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Tesislerin Kapalı Olduğu Dönemde

Enerji Altyapısındaki Kritik 
Durumlara Karşı Alınacak 
Önlemler



Süreci en az kayıpla geçirebilmemiz adına
sahada şimdiye kadar yaşanan vakalar üzerinden

hazırlanmış önerilerdir.



Global çapta bir süredir devam eden Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı 
salgın sebebiyle işletmelerin operasyonları durma aşamasına gelmiştir. 
Alternatif olarak operasyonlarını azaltmayı veya uzaktan/evden 

sürdürmeyi tercih eden kurumlar da bulunuyor. 

Bu süreçte alınan bu kararların elbette günlük alışkanlıklarımıza 
etkisi olacaktır; belki uzaktan çalışmak bizlere yeni alışkanlıklar 
kazandıracaktır. Ancak şimdiye kadar edinmiş olmamız gereken bir 
alışkanlık olarak “enerji tüketimimizin kontrollü yapılması”, bu süreçte 
de vurgulamamız gereken bir konudur. Enerjinin sürekliliği; maddi 
boyutu bir yana, sürdürülebilir bir yaşam döngüsü ve özellikle insanların 
evlere kapandığı bu süreçte temel ihtiyaçların giderilmesi, neredeyse 
tek motivasyon kaynağı olan iletişimin sürdürülmesi açısından da göz 

ardı edilemeyecek bir parametredir. 

Türkiye’de de birçok işletme ve özellikle mağaza zincirleri geçtiğimiz 
haftadan beri operasyonlarını askıya aldıklarını ilan etmeye 
başladı. Reengen olarak, biz de bu kararların alınmasının ardından 
geçen zamanda, kararların enerji kullanım alışkanlıklarına etkisini, 
portföyümüzde bulunan 7000’in üzerinde tesis özelinde inceledik. Daha 
önemli bir başlık olarak ise bu geçici kararlar sonrasında tesislerde 
karşılaştığımız vakaları ve daha çok karşılaşılmaması adına alınabilecek 
önlemleri tüm sektörlerdeki ticari bina ve sanayi tesisi enerji yöneticileri 

ile paylaşmayı kendimize görev bildik.



Karşılaşılabilecek

Problemlerden 
Örnekler



KAPALI TESİS ENERJİ YÖNETİMİ
Kritik Durumlar için Önlemler

1. Devreye Otomatik Girip Çıkan Aydınlatma Sistemlerinin İşleme 
Devam Etmesi

İşletmede, normal şartlarda, gün içinde zaman programlı devreye otomatik girip çıkan 
aydınlatma sistemleri olabilir. Bu cihazların sürece uygun konfigürasyonlarının yapılmış olması 
ve gün içindeki operasyonlarını askıya alan tesiste devreye girmemesi yönünde konfigüre 
edilmesi gerekir. 

 Şekil 1: Aşağıdaki grafikte bir tesisin bu süreçteki saatlik tüketimleri görülmektedir. 

• 19 ve 20 Mart’ta mağaza kapatma işlemleri sebebiyle müşteriye kapalı iç süreçler için gereken  
enerji tüketilmiştir:  Siyah çerçeve ile gösterilen tüketim.
• 20 Mart sonrası beklenen, herhangi bir operasyon olmadığı için tüketimin baz seviyesine 
düşmesidir. Baz seviye, grafikte yeşil çizgi ile gösterilmiştir.
• Ancak gün içi saatlerde otomatik olarak devreye girmeye programlı aydınlatma sistemlerinin 
tesis geçici kapanma kararı aldıktan sonra da devreye girmeye devam ettiği tespit edilmiştir. 
Saatlik beklenen baz tüketimin üzerinde 10 kWh civarında tüketim yapılmaktadır: kırmızı çizgi ile 
belirtilen tüketim. 

Şekil 1. Sürece Uygun Olarak Konfigüre Edilmeyen Aydınlatma Sistemleri



2. Devreye Otomatik Girip Çıkan Isıtma&Soğutma Sistemlerinin 
İşleme Devam Etmesi

Şekil 2’de paylaşılan grafik üzerinden konuyu açmak isteriz.
Isı haritasında, 16 Mart haftası itibariyle ofis çalışmalarına ara verme kararı alan bir işletmenin 
yük profili görülmektedir. 

• Ortam sıcaklığına bağlı olarak devreye girip çıkmaya programlı klima sistemlerinin 
operasyonların durduğu 16 Mart haftasında ve sonrasında da devreye girdiği görülmektedir: 
kırmızı çerçeveli alan. 
• Temizlik saati olarak belirlenen 23:00’da temizlik ekibinin verimli çalışabilmesi adına klimaların 
devreye girmesi programlanmıştır. Normal şartlarda bu saat aralığında aydınlatma ve klima 
sistemleri çalışmaktadır. Bir saat sonunda klimalar devreden çıkmakta ve temizlik devam 
ettiği için aydınlatma devam etmektedir.  Fakat tesis operasyonlarının askıya alındığı süreçte 
aydınlatmaların ve klimaların devreye girmeye devam ettiği görülmektedir: siyah çerçeveli alan.

Şekil 2. İç Ortam Sıcaklığına ve Saate Bağlı Bağlı Devreye Girip Çıkmaya Devam 
Eden Isıtma&Soğutma Sistemleri
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3. Reaktif Enerji ve Kompanzasyon Takibinde Anlık Problemler

Elektrik panosu ve reaktif güç kontrol rölesi devrede olsa da ani yük değişimleri cihazın yanlış 
kararlar almasına sebep olabilir. Kısa süreli hatalar tolere edilebilir seviyede olabilir. Ancak sık 
yaşanması hem panonun sağlığını bozacak, hem de rölenin kontrol yapmasını güçleştirecektir 
(Şekil 3). Bu durumlarda daha büyük problemlere yol açmadan cihaz konfigürasyonlarını kontrol 
etmek gerekmektedir.

Şekil 3. Kompanzasyon Kontrolünde Anlık Aşımlar
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4. Kompanzasyon Panosunda Kontaktör Yapışması

Şekil 4’te görüleceği üzere, bir tesisteki operasyonlara ara verildikten sonra tesisin aktif 
enerji tüketimi baz değer seviyesine düşmüştür. Ancak panoda yaşanan bir problem sonrası 
kondansatör kontaktörlerinden biri yapışmış ve tesiste kimse olmadığı için durum fark 
edilememiştir. Sonuç olarak sayaç, sistemde sürekli kapasitif yük okumaya başlamıştır. Bu 
durum reaktif limit aşımına, dolayısıyla reaktif  cezaya sebep olacaktır.

Şekil 4. Devreye Girip Çıkma Sonucu Bozulan ve
Yapışan Kontaktör Nedeniyle Limit Aşımı
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5. Kompanzasyon Panosunda Sabit Kondansatör Takibi

Tesislerde reaktif enerji limit aşımlarına önlem olarak kurulan kompanzasyon panoları aktif 
tüketim ve reaktif tüketim arasındaki dengeyi sağlamaktadır. Bu panoda değişken reaktif yükü 
dengelemek üzere ihtiyaca göre devreye girip çıkan reaktif yükler bulunur. Buna ek olarak tesiste 
sabit olan reaktif yükü veya trafo etkisini dengelemek üzere sürekli devrede olan kondansatör ve 
şönt reaktörler bulunabilmektedir (Şekil 5).  

Ancak bazı istisnai durumlarda sabit kondansatörlerin olumsuz etkileri de olabilmektedir. 19 
Mart 2020 itibariyle yaşanan bir örnek üzerinden incelenecek olursa (Şekil 6):

• Tesislerin ziyaretçi trafiğinin azaldığı ve çalışmalarına ara verdikleri sürede, enerji tüketimi 
de azaldığından sabit kondansatörlerin dengeleyebileceği yük de azalmıştır. Şekil 6’teki siyah 
çizgiler tüketim değişimini göstermektedir.
• Günlük tüketim düştükçe kompanzasyon panosu kontrolü sağlayamamış ve zaman zaman 
aşımlar yaşanmıştır: Şekil 6, mavi çerçeveli alan.
• Tesis operasyonlarının tamamen durması sonucu tüketim baz değerine düşmüş ve sabit 
kondansatör baskın duruma gelmiştir. Bu durum, sayaca kapasitif tüketim olarak yansımakta 
ve kapasitif enerji limit aşımına sebep olmaktadır. (Şekil 6, kırmızı çerçeveli alan) Önlem 
alınmaması durumunda faturaya cezai durum olarak yansıyacaktır.

Şekil 5. Gündüz Operasyonel Yükü Dengeleyen, Gece Aşım Gösteren Sabit Kondansatörler
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Bu durumlarda yapılabilecekler;

• Teknik olarak daha hızlı yapılması mümkünse sabit kondansatörleri ve şönt reaktörleri devre 
dışı bırakmak.
• Reaktif güç kontrol rölesinin konfigürasyonlarının düşük yüklere uygun şekilde konfigüre 
etmek.
• Reaktif güç kontrol rölesinin hassasiyeti ve kompanzasyonda kullanılan kondansatör ve şönt 
reaktörlerin büyüklükleri düşük yüklerde kompanzasyon yapmaya el vermeyecek seviyede 
olabilmektedir. Bu durumda, hatalı devreye alma ve devreden çıkarmalarla karşılaşmamak 
adına, cihazın tamamen devreden çıkarılması devrede olmasından daha faydalı olacaktır.

Şekil 6. Kompanzasyon Panosunda Yaşanan Değişimler
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6. UPS Takibi

Tesislerde operasyonlar durmuş olsa da özellikle uzaktan ya da evden çalışma seçeneklerinin 
yoğun şekilde kullanıldığı bir dönem söz konusudur. Bu durumda operasyonun sürekliliğinin 
sağlanması genel merkezlerdeki, sunucu merkezlerindeki, veri merkezlerindeki sistemlerin 
sağlıklı çalışmasına bağlıdır.
Şekil 7’de şubenin bulunduğu bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanmıştır. Bu sürede 
şubedeki kritik ekipmanları besleyen kesintisiz güç kaynağı (UPS) devreye girmiştir. UPS’in 
ne kadar süre devrede kaldığı, ne kadar süre besleyebileceği, batarya durumu gibi önemli 
parametreler takip edilmelidir.

Şekil 7. UPS Operasyonu
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7. Jeneratör Takibi

UPS’ler gibi jeneratörler de tesislerdeki ekipmanlar için ek/yedek besleme kaynağıdır. Uzaktan 
çalışma sürecinde önemli bir rol üstlenmektedirler. Zamanında devreye girip çıkmaları, kesinti 
anında yakıt seviyelerinin yetip yetmeyeceği, çalışma süreleri gibi çok temel parametrelerin takip 
edilmesi elzemdir.

Şekil 8’de bir tesiste enerji kesintisi olmamasına rağmen devreye giren bir jeneratör 
görülmektedir. Bunun sebebi, panoda kendini kapatan bir şalter veya jeneratör kartının anlık 
hatalı kararı olabilir. Bu durum Enerji IoT Platformu tarafından otomatik olarak fark edilmiş 
ve ilgili yerlere gerçek zamanlı olarak raporlanmıştır. Bu durumun sık yaşanması ise cihazın 
kullanımına bağlı olarak erken yaşlanmasına, gereksiz yakıt tüketimine ve elektriksel alt yapıya 
bağlı olarak panoda hasarlara sebep olabilir.

Yapılabilecekler:

• Tesisin kapanması sonrasında jeneratör kartının konfigürasyonlarının kontrol edilmesi,
• Jeneratör çalışma modunun tesise uygun ayarlanması. Örneğin hiç devreye girmesi 
istenmiyorsa “Manuel Mod” olabilir. Aksi durumda tesiste kimse olmasa da her kesintide devreye 
girecektir.
•  Jeneratör transfer panosunun ve şalterlerin kontrol edilmesi.
• Yakıt seviyesinin kontrol edilmesi.

Şekil 8. Jeneratör Operasyonu
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8. Elektrik Kesintisi Durumunda Kritik Ekipman Davranışı

Yaşanması olası elektrik kesintileri durumunda tesisteki elektrik alt yapısının nasıl davrandığını 
görmek, anormalliklere müdahale edebilmek adına önemlidir. 

Aşağıdaki grafiklerde bu duruma yönelik bir örneğin açıklaması mevcuttur. Platform’dan gelen
“… Şubesi’nde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu jeneratör devreye girmesine rağmen 
UPS jeneratörden beslenmemektedir.” bildirimiyle kontroller sağlandığında, jeneratör devreye 
girmesine rağmen tesisin UPS bataryasından beslendiği (akım çektiği) görülmüştür (Şekil 9). 
Bu gibi kesinti durumlarında öncelik tesisi ve UPS’i jeneratör üzerinden beslemektir. UPS’in 
jeneratörü saf dışı bırakarak kendi bataryası üzerinden beslemeye çalışması cihaz sağlığı 
açısından uzun vadede sakıncalıdır.

Şekil 9. Jeneratör Devreye Girdi – UPS’ten Akım Çekiliyor
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