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SmartPower Uzaktan Takip
Sistemleri
Grup Ar-Ge

Grup Ar-Ge tarafından geliştirilen SmartPower uzaktan takip sistemleri, işletmelerdeki enerji
tüketimlerinin Smart SVC röleden veya tercihe göre sayaçtan izlenebilmesini olanaklı hale
getiriyor. Gerekli görülmesi durumunda her ikisinden aynı anda web tabanlı olarak takip işlemi
gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede meydana gelebilecek cezai durumların önüne geçilebiliyor.

SmartPower, işletmelerin enerji tüketimlerinin
ve kompanzasyon sistemlerinin çalışma
performanslarının takip edilebilmesi için yaklaşık 4
yıllık bir çalışma neticesinde geliştirilmiş; kullanımı
oldukça basit, web tabanlı bir sistemdir. Enerji
verimliliğinin giderek daha fazla önem kazanması
ve kompanzasyon uygulamasını güçleştiren
dengesiz ve hızlı yük profilinin yaygın bir hale
gelmesi, işletmeleri enerji tüketimlerini takip
etmeye yöneltmektedir. SmartPower uzaktan
takip sistemleri, bu ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak, kullanıcının kolay bir şekilde
sisteme ulaşabileceği ve gerekli tüm bilgilere
rahatça erişebileceği bir şekilde tasarlanmıştır.
SmartPower enerji izleme sistemi sayesinde ilgili,
kompanzasyon sisteminden sorumlu olduğu
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tüm işletmelerin enerji değerlerini ve cezaya
girip girmediğini on-line olarak takip edebilir.
Bu sayede her bir işletmeye tek tek gitmek
gerekmeyeceğinden zaman ve para kaybının
önüne geçilmiş olur. İşletmeler, hem Smart SVC
röle üzerinden, hem işletme sayacından hem de
her ikisinden aynı anda takip gerçekleştirilebilir.

Sistem Nasıl Çalışır
Takip edilmesi gereken işletmeye kurulan cihaz,
sayaçla veya röleyle haberleşerek verileri merkez
sunucuya gönderir. Kullanıcı da web sitesinden
SmartPower sistemine giriş yaparak işletmelerin
durumunu takip edebilir. Bunun için, site
moderatörlerinden internet sitesi için bir kullanıcı
adı ve şifre alınması gerekmektedir. Daha sonra bu
kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılarak şifre
değiştirebilir, alt kullanıcılar belirlenebilir, çeşitli
parametrelerde ayarlama yapılabilir. Sisteme giriş
yapılmasa bile tanımlanan alarm durumlarında,
otomatik olarak e-posta ve SMS aracılığı ile
işletmedeki alarm durumları hakkında ilgiliye
bilgi verilir. Sahada sayaçlardan ve rölelerden
verileri toplayan cihazlar SmartPower Client
olarak adlandırılır. Bu cihazlar, sayaçla hem optik
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port üzerinden hem de RS-485 üzerinden, röle
ile de RS-485 üzerinden haberleşebilir. İnternete
bağlanma şekline göre ise GPRS ve Ethernet
olmak üzere 2 farklı modeli mevcuttur. İşletmedeki
altyapı durumuna göre bu 2 cihazdan doğru olanı
seçmek haberleşmenin verimi açısından oldukça
önemlidir.

SmartPower Sayaç Takip Sistemleri
Mevcut çalışan bir işletmede, kompanzasyon
panosuna herhangi bir müdahale yapılmasına
gerek kalmaksızın işletmede hangi röle olursa
olsun, bu durumdan bağımsız bir şekilde işletme
sayacından, sayaçtaki RS bağlantı noktasından
veya optik port üzerinden işletmeyi takip etmek
mümkündür. İşletmenin bütün tüketim bilgilerine
erişilebilir ve geçmişe dönük bütün bilgilere
ulaşarak yine işletme için tüketim analizleri
yapılabilir.
Ölçülen Değerler
Aktif endeks, endüktif endeks, kapasitif endeks,
demand, yük profili, endüktif ve kapasitif oranlar
(talep halinde diğer sayaç parametreleri de sisteme
eklenebilir) ölçülebilir.

Böylece işletmenin genel durumu hakkında daha
kolay bir izlenim elde edilir ve belirlenen tarihler
arasındaki tüketim grafiksel olarak yorumlanabilir.
Uzun Süreli Kayıt
Son 2 yılın bütün enerji değerleri sistemde
kaydedilir. Bu sayede değişik tarihler hakkında
kıyaslama yapılabilir, tüketimde oluşan farklılıklar
görülebilir ve bu durum hakkında yorumda
bulunulabilir.
E-mail ve SMS Uyarıları
Belirlenen endüktif/kapasitif oran aşıldığında ve
sahadaki cihazlardan bilgi gelmemesi durumunda
ilgili kişilere e-mail ve SMS uyarıları gönderilerek
cezaya girmeden işletmeye müdahale edilmesi
sağlanır.
Veri Güvenliği
İnternet bağlantısındaki kesintilere önlem olarak
verileri depolar ve tekrar bağlantı kurulduğunda
bu verileri sunucuya gönderir. Bu sayede gözden
kaçan bir durum olmaz ve cezaya girme ihtimali
ortadan kalkmış olur.

Raporlama
İstenen tarihler arasındaki bütün enerji
parametreleri ve endüktif/kapasitif oranlar
raporlanabilir. Bu raporlar, kullanıcı tarafından
bilgisayara kaydedilebilir ve çıktıları alınabilir.
Grafikler
İşletme verileri grafiklerle görselleştirilerek sunulur.

Takip edilmesi gereken işletmeye kurulan
cihaz, sayaçla veya röleyle haberleşerek
verileri merkez sunucuya gönderir. Kullanıcı
da web sitesinden SmartPower sistemine
giriş yaparak işletmelerin durumunu takip
edebilir. Bunun için, site moderatörlerinden
internet sitesi için bir kullanıcı adı ve şifre
alınması gerekmektedir.
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Sayaç takip sistemi ana ekranı

SmartPower Röle Takip ve Kontrol Sistemleri
Enerji dağıtım firmalarının sayaçtan bilgi okumaya
yer yer izin vermemeleri, röle üzerindeki bir kısım
parametrelere uzaktan müdahale edebilme gibi
talepler göz önünde bulundurularak geliştirilen
röle takip ve kontrol sistemi ile işletmedeki Smart
SVC rölesi, ilgili internet sitesi üzerinden takip
edilebilir. Böylece, Smart SVC röleye uzaktan
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erişebilir, parametrelerinde değişiklikler yapabilir
ve güncel kademe değerlerini ve tüketim
bilgileri on-line olarak görülebilir. Kademelerde
oluşabilecek hatalar ve değer kayıpları, işletmeye
gidilmeden görülebileceği için zaman ve para
kaybı en aza indirilerek işletmeye yapılacak
müdahaleler optimize edilmiş olur.

kademe değerleri ile güncel kademe değerleri
kıyaslanabilir. 2 yıla kadar geçmiş tüm kademe
değerlerini Excell olarak kaydetmek mümkündür.

Ölçülen Değerler
Gerilim, akım, aktif güç, reaktif güç, görünür güç,
endüktif ve kapasitif oranlar, kademe değerleri,
güç akış grafiği, aktif-endüktif-kapasitif enerjiler
ölçülebilir.
Parametreler Menüsü
Röle menüsünde bulunan bütün parametrelere
uzaktan erişilebilir; parametrelerde değişiklik
yapılabilir. Böylece işletmeye gitmeden rölenin
tüm parametrelerinde istenen ayarlamalar
gerçekleştirilir.

Smart SVC röle menü ekranı

Kullanıcı Yetkilendirme
Kişi, 3 farklı kullanıcı seçeneğiyle uzman kullanıcı
olarak yetkilendirilmesi durumunda röleyi takip
etmek isteyen alt kullanıcıların yetkilendirme
seçeneklerini düzenleyebilir. Böylece alt
kullanıcıların röleyi uzaktan takip etmelerini
sağlamakla birlikte, röleye kontrol dışında
müdahale edilmesi önlenmiş olur.
Kademe Menüsü
İşletmedeki mevcut kademelerin güncel değerleri
görülebilir; istenmesi halinde uzaktan kademe testi
yaptırılabilir. Kademeler istenirse bütün olarak,
istenirse tek tek seçilebilir. Geçmiş bir tarihteki
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Kademeler menüsü

Raporlama
İstenen tarihler arasındaki bütün enerji
parametreleri, endüktif/kapasitif oranlar,
kademe değerleri, güç akış grafiği raporlanabilir.
Bu raporlar, bilgisayara kaydedilebilir, çıktıları
alınabilir.
Güç Akış Grafiği
İşletmenin kullandığı reaktif enerji, Smart SVC
rölenin güç akış grafiği menüsünde süreleriyle
birlikte örneklerle kaydedilir. Bu sayede işletme, ne
kadar süreyle nasıl reaktif enerjiye ihtiyaç duymuş
bilgisi kullanıcıya verilir. Kullanıcı, bu grafiği ister
kendi tecrübesiyle, ister “Optkon” PC programı
vasıtasıyla yorumlayarak, işletme için gereken
kademe dizaynını tam olarak belirler ve doğru bir

Enerji dağıtım firmalarının sayaçtan bilgi
okumaya yer yer izin vermemeleri, röle
üzerindeki bir kısım parametrelere uzaktan
müdahale edebilme gibi talepler göz
önünde bulundurularak geliştirilen röle
takip ve kontrol sistemi ile işletmedeki
Smart SVC rölesi, ilgili internet sitesi
üzerinden takip edilebilir.
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uygulama yapmış olur. Güç akış grafiği sayesinde
işletmeyi kolaylıkla analiz edip doğru kademe
seçimi yapmak mümkündür.

Güç akış grafiği menüsü

Grafikler
İşletme verileri grafiklerle görselleştirilerek sunulur.
Böylece işletmenin genel durumu hakkında daha
kolay bir izlenim edinilir.
Uzun Süreli Kayıt
Son 2 yılın bütün enerji değerleri sistemde
kaydedilir. Bu sayede değişik tarihler hakkında
kıyaslama yapılabilir; tüketimde oluşan farklılıklar
görülebilir ve bu durum hakkında yorumda
bulunulabilir.
Periyodik Okuma Menüsü
Bu menü ile rölenin enerji ve kademe değerlerini
okuma periyodu ayarlanabilir. Rölenin çalışmasını
engellememesi açısından periyodun çok kısa
tutulması tavsiye edilmektedir.

Periyodik okuma menüsü
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Enerji verimliliğinin giderek daha fazla
önem kazanması ve kompanzasyon
uygulamasını güçleştiren dengesiz ve hızlı
yük profilinin yaygın bir hale gelmesi,
işletmeleri enerji tüketimlerini takip etmeye
yöneltmektedir. SmartPower uzaktan
takip sistemleri, bu ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak, kullanıcının kolay bir
şekilde sisteme ulaşabileceği ve gerekli tüm
bilgilere rahatça erişebileceği bir şekilde
tasarlanmıştır.
E-mail ve SMS Uyarıları
Belirlenen endüktif/kapasitif oran aşıldığında ve
sahadaki cihazlardan bilgi gelmemesi durumunda
ilgili kişilere e-mail ve SMS uyarıları gönderilerek,
cezaya girmeden işletmeye müdahale edilmesi
sağlanır.
Veri Güvenliği
İnternet bağlantısındaki kesintilere önlem olarak
verileri depolar ve tekrar bağlantı kurulduğunda
bu verileri sunucuya gönderir. Bu sayede gözden
kaçan bir durum olmaz ve cezaya girme ihtimali
ortadan kalkmış olur.

