويشمل ذلك:
- صيانة وتجديد المحو�ت

- إص�ح واستبدال اللفائف الكهربائية الداخلية للمحو�ت
- العمل عÊ تجديد زيادة عمر المحول وذلك عن طريق التجفيف وتغي�� العوازل

- خدمات معالجة ت�ب الزيت والتنظيف والدهان
- اقامة ا�ختبار والفحص بعد التصليح عÊ طلب العميل

- تغي�� وتعديل المحو�ت

� الموقع �¦ي نوع من المحو�ت ، 
توريد قطع الغيار للمحو�ت وتنفيذ الخدمات والصيانة ��

ويشمل ذلك :

̄� الفئة ٣٣ كيلو فولت للعديد من  كة فولتامب بتوريد وتركيب محطات فرعية ح �قامت «
المشاريع الع�قة والمرموقة.

Transformer Oil testing
Oil �lling and Filtration services under Vacuum
Site Repair and overhauling of transformers
Man power deputation for supervision of erection, testing and 
commissioning at site
Erection and installation of transformers at site
Testing (Routine and Special tests), pre-commissioning and online 
assessment services
Annual maintenance contract for transformers
Other supporting services like RMU & Panels maintenance, Cable 
Jointing & Terminations and Hi-pot testing of cables etc.

-
-
-
-

-
-

-
-

اختبار الزيت
ة تعبئة الزيت وخدمات الفل��

� الموقع المحول وعمل تجديد كامل للمحو�ت
ا�Ûص�ح والصيانة ��

وا�ختبار  لتفتيش  خ�ل  من   �
�� ا�¦عمال  ومراقبة   ، المتخصصة  العاملة  ا�¦يدي  توف�� 

� الموقع
والتشغيل ��

� الموقع
تركيب وتشغيل المحو�ت ��

ا�ختبارات (ا�ختبارات الخاصة والروتينية) وخدمات التقييم
عقد الصيانة السنوية للمحو�ت

وصيانة اللوحات الكهربائية ووص�ت الكاب�ت RMU  خدمات الصيانة ل�¦جهزة الكهربائية 
ا�¦خرى وا�ختبارات المختلفة ا�¦خرى

-
-
-
-

-
-
-
-



VOLTAMP POWER SAOC, SUHAR
Phase V, Suhar Industrial Estate,
Post Box 690, Postal Code 322, Suhar, Sultanate of Oman
Tel: +968-26947900/912
Fax: +968 26701606

VOLTAMP TRANSFORMERS OMAN SAOC, MUSCAT
Road No.7, Rusayl Industrial Estate,
Post Box 75, Postal Code 124, Rusayl, Sultanate of Oman
Tel: +968 24441200/1239
Fax: +968 24446371

VOLTAMP ENERGY SAOG, MUSCAT
Road No.17, Rusayl Industrial Estate,
Post Box 75, Postal Code 124, Rusayl, Sultanate of Oman
Tel: +968 24441800
Fax: +968 24446584

رشكة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع، مسقط
شارع رقم ١٧ ، منطقة الرسيل الصناعية

يدي ١٢٤، الرسيل، سلطنة عمان Äص ب ٧٥ الرمز ال�
هاتف : ٢٤٤٤١٨٠٠ ٩٦٨+

فاكس : ٢٤٤٤٦٥٨٤ ٩٦٨+

رشكة فولتامب العامنية للمحوالت ش.م.ع.م، مسقط
شارع رقم ٧ ، منطقة الرسيل الصناعية

يدي ١٢٤، الرسيل، سلطنة عمان Äص ب ٧٥ الرمز ال�
هاتف رقم: ١٢٣٩/ ٢٤٤٤١٢٠٠ ٩٦٨+

فاكس: ٢٤٤٤٦٣٧١ ٩٦٨+

رشكة فولتامب ملحوالت الجهد العايل ش.م.ع.م ، صحار
المرحلة الخامسة ، منطقة صحار الصناعية

يدي ٣٢٢، صحار، سلطنة عمان Äص ب ٦٩٠ الرمز ال�
هاتف رقم:  ٩١٢/ ٢٦٩٤٧٩٠٠ ٩٦٨+

فاكس: ٢٦٧٠١٦٠٦ ٩٦٨+

VOLTAMP TECHNOLOGY LLC, MUSCAT
Road No.5, Rusayl Industrial Estate,
Post Box 75, Postal Code 124, Rusayl, Sultanate of Oman
Tel: +968-24441671
Fax: +968 24446371

رشكة فولتامب تكنولوجيا ش٠م٠م ، مسقط
شارع رقم ٥ ، منطقة الرسيل الصناعية

يدي ١٢٤، الرسيل، سلطنة عمان Äص ب ٧٥ الرمز ال�
هاتف : ٢٤٤٤١٦٧١ ٩٦٨+
فاكس: ٢٤٤٤٦٣٧١ ٩٦٨+
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VOLTAMP MANUFACTURING PLANTS


