{ KALİTELİ VE KESİNTİSİZ ENERJİ } TANITICI REKLAM

Yeni nesil kompanzasyon “SVC”
Smart SVC sistemi, kondansatör kademeleri ile yapılan klasik kompanzasyon
sistemlerinin, kapasitif karakteristikli yüklerin ve hızlı değişen reaktif yüklerin
yaygınlaştığı günümüz işletmelerine tam cevap verememesi üzerine geliştirilmiş
yeni bir sistemdir.
GRUP ARGE

zandırmış olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
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Smart SVC röle

Grup Arge Enerji ve Kontrol Sistemleri
Grup Arge, 10 yılı aşkın bir süredir kompanzasyon
ve enerji verimliliği konusunda araştırma geliştirme çalışmaları yapmış, bu doğrultuda sektörde birçok yeniliğe
imza atmış ve birikimleriyle çalışmalarına süratle devam
eden, alanında profesyonel kişiler tarafından kurulmuş
bir ﬁrmadır. Kompanzasyonda tam çözüm ilkesi ile hareket eden ﬁrmamız, işletmelerin kompanzasyon problemlerine kesin çözüm üretmeyi ve sıfır reaktif enerji transferini hedef edinmiş ve bu alanda pek çok ürün ve sistem
geliştirmiştir. Firma olarak geliştirip sektöre kazandırdığı
Smart SVC sistemi ile kompanzasyona yeni bir ufuk ka-

Smart SVC Sistemi Nedir?
Smart SVC sistemi, kondansatör kademeleri ile yapılan klasik kompanzasyon sistemlerinin, kapasitif karakteristikli yüklerin ve hızlı değişen reaktif yüklerin yaygınlaştığı günümüz işletmelerine tam cevap verememesi
üzerine geliştirilmiş yeni bir sistemdir. Sistem; hem kondansatörleri hem de şönt reaktörlerini devreye alabilen
Smart SCV röle, şönt reaktörleri ve bu şönt reaktörlerini
devreye alan tristörlü sürücüden oluşmaktadır. Smart SVC
röle, tristör kontrollü sürücü üzerinden şönt reaktörlerini
istenen değerde devreye alabilmektedir. Bu sayede Smart
SVC, klasik rölelere göre çok daha hızlı ve tam olarak
cevap üretebilmektedir. Bilindiği üzere klasik röleler belirli büyüklüklerde, sınırlı sayıda kondansatör ve/veya
reaktör kademelerine sahip olduklarından işletmenin
ihtiyaç duyduğu reaktif güçleri tam olarak karşılayamaz.
Ancak mümkün olan en yakın reaktif değeri elde edebilir. Kompanzasyondan artık kalan reaktif enerjileri aşağıya çekmek için küçük değerli monofaze kademelerin
panoya ilave edilmesi gerekmektedir. Bu yöntem kademe
sayısının çoğalmasına, pano boyutlarının büyümesine,
bakım maliyetlerin artmasına sebep olmasına rağmen işletmelerde tam çözümü üretememektedir. Ayrıca klasik
sistemlerde anahtarlama, mekanik kontaktörler vasıtası
ile yapıldığı için hızlı girip çıkan yüklere cevap verme
yeteneği de sınırlı kalmaktadır. Smart SVC sisteminde ise
şönt reaktörler (endüktif bobinler) her bir faz için istenen
güçte devreye alınarak sistemin reaktif ihtiyacı tam olarak
karşılanır. Smart SVC sisteminde anahtarlama işlemi tristörler ile yapıldığı için 20 ms’de cevap üretilebilmektedir.
Bu sayede klasik kompanzasyon rölelerinin zorlandığı
ve yetersiz kaldığı işletmelerde reaktif yükleri rahatlıkla
kompanze etmek mümkündür.
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Smart SVC Sisteminin Farklılıkları
• 3 adet tek fazlı ayarlanabilir şönt reaktör kademesi
(*)
•
•
•
•
•
•

24-bit çözünürlükle yüksek hassasiyette güç ölçümü
TCR teknolojisi ile 1/1000 adımlık hassasiyet (**)
12 adet kapasitif/endüktif kademe (***)
3 mA algılama akımı, 20 ms cevap süresi
Kolay kullanımlı Türkçe menü
Reaktif güç proﬁlini kaydeden Güç Akış Graﬁği

* Güçler, sisteminizin ihtiyacına göre belirlenir.
** Thyristör Controlled Reactor (Tristör Kontrollü Reaktör)
*** Kademeler monofaze, difaze veya trifaze olarak
bağlanabilir.

Smart SVC sistemi
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Smart SVC Sistemi Nasıl çalışır?
Smart SVC röle, 24-bit çözünürlüğe sahip güç ölçüm
entegresi ile sistemin bütün elektriksel parametrelerini çok
hızlı ve hassas bir şekilde ölçerek analizini yapar. Her bir
fazın ihtiyaç duyduğu reaktif (endüktif/kapasitif) gücü tam
olarak tespit edip ilgili faza bağlı olan endüktif bobinin
gücünü ona göre ayarlar. Bu sayede sistemin reaktif güç
ihtiyacı tam olarak dengelenmiş olur. Şekil-2’de görüleceği
üzere klasik röleler mevcut kondansatörler ile en iyi cevabı verdiği zaman bile sistemin ihtiyacı ile toplam kademe gücü arasında yine de farklar kalmaktadır. Bu farklar,
özellikle hızlı sistemlerde, zamanla birikerek ceza oranlarının aşılmasına neden olabilmektedir. Buna çözüm olarak
Smart SVC röle, sistemin kapasitif yük ihtiyacını kendi kondansatör kademelerini kullanarak elde eder. Kalan kapasitif farkları ise endüktif bobinlerinin güçlerini ayarlayarak
kompanze eder. Şekil-3’de Smart SVC sisteminin çalışması
gösterilmiştir.

Smart SVC Sisteminin Faydaları
• Fazla sayıda monofaze kademe (kondansatör/reaktör, kontaktör, sigorta vs) kullanmanıza gerek kalmaz.
• Hızlı girip çıkan yüklerde işletme rahatlıkla kompanze edilir.
• Tasarruﬂu aydınlatma, kesintisiz güç kaynakları, invertörlü klima ve soğutucuların vs. kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek kapasitif kompanzasyona tam olarak
cevap verir.
• Yarı iletken kontrollü olduğundan güç katlarının
ömürleri kontaktörlere göre çok uzundur.
• Klasik kontaktörlü kompanzasyon çözümüne göre,
kademe sayısı az olduğundan, montaj işçiliği azdır.
• Algılama akımı 3 mA olduğundan küçük güçlü işletmelerde veya çevrim oranı büyük akım trafolarının olduğu
büyük güçlü işletmelerde bile küçük kademeleri otomatik
ölçerek doğru kompanzasyon cevabını üretebilmektedir.
• İşletme, reaktif ceza sınırlarında gelecekte oluşabilecek düşüşe karşı önceden hazırlanmış olur.
• Yaşlanmış veya hatalı kondansatörlerle bile tam kompanzasyon.
• Sigortası atmış kademe varlığında dahi diğer kademelerle çözüm üretebilme yeteneği.
• Güç akış graﬁği yardımı ile işletmenin analizi kolaylıkla yapılabilir. Her faz için ihtiyaç duyulan maksimum
kondansatör/reaktör büyüklükleri ve faz dengesizlikleri
belirlenebilir.
• Kademe, aşırı endüktif/kapasitif, yüksek sıcaklık, faz,
bağlantı hatası vb. hataların tespiti.
• Otomatik kademe testiyle kademe değerleri sürekli
güncellenir.
• Akım trafo bağlantı değişikliklerini otomatik algılama
ve düzeltme.
• Kompanzasyon bakım periyodunu uzatırken ba-Ê
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kım maliyetlerini de düşürür.
• Smart SVC endüktif yük sürücüsü ile SVC kademelerine bağlı şönt reaktörleri kullanılmadığında klasik röle
olarak da çalışabilir, ihtiyaç halinde ise yine SVC sistemine
dönüşebilir.
Smart SVC Sistemi Kullanım Alanları
Yakıt istasyonları; fazla sayıda monofaze kondansatör
eklemek yerine Smart SVC ile 5-6 kademe trifaze kondansatör kullanarak reaktif oranlar %2-3 seviyelerinde kalır.
Banka şubeleri; fazlar dengesiz, kapasitif yük ağırlıklı, az kademe ile yine kesintisiz çözüm sağlanır. Yüksek
kapasiteli UPS’ler nedeni ile kapasitif etki büyük ise kademelerine sabit değerli şönt reaktör bağlayarak da kapasitif
kompanzasyon yapılır.
Marketler; fazlar mevsimsel ve dönemsel olarak dengesiz. Bu tür işletmelerde de az sayıda kademe ile kesintisiz
çözüm sağlanır. Reaktörler mevsimlik dengesizliklere çözüm üretmekte esneklik kazandırır.
Asansör ve vinçler; yükler devreye hızlı girip çıkıyor,
Smart SVC - Fast’in sisteme cevabı 20 ms olduğundan bu
tip işletmelerde de kesintisiz çözüm sağlanır.
Kaynak atölyeleri, presler; yükler devreye hızlı ve dengesiz girip çıkıyor, Smart SVC - Fast kesintisiz sorunu çözer
ve az kademe kullanarak tam kompanzasyon sağlanır.
Okullar, oﬁs ve bürolar; aktif tüketimin düşük, fazların
dengesiz olduğu, kapasitif yüklerin gözlenebileceği işletmeler, az sayıda kademe kullanarak Smart SVC ile çözülür.
Hastane, aile sağlığı merkezleri; fazların dengesiz olduğu işletmeler, Smart SVC ile kolaylıkla çözülür.
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Tristör Anahtarlamalı Kondansatör
Sürücülerle Hızlı Kompanzasyon
Reaktif değişimlerin hızlı ve büyük olduğu dengesiz işletmelerin kompanzasyonunda optimum çözüm SVC yöntemine ek olarak Tristör Anahtarlamalı Kondansatör (TSC)
sürücüleri kullanılarak sağlanır. Hızlı çıkışlı Smart SVC Röle
ile bu tür işletmelere daha az kondansatör kademesi ile
düşük maliyetli çözümler uygulanabilmektedir. TSC sürücüler, kademeyi kondansatör gerilimi ile şebeke gerilimini
gözleyerek en uygun anda devreye alırlar. TSC sürücüler
haraketli mekanik kontaktörler gibi olmadıklarından sessiz
çalışırlar. Ayrıca kontaktörlerle kondansatörlerin devreye
alınmasında ortaya çıkan yüksek akımlar TSC sürücülerde oluşmaz. Dolayısıyla kondansatör ömürlerinin uzaması
sağlanmış olur.
• Kompanzasyonda yeni ve etkili çözüm,
• Hızlı değişen yüklere kesintisiz, hızlı ve tam çözüm,
• Daha az sayıda kademe (kondansatör, reaktör, kontaktör, sigorta…) kullanımı,
• Smart SVC-Fast röle ile 20 ms cevap süresi,
• Kaynak, vinç ve punta makineleri içeren işletmelerde
bile tam çözüm,
• Kademeler devreye daha az girip çıkacağı için daha
uzun kondansatör ve kontaktör ömrü,
• Otomatik kademe testi sayesinde sürekli güncel kademe değerleriyle kompanzasyon,
• 3 mA algılama akımı ile küçük kademeler kullanılarak doğru kompanzasyon,
• Dengesiz yükler için küçük değerli monofaze ve difaze kondansatör kullanımına son,

• Kapasitif yüklerin de tam kompanzasyonu,
• Ceza oranlarının çok altında endüktif ve kapasitif
oranlar,
• Otel, market, alışveriş merkezi, banka şubeleri, vinçler, kaynak ve tekstil atölyeleri, okullar, yakıt istasyonları,
aydınlatma sistemleri gibi yüklerin hızlı ve değişken olduğu işletmeler için ideal çözüm.
Orta Gerilim Kompanzasyon Sistemleri
Yüksek güce ihtiyaç duyan işletmelerin, güç trafolarını kendi bünyelerine almaları gerekmektedir. Bu durumda
gücün büyüklüğüne bağlı olarak elektrik sayacı orta gerilim tarafına yerleştirilmektedir.
Sayacın orta gerilim tarafında olduğu işletmelerde,
yüksek güç tüketimi durumunda alçak gerilim tarafında
yapılan kompanzasyon reaktif sorunu çözmede yeterli olmaktadır. Fakat aktif tüketimin düştüğü durumlarda alçak
gerilim tarafından yapılan kompanzasyon işletmenin cezaya girmesine engel olamamaktadır.
Bu sorunun kaynağında;
• Ttrafo sabitinin değişen akıma göre ayarlanamaması,
• Düşük akımlarda akım trafolarının ve ölçüm ekipmanlarının hassasiyet sınıﬂarının yetersiz kalması,
• Boştaki trafoda gözlenen faz dengesizliğinin orta gerilim tarafında reaktif enerjiyi hem endüktif hem de kapasitif yönde bozucu etki oluşturması,
• Sayaç ile trafo arasındaki uzun hatların varlığı gibi
detaylar yatmaktadır.
Smart SVC / OG kompanzasyon rölesi bu problemi
çözmek için sahalarda elde edilen tecrübe ve uzun uğraşlar sonucunda geliştirilmiştir. OG rölesi, akım bilgisini orta
gerilim tarafında bulunan yada yeni takılacak 3 adet akım
trafoları üzerinden alır. Gerilim bilgisi ise alçak gerilim tarafından alınarak her fazın gücü, faz acısı farkı dikkate alınarak, bağımsız olarak ölçülür. Bu ölçüm sonucunda röle
hem mevcut kademeleri hem de SVC çıkışlarını kullanarak
sisteme alçak gerilim tarafında çözüm üretmektedir.
Uygulama sonrasında sayaçtan ve röleden yapılacak
gözlemler neticesinde fazlar üzerinde hassas ayarlamalar
yapılarak reaktif sorun tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Orta gerilim tarafında bulunan sayaç ekranında her
fazın Cos ﬁ değerlerinin yada reaktif güçlerinin gözükmesi
de ayarların yapılmasında faydalı olmaktadır.
Uzaktan Takip Sistemleri
Kompanzasyon, kullanılan malzemelerin doğası gereği
sürekli takip edilmesi gereken bir konudur. İşletmelerde
kompanzasyon sistemleri tesis edildikten sonra, kurulan
bu sistemin işlevini eksiksiz olarak yerine getirip getirmediği düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Kontaktör yapışmaları, kondansatörlerin zamanla değer kaybına
uğraması ve işletmenin reaktif yük proﬁlinin değişmesi
gibi sorunlar yüzünden işletme reaktif ceza sınırlarını aşıp
reaktif enerji bedeli ödemeye başlayabilir. Bu gibi durumların önceden fark edilmesinde uzaktan enerji izleme sistemlerinin önemli bir rolü vardır. SmartPower Enerji İzleme
Sistemi sayesinde kompanzasyon sisteminden sorumlu olduğunuz tüm işletmelerin enerji değerlerini ve cezaya girip
girmediğini on-line olarak takip edebilirsiniz. Bu sayede
her bir işletmeye gitmekten kaynaklanan zaman ve para
kaybından kurtulmuş olursunuz.
Ê
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Sistem Nasıl Çalışır
Smart Power uzaktan takip sistemleri ile isterseniz elektrik sayacını, isterseniz Smart SVC kompanzasyon rölesini takip edebilirsiniz. Her iki sistemde de herhangi bir program
kurulumu olmadan web tabanlı olarak işletmelerinizi takip
edebilirsiniz. Takip etmek istediğiniz işletmeye kuracağınız
cihaz, sayaçla veya röleyle haberleşerek verileri merkez sunucuya gönderir. Siz de web sitesi üzerinden SmartPower
sistemine giriş yaparak işletmelerin durumunu takip edebilirsiniz. Sisteme giriş yapmasanız bile tanımladığınız alarm
durumlarında e-posta ve SMS aracılığı ile haberdar edilirsiniz. Sahada sayaçlardan ve rölelerden verileri toplayan cihazlar ‘SmartPower Client’ olarak adlandırılır. Bu cihazlar
sayaçla hem optik 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.
SmartPower Enerji İzleme Sistemi sayesinde kompanzasyon sisteminden sorumlu olduğunuz tüm işletmelerin
enerji değerlerini ve cezaya girip girmediğini on-line olarak takip edebilirsiniz. Bu sayede her bir işletmeye gitmekten kaynaklanan zaman ve para kaybından kurtulmuş
olursunuz.

lere e-mail ve SMS uyarıları gönderilir.
• Veri Güvenliği
İnternet bağlantısındaki kesintilere önlem olarak verileri
depolar ve tekrar bağlantı kurulduğunda bu verileri sunucuya gönderir.
Smart SVC Röle Takip Sisteminin Özellikleri
• Ölçülen Parametreler
Gerilim, akım, aktif güç, reaktif güç, görünür güç, endüktif ve kapasitif oranlar.
• Kademe Testi
İşletmedeki mevcut kademelerin güncel değerlerini görebilir, istediğiniz zaman uzaktan kademe testi yaptırabilirsiniz. Kademeleri isterseniz bütün olarak, isterseniz tek tek
seçebilirsiniz.
• Raporlama
İstenen tarihler arasındaki bütün enerji parametreleri ve
endüktif/kapasitif oranlar raporlanabilir. Bu raporları bilgisayarınıza kaydedebilir, çıktılarını alabilirsiniz.
• Güç Akış Graﬁği
İşletmenizin kullandığı reaktif enerji süreleriyle birlikte
kaydedilir. Güç akış graﬁği sayesinde işletmenizi kolaylıkla
analiz edip doğru kademe seçimi yapabilirsiniz.
• Graﬁkler
İşletme verileri graﬁklerle görselleştirilerek sunulur.
Böylece işletmenin genel durumu hakkında daha kolay bir
izlenim edinirsiniz.
• Uzun Süreli Kayıt
Son bir yılın bütün enerji değerleri sistemde kaydedilir.
• E-mail ve SMS Uyarıları
Belirlenen endüktif/kapasitif oran aşıldığında ilgili kişilere e-mail ve SMS uyarıları gönderilir.
• Veri Güvenliği
İnternet bağlantısındaki kesintilere önlem olarak verileri
depolar ve tekrar bağlantı kurulduğunda bu verileri sunucuya gönderir.
l
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SP-GPRS

Sayaç Takip Sisteminin Özellikleri
• Ölçülen Parametreler
Gerilim, akım, aktif güç, reaktif güç, görünür güç, endüktif ve kapasitif oranlar.
• Raporlama
İstenen tarihler arasındaki bütün enerji parametreleri ve
endüktif/kapasitif oranlar raporlanabilir. Bu raporları bilgisayarınıza kaydedebilir, çıktılarını alabilirsiniz.
• Graﬁkler
İşletme verileri graﬁklerle görselleştirilerek sunulur.
Böylece işletmenin genel durumu hakkında daha kolay bir
izlenim edinirsiniz.
• Uzun Süreli Kayıt
Son bir yılın bütün enerji değerleri sistemde kaydedilir.
• E-mail ve SMS Uyarıları
Belirlenen endüktif/kapasitif oran aşıldığında ilgili kişi-

Güç akış graﬁği

Kademe değerleri
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