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VOLTAMP ENERGY SAOG
فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

VPS
VOLTAMP POWER SAOC

فولتامب ملحوالت الجهد العايل ش.م.ع.م

الرشيك التقني واملساهم
Technology & Equity Partner

Switchgear Division
قسم املفاتيح الكهربائية

LV/MV Switch gears & Packaged Substations

 املفاتيح الكهربائية ذات الجهد املنخفض واملتوسط
واملحطات املدمجة

Muscat / Rusayl
مسقط / الرسيل

VOLTAMP TRANSFORMERS OMAN SAOC
فولتامب العامنية للمحوالت ش.م.ع.م

 Distribution Transformers/Inverter Duty Transformers/ Oil
& Gas Transformers up to 10MVA 33kV class

Engineering Services Division

Annual Capacity
القدرة اإلنتاجية السنوية

3500 MVA

VTO
Muscat / Rusayl
مسقط / الرسيل

محوالت التوزيع /محوالت الطاقة املتجددة/ محوالت النفط 
والغاز حتى فئة ١٠ ميجا فولت أمبري ٣٣ كيلو فولت

قسم الخدمات الهندسية
Power Transformers

up to 500 MVA
400kV class

محوالت الجهد العايل
حتى فئة ٥٠٠ ميجا فولت أمبري 

و٤٠٠ كيلو فولت

Suhar
صحار

VOLTAMP DESIGN & R&D OFFICE
مكتب فولتامب للتصميم والبحث والتطوير

India / Bengaluru
الهند / بنغالورو

Expertise in Power and Distribution Transformers 
with Latest software for simulation of short circuit, 

Impulse, Thermal and other calculations as per ANSI 
& IEC requirement.

خربة يف تصميم محوالت الطاقة والتوزيع مزود بأحدث 
الربامج والتقنيات ملحاكاة اإلختبارات املعيارية  الشاملة 

وفًقا للمواصفات الفنية العاملية 

Established / تأسست
1993

Annual Capacity
القدرة اإلنتاجية السنوية

7500 MVA

Established / تأسست
2008

Established / تأسست
2012

Established / تأسست
1987

VOLTAMP TECHNOLOGY LLC
فولتامب للتكنولوجيا ش.م.م

VT

OUR MISSION  / مهمتنا

To be a major contributor towards the growth of Power 
sector and Renewable Energy in the Middle East & North 
Africa (MENA) by providing quality and reliability in our 
products and services which maximizes the wealth of the 

stakeholders.

أن يكون دورنا رئيسياً يف منو قطاع الطاقة والطاقة املتجددة يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا (MENA) وذلك خالل توفري 
االداء  يعزز  مام  وخدماتنا  منتجاتنا  يف  العمالء  ثقة  وكسب  الجودة 

املايل للرشكة واملساهمني.

OUR VISION  / رؤيتنا

To be a leading manufacturer of Transformers and Switchgear 
in the value chain of electricity Generation, Transmission, 
Distribution, Oil & Gas and Renewable Energy sector with a 
vision to manufacture high technology products locally and 
serve global need of our products with Green energy solutions.

أن نصبح رشكة رائدة يف صناعة املحوالت واملفاتيح الكهربائية الخاصة 
بعدة مجاالت منها توليد الكهرباء والتوزيع وقطاع النفط والغاز والصناعة 
والطاقة املتجددة.  ويحدث ذلك من خالل تصنيع منتجات عالية الجودة 
محليا بإستخدام احدث التقنيات، استجابة للمتطلبات العاملية ملنتجاتنا 

مع توفري الحلول املواكبة للبيئة والطاقة الخرضاء.



SALIENT FEATURES
أبرز السامت

Globally Recognized Omani company 
رشكة عامنية مبكانة عاملية

Major exporter of transformers in the GCC Region
مصدر رئييس للمحوالت يف دول مجلس التعاون الخليجي

M O R E   T H A N

YEARS

More than 35 years of experience
أكرث من ٣٥ عاًما من الخربة

Largest Power Transformer Manufacturer in the GCC
أكرب مصنع ملحوالت الطاقة يف دول مجلس التعاون الخليجي

IMS Certified for Environment & HSE
رشكة معتمدة عامليا وملتزمة بقواعد األمن و السالمة و الجودة و البيئة

Power Solution Providers
توفري حلول الطاقة

Public listed in Muscat Stock Exchange
رشكة عامنية مساهمة عامة مدرجة لدى سوق مسقط لألوراق املالية

500 MVA 
400kV

UP TO

CLASS



Generator Transformers
محوالت توليد الطاقة

Booster Transformer
محوالت تعزيز الطاقة

Power Transformers up to

500 MVA / 400 kV

محوالت الجهد العايل حتى فئة

ACCREDITED WORLD CLASS
TESTING FACILITY

معمل إختبارات معتمد عاملياً

All type tests as per IEC & ANSI can be done for 
Distribution & Power Transformers up to 500 MVA 

400 kV Class excluding Short circuit test.

معمل إختبار محوالت التوزيع والطاقة  مبعايري عاملية عالية 
معتمد دوليا بإمكانيات عمل جميع اإلختبارات النوعية 

واملختصة بإستثناء إخبارات اإللتامس الكهربايئ .

Auto Transformers
محوالت أوتوماتيكية

IsolationTransformers
محوالت العزل

Furnace Transformers
محوالت األفران

Motor Duty Transformers
محوالت املوتور

فولتامب ملحوالت 
الجهد العايل ش.م.ع.م

VOLTAMP POWER SAOC



فولتامب العامنية للمحوالت ش.م.ع.م
VOLTAMP TRANSFORMERS OMAN SAOC

Distribution and Medium Power Transformers 
Up to 10 MVA, 33 kV

محوالت التوزيع ومحوالت القدرة املتوسطة
حتى فئة ١٠ ميجا فولت أمبري ، ٣٣ كيلو فولت

Corrugated Type
Transformers

محول توزيع مموج

Special Duty Transformers for
O&G (24 Pulse, 12 Pulse, Multitap, etc)

محوالت توزيع مبغري جهد مزدوج خاص
بإستخدامات قطاعات النفط و الغاز

Hermetically Sealed Type
Transformers

محول محكم اإلغالق

Solar Inverter
Duty Transformers

محوالت الطاقة املتجددة
3 Phase

Earthing Transformers

محوالت التأريض ثالثية األطوار



  /  SWITCHGEAR DIVISIONقسم املفاتيح الكهربائية

Partnership / رشاكة

املفاتيح الكهربائية ذات الجهد 
املنخفض (٤١٥ فولت)

Low Voltage (415 V) Switchgear 

املفاتيح الكهربائية ذات الجهد املتوسط
 (١١ كيلو فولت)

Medium Voltage (11kV) Switchgear E-House , Skid type,
GRP steal enclosure,

Containerized 

400, 800, 1600 A

Panels  / األلواح الكهربائية
MCC, PCC, VSD

Feeder Pillars  / أعمدة التغذية

Packaged substation

املحطات املدمجة
مبختلف أنواعها

VOLTAMP TECHNOLOGY LLC
فولتامب للتكنولوجيا ش.م.م



ENGINEERING SERVICES DIVISION
قسم الخدمات الهندسية

Dedicated Engineering Services Division provides seamless Engineering 
solutions for transformers and Package substation including :-

يقدم الخدمات والحلول الهندسية السلسة للمحوالت واملفاتيح 
الكهربائية مبا يف ذلك :-

الدعم امليداين واملصنعي

Field & Factory Repair Support
On field  and Factory repairs and maintenance 

activities

تقييم األداء
تقييم حالة املعدات الكهربائية و تقديم تقارير 

تفصيلية

Condition Assessment
 Health condition and life extension

طاقم مهندسني و فنيني متكامل لدعم
خدمات ما بعد البيع عىل مدار الساعة

االستجابة للطوارئ عىل مدار الساعة

24/7 Standby Support
 Priority and on time After Sales/Emergency

response support throughout the clock

عقود الصيانة 
تقديم الصيانة الدورية / عقود سنوية 

شاملة للصيانة الدورية واإلصالحات 

Maintenance and AMCs
 Routine maintenance and annual

 contract maintenance

إلصالح أعطال املعدات الكهربائية وأعامل الصيانة 
امليدانية الدورية



RENEWABLE ENERGY FOCUS
التوجه نحو الطاقة املتجددة 

Amin Solar Energy Project
Stepdown Power Transformer

مرشوع أمني للطاقة الشمسية

Dhofar Wind Power Project
Stepdown Power Transformer

مرشوع محطة ظفار لطاقة الرياح

Green Technology

الحلول والتكنولوجيا الصديقة للبيئة

Transformers Filled With Ester Oil

محوالت مملوءة بزيت اسرت

Inverter Duty Transformer (IDT)
Sudair Solar Power Plant Project (KSA)

محطة سدير للطاقة الشمسة
(اململكة العربية السعودية)

Voltamp manufactures products that are suitable for green energy which goes to Wind 
and Solar plants, Green Hydrogen and Ammonia plants...etc

تقوم رشكة فولتامب بتصنيع منتجات مناسبة للطاقة املتجددة التي تدخل يف محطات 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ومحطات الهيدروجني واألمونيا الخرضاء ... إلخ.



VOLTAMP GROUP COMPANIES ARE CERTIFIED FOR
IMS ( INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS) 

مجموعة رشكات فولتامب حاصلة عىل شهادة النظام اإلداري املتكامل
لتطبيقها معايري األمن و السالمة و الجودة و البيئة

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

نظام إدارة الجودة
Quality Management System

بيئة
Environment

الصحة والسالمة
Health and Safety

KEY VALIDATIONS أبرز اإلختبارات املعيارية
125MVA 132kV Class & 20MVA 33kV Class 
Power Transformers at KEMA-Netherlands.

Multiple ratings of 11kV & 33 kV Distribution 
Transformers from 10MVA to 200kVA.                                          
Conducted at KEMA-Netherland.

315 KVA 33kV Class Earthing Transformer.

Complete type tests 415V, 100kA and 4000A 
Low Voltage Switchgears.

Fully Type tested 11kV, 25kA 1250A Medium 
Voltage Switchgears.

تم عمل اختبار اإلمتاس الكهرباىئ عىل محول ١٢٥ ميجا فولت 
أمبري فئة ١٣٢ كيلو فولت ومحوالت طاقة فئة ٢٠ ميجا فولت 

أمبري ٣٣ كيلوفولت يف مخترب كيام بهولندا.

إختبارات معيارية شاملة لدى مختربات كيام بهولندا  إجراء  تم 
عىل سعات مختلفة من املحوالت ذات جهد و مواصفت فنية 

مختلفة منها محوالت التوزيع.

تم إجراء إختبارات معيارية شاملة عىل محول تأريض
سعة ٣١٥ كيلو فولت أمبري جهد ٣٣ كيلو فولت .

اختبارات نوعية شاملة عىل مفاتيح ذات جهود منخفضة ٤١٥ 
فولت و ١٠٠ كيلو أمبري و ٤٠٠٠ أمبري.

الجهد  ذات  الكهربائية  املفاتيح  عىل  شاملة  نوعية  إختبارات 
جهد ١١ كيلو فولت ، ٢٥ كيلو أمبري ١٢٥٠ أمبري.

(FULLY TYPE TESTED INCLUDING SHORT CIRCUIT TEST)

2000 Amps Package Substation/ in Turkey. إختبارات نوعية شاملة عىل محطة مدمجة قدرة ٢٠٠٠ آمبري
- يف تركيا.

Multiple 3rd party design validation and witness for various ratings of 
Distribution and Power Transformers



OMAN  / سلطنة عامن

OUR VALUED CLIENTS  / عمالؤنا

Ramesh Khimji Group

MIDDLE EAST  / الرشق األوسط

GLOBAL  / دويل



GEOGRAPHICAL PRESENCE
الحضور الجغرايف

DELIVERED / تم التوريد AGENCY / وكالة

23

سلطنة عامن
البحرين
الكويت

دولة قطر
اململكة العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة
العراق
األردن
سوريا
اليمن

Oman
Bahrain
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Iraq
Jordan
Syria
Yemen

Algeria
Egypt
Gabon
Ghana
Kenya
Libya
Nigeria
Sudan

الجزائر
مرص

الجابون
غانا

كينيا
ليبيا

نيجرييا
السودان

Côte d'Ivoire
Mauritania
Morocco
Rwanda
Senegal
Tanzania
Togo
Zimbabwe

كوت ديفوار
موريتانيا

املغرب
رواندا

السنغال
تنزانيا
توجو

زميبابوي

بروكسل Brussel

أالباما Alabama 

Voltamp
Bengaluru Office

فولتامب
مكتب بنغالورو Technology Partner (Power)

رشيك التكنولوجيا (محوالت الطاقة)

Voltamp Corporate
Office and factories

رشكة فولتامب
املقر الرئييس

Voltamp
Brussels Office

فولتامب
مكتب بروكسل



M O R E   T H A N

YEARS OF ENERGIZING
THE FUTURE

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

Distribution Transformer Division
VOLTAMP TRANSFORMERS OMAN SAOC
Road No.7 & 18, Rusayl Industrial Estate,
Post Box 75, Postal Code 124, Rusayl, Muscat, Oman
Tel: +968 24441200/1239
Fax: +968 24446371

CORPORATE OFFICE
VOLTAMP ENERGY SAOG
Road No.7, 2nd Floor,
Rusayl Industrial Estate
Post Box 75, Rusayl, Muscat, Oman
Tel: +968 24441200/287
Fax: +968 24446371

املكتب الرئييس
فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

شارع رقم  ٧ و ١٨ ، الدور الثاين ،
منطقة الرسيل الصناعية

ص ب ٧٥ الرمز الربيدي ١٢٤، الرسيل، مسقط، عامن
هاتف رقم: ١٢٣٩/ ٢٤٤٤١٢٠٠ ٩٦٨+

فاكس: ٢٤٤٤٦٣٧١ ٩٦٨+

قسم محوالت التوزيع
رشكة فولتامب العامنية للمحوالت ش.م.ع.م

شارع رقم ٧ و ١٨ ، منطقة الرسيل الصناعية
ص ب ٧٥ الرمز الربيدي ١٢٤، الرسيل، مسقط، عامن

هاتف رقم: ١٢٣٩/ ٢٤٤٤١٢٠٠ ٩٦٨+
فاكس: ٢٤٤٤٦٣٧١ ٩٦٨+

قسم محوالت الجهد العايل
رشكة فولتامب ملحوالت الجهد العايل ش.م.ع.م

املرحلة الخامسة ، منطقة صحار الصناعية
ص ب ٦٩٠ الرمز الربيدي ٣٢٢، صحار، عامن

هاتف رقم:  ٩١٢/ ٢٦٩٤٧٩٠٠ ٩٦٨+
فاكس: ٢٦٧٠١٦٠٦ ٩٦٨+

Switchgear Division
VOLTAMP TECHNOLOGY LLC
Road No.5 & 17, Rusayl Industrial Estate,
Post Box 75, Postal Code 124, Rusayl, Muscat, Oman
Tel: +968-24441671
Fax: +968 24446371

قسم املفاتيح الكهربائية
رشكة فولتامب للتكنولوجيا ش.م.م

شارع رقم ٥ و ١٧ ، منطقة الرسيل الصناعية
ص ب ٧٥ الرمز الربيدي ١٢٤، الرسيل، مسقط، عامن

هاتف : ٢٤٤٤١٦٧١ ٩٦٨+
فاكس: ٢٤٤٤٦٣٧١ ٩٦٨+

VOLTAMP ENERGY SAOG
فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع

sales@voltampoman.com www.voltampoman.com

إمسح لتحميل الكتالوج
SCAN TO DOWNLOAD CATALOG

إمسح للحصول عىل أرقام التواصل
SCAN FOR CONTACT DETAIL

إمسح ملشاهدة العرض املريئ
SCAN TO WATCH OUR

CORPORATE VIDEO


