XX-POWER NEDİR ?

XX-POWER günümüzün en gelişmiş DSP (Digital signal proc.)
mikrokontroller ve 5. nesil IGBT üniteleri ile tasarlanmış ,dünyanın ilk tam
SİNUS çıkış grafiği verebilen FLUX VEKTOR kontrollü AC motor
tasarruf ve idare sistemidir.
Bilinen tüm motor kontrol sistemlerinin yüksek harmonik ,dv/dt ,rulman
akım sorunları,ağır yük ,hafif yük klasifikasyonları , parametre
programları ,motor kumanda kablo mesafe sorunları ,dış PLC ihtiyaç
sorunları ; XX-POWER cihazı ile aşılmıştır.
- XX-POWER cihazları Motor verimliliğini %75-%80 lerden %99.9 ‘
a çıkarır.
- Üçgen –yıldız kalkış için kullanılan tüm kontaktör,pano vs. malzemlere
ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla bu malzemlerin bakım onarım ve
değişim giderleri sıfıra düşer.
- Yumuşak kalkış ve duruş sayesinde rulman,keçe,kayış ,pompa vs. gibi
mekanik yorulma gösteren parçaların ömrü uzar.
- Motorun yük miktarına göre ihtiyaç duyduğu kadar güç ve devirde
hareket etmesini sağlar.
- Motor sargı yanmalarını engeller.
- Motor idare parametreleri otomatik olarak bağlı bulunulan motora
göre XX-POWER cihazı tarafından ayarlanır.Kullanımı mühendislik
bilgisi gerektirmez.
- Patentli dinamik tasarruf modları ile %20 -%50 arasında elektrik
tasarrufu sağlar.
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XX-POWER FUL SİNUS ÇIKIŞI

2

XX-POWER CİHAZININ BiLiNEN İNVERTER SİSTEMLERİNDEN FARKLARI
VE ÜSTÜNLÜKLERİ

PROFESYONEL INVERTER VE XX-POWER KARŞILAŞTIRMASI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bir motorun inverter ile kontrol edilebilmesi için , motorun servis faktörü 1.15 den
yüksek olması gereklidir.Inverter ler her motora bağlanamaz.
XX-POWER her tipte ve her yaştaki motora bağlanabilir.
Motorlarda var olan izolasyon “F” ya da daha yüksek olmalıdır.
XX-POWER her izolasyon sınıfındaki motora bağlanabilir.
INVERTER ve motor arasındaki mesafe maximum 25 metre olabilir.
XX-POWER la motor arasındaki mesafe yüzlerce metre olabilir.
INVERTER %50-60 voltaj %50-70 akım Harmonikleri oluşturur .Bu durum tesiste
bulunan tüm elektikli cihazlar için büyük tehlike oluşturur.
XX-POWER’ın harmonik oranları voltaj ve akımda %5 in altındadır.
INVERTER lar derin kuyu ve dalkıç pompalara bağlanamaz.
XX-POWER her türlü derin kuyu ve dalgıç pompaya bağlanabilir.
INVERTER lar motor verimliliğini %80 lerden %90 lara çıkarabilir.
XX-POWER motor verimliliğini % 99,9 a çıkarır.
INVERTER çıkışları PVM duty cyclardan oluşur.
XX-POWER Dünyadaki ilk FUL sinus çıkış verebilen motor kumanda sistemidir.

PVM ÇIKIŞ VOLTAJI

MOTOR AKIMI
Yukarıdaki osiloskop görüntüsü profesyonel bir INVERTER cihazının
çıkışından alınmıştır. Fazlar arası voltaj (PWM) Puls with modulation sinyali
şeklindedir.Sinus şeklinde değildir.Bu durum motor akımlarının bozulmasına sebebiyet
verir. Ayrıca ;
- PVM modülasyonundan dolayı enerji kayıpları artar .Motorda daha fazla ısı ve
verim düşüklüğü oluşur.
- Dv/dt fenomeni artar , zamanla motor izolasyon patlamaları oluşur.
- EMI (Elektro manyetik interferans ) Common ve diferansiyel mod parazitleri
oluşur.Mutlak suretle aynalanmış (çift izolasyonlu ) kablolara gerek duyulur.
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Motor terminallerindeki peak (ani) gerilimleri artar ve 15000 v üstüne çıkar.Bu
durum zaman içinde motor bobin yanmalarına ve sık rulman sıkışmalarına
sebebiyet verir. Bu fenomen elektrik dünyasında BEARING CURRENT FAILURE
(rulman akım hatası ) olarak bilinmektedir.
Voltaj ve akım Harmonik oranları %40 -% 55 arasında seyreder.

INVERTER ÇIKIŞINDAKİ VOLTAJ

PEAK VOLTAJI HESA BI

Vdcbus = 1.35 x VAC (L-L)

MOTOR UÇLARINDAKİ VOLTAJ

Voltaj refleksiyonu aşırı vo ltaja sebep olur
Up to 2 x normal peak voltage
Peak is up to 2 x Vdcbus

XX-POWER

Yukarıda XX-POWER cihazının çıkışı ve motor uçlarındaki grafik gösterilmiştir.
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MOTOR COMMON MOD AKIMLARI

INVERTER

Yüksek frekanstaki motor rulman akımları
rulmanların çok sık bozulmasına sebebiyet vermektedir

XX-POWER

Yukarıda XX-POWER uygulandığındaki rulman akımları görüntülenmiştir.

XX-POWER
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Yukarıda belirtilen parazit sorunlarının motorda
oluşturduğu hasar görüntülenmiştir.
Aşağıda inverter cihazı çıkışı ve XX-POWER cihazı çıkışları görüntülenmiştir.

INVERTER
XX-POWER
INVERTER HARMONİK ÖLÇÜMLERİ

XX-POWER HARMONİK ÖLÇÜMLERİ

Yukarıda bir inverter cihazı ile XX-POWER cihazı sonrası alınan harmonik ölçüm
değerleri gösterilmiştir.
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Uy gulama tesi sleri
GIDA İŞLEME
HAVALANDIRMA
MA KİNA KONTROL
MATBAA
TEKSTİL
PE TRO KİMYA
İMALAT SAN AYİ
Uygulama motorları
Pompalar
Fanlar
Konveyörler
Karıştırıcılar
Brülörler
Kompresörler
Ambalaj
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TE KNİK ÖZELLİ KLER
-

-

-

FULL SINUS ,AC VEK TOR MO TOR KONTROL Ü
UYGULAMA T ÜRÜNE GÖ RE %40 LARA VARA N
ENERJİ TASARRUFU
0-127 HZ , 1024 noktalı ful sinus dal ga çıkışı
0.1 65530 sn. aksel erasyon deksel erasyon
kontrolü (Tek tuşla ekrandan giriş)
Digi tal signal proces sing (DSP)
Dynamic bus rippl e cancell ati on
(Değişken şebeke ve bara geril iml erinde otomati k
kal ibrasyon tork ve devir stabilizasyonu )
- 32-bit calcul ati ons for high-precision operation
(32 bit yüksek has sasiyetli ve kararlılı klı operasyon )
-Seçil ebilir 50/60 Hz motor frekansı ( Avrupa ve U.S.A )
Internet enabl ed
(internet ve gsm internet bağlantıları il e uzaktan iz leme ve
kontrol)
- RS-232 , RS-485 ,G SM modem COMMUNICAT IONS
(RS-232 , RS-485 ,G SM ile haberleş me )
-2 digi tal çıkış ve 2 digital gi riş
(4 digi tal çıkış ve 2 digital gi riş )
-EMERGENGY (acil durum durdurma gi riş i)
16 x 2 CHARECTER LCD + T OUCH BUTTON co ntrol
İngilizce,Türkçe ve Almanca kul lanı cı arayüzü
Otomatik parametre ayarlaması
Mühendisli k bilgisi gerektirmeyen kolay programla ma ve
kontrol
Tork ve kayma karşılama
2 adet 4-20 mz 1 adet 0-5v 1 adet 0-10 v giriş seçimi
Taşınabili r kontrol paneli (parametrel eri kaydetme
özell iğine sahip)
PC ile idare ve gerçek zamanlı kontrol ( T ürkçe pc yazılım
desteği )
Çok fonksiyonlu direct drive 2 adet çıkış ( röl e
,kontaktor,val f gi bi parçaları direk sürme)
İsoleli +12 v dc çıkış ( girişl er içi n özel i zole besleme çı kışı )
Rampalı veya serbest durma
Si linmez program hafızal arı
Türkçe ekran ,DOKUNMAT İK TUŞL U kontrol pa neli
Profesyonel uygulamalar için ideal tek tuşla otomatik ayar
(cnc,asansör,vinç,fan,pompa,kompresör vb..)
Sensörsüz vektör kontrolde 0.1 hz de %200 tork ,% 200
yükte 20 DAKİKA ,% 250 yükte 120 sn çalışabilme)
Manyetik kontak ve benzeri endüstriyel algıl ayıcal a rla
sürat ,ısı,basınç takip ve PID kilitleme
Ağır yük kalkı şları için tek tuşla seçilebilen 0-255 a rası
BO OST opsiyonu ( En ağır yüklerde s orunsuz kalkış içi n
ekrandan tek tuşla giriş )
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BİNALARDA XX-POWER

SOĞUTMA KULESİ
BESLEME VE ÇEKME FANLARI

MERDİVEN HAVALANDIRMASI

SOĞUTMA & ISITMA

BASINÇLI SU

Yukarıda bir binanın ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemi görülmektedir. Solda görülen
grafiktende anlaşılacağı üzere klasik açma-kapama valfleri yerine değişken yük XX-power
motor kontrol cihazları ile önemli oranda elektrik enerjisi tasarrufu sağlanabilmektedir.
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XX-POWER İLE ENERJİ TASARRUFU NASIL GERÇEKLEŞİR

XX-POWER ın enerji tasarrufu 3 ana başlıkta incelenebilir.
XX-POWER motorların verimini %75-%80 lerden %99,9 a
çıkarır.Bu oran her tip uygulamada %10-%20 arasında enerji
tasarrufu sağlar.
XX-POWER Patentli sinus kontrol algoritmaları ile motor devrini
%5 aşağı veya %5 yukarıya doğru otomatik dengeler .Bu
uygulama motorlarda %15-%20 civarında enerji tasarrufu
sağlar.
XX-POWER motorların çalışırken ürettikleri fakat
kullanılamayan BEMF (back elecromagnetic force) enerjisini
kullanılabilir enerjiye çevirir.Bu uygulama motorlarda %7-%10
civarında enerji tasarrufu sağlar.
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TEMEL BAĞINTILAR
Motor idareli havalandırma ,soğutma ve pompa sistemleri bağlı bulundukları sistemin
maximum dinamiklerine göre dizayn edilmiş ve bu ihtiyaca cevap verebilecek güçte
motorlarla donatılmıştır.
Yaptığımız uzun araştırmalar ve ölçümler sonucunda hemen hemen tüm işletmelerde bu
maximum kapasiteye göre dizayn edilmiş ve çalışan sistemlerin bir yıl içinde nadiren ful
kapasiteteye ihtiyaç duydukları , genelde %60 – %70 civarında kapasiteyle çalıştıkları
gözlemlenmiştir.
Değişken enerji talebi motorlarda dengelenemediği için ise tüm tesisler bir iş yılı içinde
%50 lere varan enerji kaybetmekte ,yüksek enerji faturaları ödemektedirler.
Çalışma yılı süresince nadiren de olsa ful kapasite ihtiyacı ortaya çıkabilir. Fanlar ve
pompalar için bu değişken ihtiyaçları karşılamak için akı kontrolünde, damperler , kapaklar,
valfler kullanılmaktadır. Bu parçalar akışkan idare kanallarının istenen görevi yani kapatma
,açma kısma,yönlendirme ,baypas ( geçirme ) işlemlerini başarıyla yapmakta lakin büyük
enerji kayıplarına sebebiyet vermektedir.Kullanılan kısma valfı aletleri etkilemekte ancak
enerji etkili değildir. Tablo A da görüldüğü gibi fan ve pompalar verimli çalışmamaktadır.
XX-POWER ın etkili kullanılmasıyla pompa ve fanların hızı değişkendir. Sadece akış
gerektirmektedir. Fan ve pompaların doğru psikoloji ile, temel bağıntıları ilgilendirmekte,
enerji tasarrufu ve kısmi şarj etmeye izin vermektedir. Aşağıda hızın, güç ve akımla ilişkisi
görülmektedir.

Hızın talebe göre arttırılması veya indirilmesi fan ya da pompanın beygir gücünün büyük
oranda azalması ile sonuçlanmaktadır.
ÖRNEĞİN: Akım %50 ye düşürüldüğünde iken beygir gücü %12.5 seviyesine düşmektedir.
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TEMEL POMPALAR
Fanlarda olduğu kadar pompalar da temel bağıntı kanunu uygulanmaktadır. XX-POWER
cihazının pompalara etkisini anlamak için pompa dinamiklerinin iyi bilinmesi gerekir.
Şekil: 1 de görüldüğü gibi motorlardaki eğime bağlı olarak hidrolik sistemlerdeki eğim
görülmektedir. Motor eğrisinde, belirli motorlarda karşıdaki aleyhine akım görülebilir.
Görülen eğimle motorlarda ez az akım üretilecek, B’de görüldüğü gibi, şayet uygulanan
sistemle birlikte büyük oranda farklı basınç kuvvetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. A’ da
görüldüğü , motorda basınç farklılıklarını azaltmak için .büyük oranda akım verilmektedir.
Sistem eğrisinin saptamış olduğu bilgiyi motorda işleyerek motor eğrisi boyunca
belirlenmelidir. Sistem eğrisinde görülen özellikle boru sistemidir.
STATİK GÜÇ
Statik yükseklik ya da yükseltmek sıfır akımda yüksek oranda ihtiyaç göstermektedir. Şekil 2
de statik yükseklik eğrisi ve sürtünme bir araya gelmektedir. Diğer taraftan baktığımızda
yer.çekimini yenmek için çalışmasına ihtiyaç vardır. Sistem için doğal ya da proje bazında
pompa ve sistem eğrileri kesişmektedir. Bu noktada pompa basıncı sisteme zarar vermektedir.
AKIM KONTROLÜ
Hidrolik sistemlerde her zaman plandaki çalışma tarzı uygun bir duruma getirilemeyebilir.
İkinci sistemle birlikte- mesafe kontrolü ile valflar farklı pozisyonlarda ayarlandığında akım
değişmektedir. Valfı indirmek akım ve sistemdeki sürtünmenin artmasına neden olmuştur.
Şekil 3’de görülen tipik çalışma tarzında kontrol valfı belirli akımda başarabilmektedir.
Dikkat edildiyse bu akımın üstesinden ancak sistem basıncındaki artma gelebilir.
Üç usulde kontrol valfı, pompadaki elektriği boşaltmak ve pompa emmesinin valf kontrol
sistemlerinde devamlılığı sağlanmalıdır.
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XX-POWER İLE POMPA ENERJİ TASARRUFU
XX-POWER’ın kullanılmasıyla akım hızı ve pompanın hızı talebe göre azalmaktave
artmaktadır., aşağıda şekil:4’de pompa eğimindeki değişimler görülmektedir. Adı geçen
çalışma şekliyle sistem eğrisi ve pompa eğrisinde meydana gelen değişme görülmektedir.
Valf ile akımda azalma yapabilmektedir.
Bu akım elde edilmekte ancak basınç azalmaktadır. Çalışma şekliyle sistem enerjisindeki
düzensizlik ve salınım daha az görülecek ve basınçtaki azalmayla pompanın dayanma süresi
daha uzun olacaktır.

XX-POWER

TİPİK POMPA UYGULAMALARI
• Soğuk ve Sıcak Su Pompaları
• Kondansatör Su Pompaları
• Destekleyici Pompalar
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XX-POWER’IN KULLANILMASIYLA POMPALARDA GERÇEKLEŞEN
TASARRUFLAR
Birçok HVAC sistemi, genleşme durumu süresince maksimum akımda yani en kötü durumda
bile sorunsuz çalışma sağlamak amacıyla ;olağandan %15-20 daha büyük boyda tasarlamıştır.
Enerji tasarrufu için, XX-POWER elverişli uyarlamalar sağlamakta, pompa eğimine ve
sistem dinamiklerine göre akımın yeniden ayarlanmasına olanak sağlamaktadır.
1-BYPASS: Şayet bypass kontrol var ise sistem her zaman sabit basıncı kullanmaktadır. XXPower ile uyarlandığı zaman enerji tasarrufu daha fazla olacaktır.
2- Valf Kontrolü Süresince: Şayet iki valf kullanıldığı sürece, P3 noktasında çalıştırıldığı için
pompa eğrisi ile birlikte sistemde çalışmaktadır. Bunlar sabit basınç sisteminden sistemde
daha az enerji kullanmaktadır. XX-Power sisteme uygulandığı zaman, motor V3 noktasında
çalıştırıldığı için sistem eğrisinin yanında çalışmaktadır.
STATİK GÜÇ:
Statik güç, enerji tasarrufunu önemli şekilde etkilemektedir. Şayet statik güç yüksekse sabit
basınç sistem eğrisinde ilerlemektedir. Örneğin, Şekil 7 de, üç sistem eğrisiyle görülen pompa
eğrisinde- statik gücün olmaması ile birlikte, ve statik güç diğer ikisinden farklıdır. Belirli
oranda akım için, A ve B noktaları karşılaştırıldığında mümkün olan enerji tasarrufu farklıdır.
Temelde, statik gücün yüksekliği, XX-POWER ile birlikte enerji tasarrufunu yükseltmektedir.
POMPANIN BELİRLENMESİ & SİSTEM EĞRİSİ
Pompa eğrisiyle fabrika sahipleri seve seve, özellikle sistem eğrisindeki farklılıkla tercih
edeceklerdir. Eğri ile hemen hemen yaklaşık olarak:
1- Sistemde akım oranının bakılarak kısma valfının yeri göz önünde tutulabilir.
2- Statik gücün ölçülmesiyle,
3- Pompa eğrisinde kopyalandığında iki noktada gösterilebilir.
4- Doğrudan çalıştırıldığı noktalarda birleştirilebilir: güç = akımın karesi

XX-POWER
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SABİT-HIZLI POMPAYA XX-POWER TAKILMASI
XX-POWER’ın kullanılmasıyla birlikte değişken akımın sabit akımla sistemde değiştirilmesi
mümkündür. Şekil 1& 2 de sistemde sabit akımın çoklu şekilde düzenlenmesi görülmektedir.
Burada sabit akım sistemi, akımın valf kontrolünü pas geçmesi ancak hızlı ve sabit basınçta
olmakta- kısmi şarj durumunda enerjinin azalması önemsizdir. Grafik 1’de valf akım
kontrolünün bypassı için tipik eğim görülmektedir.
Değişken akım sisteminin temel değişim basamakları:
1- Pompa eğrisi ve sistem eğrileri yeniden gözden geçirilmelidir. Şayet sistem eğrisinin
ölçümü/geliştirilmesi mümkündür. Statik güç sistemde ölçülebilir ya da yeniden
gözden geçirilebilir.
2- Valflerin çeşitleri gözden geçirilebilir. Üç valf kontrolü ikiyle değiştirilebilir. Uzak
mesafede üç valf bulunmakta- yüzdece eşitliği mükemmel, ve yaşananlar basınca ilave
edilmesiyle kontrol mükemmelleşti.
Şayet kuşku varsa; iki valfın ihtiyaçları hazırlanmalıdır.
3- Farklı basınç sensörlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Sayısal ve yerel bakımdan sensörlere
çoklu sistemde ihtiyaç duyulmaktadır. Pompalarda XX-POWER ile doğrudan doğruya
sensörler kontrol edilmektedir.
4- Teçhizat için ihtiyaç olan minimum akım gözden geçirilerek sağlanabilir.
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Yukarıda şekil:1 de değişken akımın sabit akım sistemine dönüşümü görülmektedir.
Mümkün ise 3 valf 2 valf ile değiştirilmelidir. Farklı özellikteki basınç alıcısının
yerleştirilmesiyle sistemde en az akım sağlanacaktır. Karmaşık boru sistemlerinde farklı
özellikteki basınç alıcısından birden fazlasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu alıcının yeri XXPOWER’ın çalışmasına izin vermesi açısından önemi, regülatör akımın hızını fazla
çalıştırmalarda azaltmaktadır. Pompanın yanına yerleştirildiğinde elektrik tasarrufunu
azaltmaktadır. Eğer yanlış yerleştirilirse, en uzun şarj durumunda yeterli basıncı sağlamak için
büyük eğilimle regülatöre ihtiyaç duyulacaktır.
Basınç sensörü, basit sistemlerde, XX-POWER ile dış kontrol doğrudan bağlıdır. DDC
regülatörünün planda tercih edilmesi görülmektedir. Ayrıca regülatörün isteğe bağlı olarak
izlenmesi ve kontrol edilebilmesi için teçhizata izin verebilmektedir.

XX-POWER
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XX-POWER & SANTRİFÜJ FANLAR

XX-POWER kullanıldığında şekil 1 doğrudan kontrol metotları ile karşılaştırıldığında daha az
güce ihtiyaç duyulmaktadır.
Pompanın verimi, aynı yönde valf ayarlaması ile hava akımına karşı koyması yükseltilmelidir.
Fan sabit hızda kalmaktadır. Fanın ağzı metal levhalar yerleştirilerek hava akımı
azaltılmaktadır. Kapağın kapanma miktarı azalmaktadır. Kapağın kapanmasıyla sistem
basıncında artış meydana gelmektedir ki bu enerji tasarrufunu azaltmaktadır.
Hava akımının ayarlanmasındaki en etkili yöntem kapağın atlanmasıdır. Fanda sabit hız
olduğu gibi kalmaktadır.
Fan girişinde fanın boşaltılması nedeniyle hava akımı için elektrik akımı kontrol edilmelidir.
Bu tipik kontrol basit ve akım ilk değerde, ancak enerji korunmamaktadır.
Değişken bir şekilde pervane kanatları doğrudan doğruya hava akımını fana göndermektedir.
Bununla birlikte önemli bir şekilde az miktarda da olsa akım azalması pervane kanatları için
güce ihtiyaç duyurmaktadır. Fan sabit hızda kalmaktadır. Sistemin muhafazası açısından
bunlar mekanik ve iyi halde tutmak amacıyla uzmanlarca bağlanan pahalı sistemlerdir.
XX-POWER’ın fanlar için yaptığı büyük orandaki tasarruf görülmektedir. Gücün
azaltılmasıyla birlikte akım ve hızda azalma olmakta,gücün arttırılmasıylada akım ve hızda
artma olmaktadır.

XX-POWER

.
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XX-POWER VE SOĞUTUCULARDA YÜKSEK PERFORMANS
UYGULAMA
Regülatör sıcaklık yönünde fanın hızını ayarlamakta XX-POWER kullanılmalıdır.
Enerji TASARRUFU
Şiddetli soğutmayla amaçlanan suyun sıcaklık derecesini belirli oranda buharlaştırarak
soğutmaktır. Yine amaçlanan sıcaklığın hiçbir zaman aşmaması, sistemde suyun soğumasını
serbest bırakmaktır. Şiddetli soğutmayla amaçlanan istenen su sıcaklığının soğutmayla
sağlanmasıdır. Fan hızının sebep olduğu sıcaklığının değişmesi ve bu durum enerji tasarrufu
sağlamaktadır.
YÜKSEK KONTROL
XX-POWER ile sistem en düşük hızda iken sıcaklık çıkışı sürdürülecektir. Şiddetli
soğutmanın doğru orantılı kontrolünde regülatörün önemi büyüktür.
GÜÇ TASARRUFU
Motorlar için temel bağıntılara göre merkezkaçın güç ve hız arasındaki ilişkisi açıkça bellidir.
Güç ihtiyacı hızın küçük parçalar ayrılmasıyla sağlanacaktır. XX-POWER şiddetli soğutmaya
izin vermekte, soğutma ihtiyacı uygun hızda çalışmayla sağlanacaktır. Tipik olarak fan tam
süratte %40-70 de çalışacak, bu durumda tasarruf %50 den daha fazla, sabit hızda sistemin
enerji israfı azalmıştır.

XX-POWER
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UYGULAMA
Sistem performansı artmakta, enerji tasarrufu ve XX-POWER ile birlikte sabit hızda fanın
şiddetli soğutması dikkate alındığında teknolojik uyarlama ile birlikte bakım maliyetleri
azalacaktır.
Teknolojik uyarlamada, aşağıdakilerde göz önünde tutulmalıdır:
• XX-POWER sisteminde; mevcut olan motorlar kullanılmalıdır. Tek ve çift hızlı
starterler çıkartılmalıdır.
• Fanı doğrudan bağlamak ya da çalıştırmak için XX-POWER’ın en az hızında %20 ile
%25 başlayabilmektedir. Dişli çark mahfazası azami hızda daha fazla ilişkili iken
kullanılmalıdır. Dişli çark muhafazası yerine konulmadan yağlanmalıdır. XX-POWER
da, sıcaklık& yağ seviyesi programı izlendiğinde, daha fazla yağlandığı için hız
artmaktadır.
• Fanlarda titreşim analizi dikkate alınmalıdır. XX-POWER kontrolünde sürekli ya da
çift zamanlı sistemler karşılaştırıldığında fanın şiddetli soğutması bir hayli iş
görmektedir. Belirli hızda motor rezonansı harekete geçmektedir. Şayet titreşim büyük
miktardaysa, titreşim halinde büyük bir hızla elektrik kapatılmalıdır. Rezonans
hızında, XX-POWER parametreleri bir tutulursa programda önem vermemek ya da
dışarıda bırakılabilir. Titreşimin engellenmesi sık sık olabilmektedir.
• XX-POWER ile birlikte şiddetli soğutma buradan itibaren genellikle artmakta,
motorlarda ve işletme mekanizması arasında bağlama telinin uzunluğunda artış
görülmektedir.
• Endüstride standart haberleşme alanında XX-POWER modelinde standart tercihler
arasında LON, Bacnet, Profibus, Modbus ve Johnson N2’dir. Bilgi izleme sisteminin
yönetimine haberleşme tercihleri belirleme yetkisi verilmiş, enerji tasarrufu, XXPOWER ile kullanım parametreleri değişecek ve uzaktan kontrol sağlanacaktır.
KONTROL PARAMETRELERİ
Sıcak suyun olması istenmekte, sıcaklık sensörü ile sıcaklığın şimdiki değerinin ölçülmeli.
XX-POWER dan dolayı hız düzeltilmelidir. Şayet sıcaklık fazla yüksekse, XX-POWER da
hava akımı çoğalacaktır. Şayet sıcaklık fazla yüksekse, XX-POWER soğutma sonucunda
hava akımı azaltılacaktır.
Not:
• Motor başladığında hızlandırma ve yavaşlatma zamanı 1 hz/ sec,
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XX-POWER KULLANARAK TALEP SINIRLAMASI STRATEJİSİ
TALEP SINIRLAMASI
Sınırlama sonucunda talepte yaşanan değişme seviyesi, özellikle uygulanan kontrol stratejileri
ile talepte yaşanan sınırlama sonucunda hesaplamalarda azalma görülmektedir. Elektrik
talebinin azalması teçhizat parçalarının amortismanının daha kısa sürede yapması sonucunu
ortaya çıkarmaktadır.
Kapasite kullanımından dolayı yüksek talep dönemlerinde yarar sağlamaktadır. Enerji
tüketiminin azaltılmasının teşvik edilmesi elektrik için daha az fiyat ödemeyi sağlamaktadır.
Talep sınırlama stratejisiyle elektrikli aletlerin hızının kontrol edilmesiyle bina otomasyon
sistemlerinde ayrıntılı bir şekilde maliyetleri azaltarak yarar sağlamaktadır. Genellikle 15
veya 30 dakikalık periyotlar için. Talebin artmasıyla birlikte maliyet geri dönmelerinde yarar
sağlamaktadır.
Şayet başlangıçta, çalıştırılırken sıcaklığın artması sonucunda yeniden başlatılarak teçhizatın
normal çalışması sağlanarak, ihtiyaçlar tamamlanmalıdır.
•
•
•

Enerji tüketiminin gerçek zamanlı olarak izlenmesi kontrol sistemiyle sağlanmaktadır.
Bina otomasyon sistemlerinde teçhizatın minimum hızına önem verilmemektedir.
Bina otomasyon sistemleriyle birlikte şebekenin ve XX-POWER’ın en mükemmel
şekilde uygun bir şekilde kontrolünün, KW ve gücün olması arayüz masraflarının
doğrudan okunması ve ilave edilmelir.
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Kararlı bir soğutmadan dolayı kondansatör suyun sıcaklık derecesini soğutmakta, çoğunlukla
yüksek oranda soğutma; çevresini saran nemlilik ampulün sıcaklık derecesini ve randımanını
düşürmektedir.
Bazı coğrafi alanlarda tasarlandığı gibi ıslak ampulün sıcaklık derecesini çoğunlukla 75 veya
78 F a yüksek soğutma ile yerine getirmektedir. Su akışı ve plandaki gibi sıcaklık seviyesinin
reddedildiği bu durumda şiddetli soğutma ile su 85 F nin altında meydana gelmektedir.
Projede yılda birkaç saatte ampulün ıslak olduğu durum akla gelmelidir. Kurutma süresince,
85 F e göre soğutma ile suyun sıcaklığı düşürülmektedir. Ve, güç girişinin azaltılmasıyla
birlikte çalışmayla daha çok soğutma şayet bu suyun sıcaklık derecesinin azaltılmamasıyla
sağlanır. Bu görüş, değişken kondansatör farzedelim ve potansiyel enerjinin korunması ve
çalışma maliyetlerinin azaltılmasıyla sonuçlanır.
Yüksek basınç kondansatörünün varlığına karşın akım basıncından ilerleyerek soğutmada
kullanılması enerji tasarrufunu azaltmaktadır. Basınç ve kondansatör arasında farklılık ve
kompresörün daha çok çalıştırılmasıyla soğutma artmaktadır.
KONDANSATÖR SU RESET
Suyun şiddetli soğutulmasının kontrolü çoğunlukla sıcaklık 85 F de iken. 85 F dan soğutarak
suyun üretiminin kontrolüne, ancak çevredeki durum ayrılmalıdır.
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HAVA OLUŞTURULMASI XX-POWER
İnşaatlar nedeniyle yeni havanın oluşturulması çeşitli şartlara bağlıdır. Kat mülkiyeti
durumunda ve diğer oturulan yüksek binalar, tuvaletlerdeki havanın tükenmesi, pişirmenin
bitmesi, MUA biriminde doğal inşaat havalandırmaya gerek vardır. Sabit miktarda akımın
işgal dönemi ve havalandırmanın en uç noktada olması hava ünitesinin oluşturulmasında
genellikle tasarlanmaktadır.
Ne zaman XX-POWER uygulanmaya başlansa MUA fan sistemiyle, akımın işgal dönemine
fanın hızı azalmakta ve potansiyel tasarruf sağlanmaktadır. Grafikte akım ve güç arasındaki
yakın ilişki görülmektedir. Akım %50 ye düşürüldüğünde iken beygir gücü %12.5 seviyesine
düşmektedir. 50 beygir gücü için sadece 6.26 gerekmektedir.
Kontrol Kullanılması & Hususlar
İnşaatlarda farklı işgal süresince aksettirilen çeşitli XX-POWER programlamasında basit
tasarımlardır. DDC kontrol ya da hız göstergesinin teması hızı etkili hale getirmektedir. XXPOWER’ın kontrolünün geliştirilmesi DDC kontrolüne ilave olarak şart koşulması yararlı,
mekanik ısıtma& soğutma kontrolü sıcaklığı düşürmektedir.
MUA birimi için ısının gaz halinde ayarlanması ya da elektrikle beraber olması, fazla
ısınmadan dolayı sıcaklığın değiştirilmesi ya da bobin ile engelleyerek minimum akımı devan
ettirmektedir. Fabrikatörlerin ihtiyaçlarıyla birlikte minimum akımın doğruluğu kanıtlandı.
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BASINÇ İLETİCİLERİN UYGULANMASI
Farklı basınç sensörlerinin konumları, basınç sensörünün ıslak- ıslak olduğunu varsayalım,
XX-POWER’ın uygulanması motorlar açısından önemlidir. En uç noktada hidrolik
bağlantıları yapmak sensörün konumunu tercih etmesi- 1. pozisyonda diyagram 2.
pozisyonda basıncın ölçüm miktarı. En kötü durumda, maksimum elektrik şarjında
maksimum basınç da temel ihtiyaçlara hakim olmaktadır. Bu kontrol eğiminin durumu- şekil
1 de enerji tasarrufunun en azami halindedir.
Sık sık, çünkü tesisat maliyetlerinin azaltılması, pompada basınç sensörünün yeri – pozisyon
2. Bu yer, gerçek anlamda doğru değil, kısmi şarj durumundadır. Böylece, en fazla şarj
miktarı bu basıncı yeterli görmektedir.
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XX-POWER İLE TASARRUFUN HESAPLANMASI(15)
Aşağıdaki tablolarda XX_POWER’ın kullanılmasıyla yapılan enerji tasarrufundaki
hesaplamalara işaret edilmektedir. Tabloda farzedelim ki, verimli motorlarda %90 ile birlikte
100 toplam HP. Bu oran XX-POWER’ın kullanılmasıyla %97.5’dir.
Tablolardaki örneklerde görülmektedir.
Enerji tasarruf programıyla ilgili doğru fikir edinmek için uygulamalar karşılaştırılabilir.
comparisions.
Non- XX- POWER

% of Total
Fan/Pump
Operating
HP
Operating Flow % of
On-Line
Power kW Design
100%
78.70
100%
95%
73.40
96%
90%
69.00
92%
85%
64.60
88%
80%
60.30
85%
75%
56.00
80%
70%
51.80
76%
67%
49.00
73%
65%
47.70
72%
60%
43.60
67%
55%
39.60
62%
50%
35.60
57%
45%
31.70
52%
40%
27.90
47%
35%
24.00
41%
33%
22.70
39%
30%
20.50
36%
25%
16.80
30%
20%
13.30
24%
15%
9.80
18%
10%
6.40
12%
5%
3.10
5%

XX-POWER

% Fan
Operating
Speed
Power kW
100%
80.8
95%
69.50
90%
59.40
85%
50.40
80%
42.50
75%
35.40
70%
29.30
67%
25.60
65%
23.90
60%
19.30
55%
15.30
50%
12.00
45%
9.30
40%
7.00
35%
5.20
33%
4.60
30%
3.80
25%
2.60
20%
1.80
15%
1.10
10%
0.50
5%
0.00

Operating
Flow % of
Design
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
67%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
33%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Örnek 1: 4 fan 20 Hp (80 Hp toplam). Fanın bir dönmede yaptığı iş %75 (4. fan devre dışında
kaldığında yani üç fanın kullanıldığı durumlarda). XX-POWER kullanılmadığında – 250
gün/yıl - 22 saat/gün çalıştığında. XX-POWER ile birlikte çalıştığını farz edelim. %60 fan
hızı. Fan çalışması 22 saat/gün. Enerji maliyeti= 0.7 Kw.
Hesaplama:
Tabloda 56 Kw- 19.3 Kw = 36.7 Kw enerji tasarrufu 36.7 Kw x 80Hp/100Hp= 29.4 Kw.
29.4 Kw x 22 saat = 647 kWh günlük edilen tasarruf = $45.29 / gün (647x0.7).
yıllık tasarruf = 11.322,50 ($45.29 x 250 çalışma günü/ yıl)
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AYARLARIN SAĞLANMASI VE FANLARIN BİTMESİ
fanların tedarik edilmesi ve kazanç sağlanmasında değişim hava değişkenli sistemlerde
olduğu kadar yapılarda basınçta değişime olanak sağlamaktadır. Birçok hava değişkenli
sistemde hava girişinde vanalara yol göstermektedir. Enerji tasarrufunun
sağlanmasında ve enerji konforunda XX-POWER ile DDC ile koordineli bir şekilde
enerji tasarrufunun sağlanmasında kazanç sağlayıcı stratejiyi oluşturmaktadırlar. Şekil
1 de sistem gorulmektedir.
enerji tasarrufunu artırmada, kısa zaman surecinde fanı tedarik edip kazanç sağlamada
akım azaltılmasında DDC kontrol programı kullanılmaktadır. Basınçlı sistemlerle
birlikte düzenlemektedir. Özellikle sıcaklığın düşük olduğu yerlerde korumaktadır.
Şekil 1 de, statik basınç sensorünün kanallarının kontrolünü havalandırmada
sağlamaktadır. Aynı zamanda karmaşık hava kanlarlının optimizasyonu ile tasarruf
sahiplerine kontrol sağlamaktadır. Statik basınç sensorü ve binalarda basınçla birlikte
çıkıl sistemlerinde XX POWER ile doğrudan bağlantı sağlamaktadır. Görüldüğü şekilde
XX POWER ile birlikte DDC kontrolünün pnömatik kontrol ile değiştirilmesi enerji
tasarrufunun gerçekleştirmektedir.
1. Valflerin kanallarının kilitlenmesinde mekanik olarak açılmasına XX -POWER
fanın değiştirilmesiyle açmaktadır.
2. zaman bakımından teçhizatın sıraya dizilmesi ve amortisör tasarruf sahiplerinin
daha kolay serinlemesini sağlamaktadır.
3. kısa zaman sürecinde statik basıncın yeniden ayarlanması ve statik kontrolü
sağlamaktadır.
4. tamamen hava basıncını sıkıştırmaktadır.
5. hava akımının yeniden başlatılarak içeri dahil edilmesiyle enerji tasarrufunu
gerçekleştirmektedir.
KONTROLÜN ÖNEMİ
1. Sabit sinyalin temin edilmesi statik basınç sensörünün yerleştirilmesi açısından
önemlidir. Giriş, havuz ve diğer büyük alanlarda, statik basıncın değiştirilmesini
iptal etmektedir.
2. yağmur ve rüzgara karşı çıkışlarda statik bir şekilde korunmayı sağlamaktadır.
3. XX POWER fanın kontrolünü sağlamakta, 2 pozisyonunda hava amortisörünün
hava çıkışlarında düşük hızda yapılmasını sağlamaktadır.
4. dağıtım sistemlerinin uzaklığı 2/3 oranında monte edilmesi statik basınç
sensörünün yerleştirilmesine göre olacaktır.
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DEĞİŞKEN HAVA HACİMLİ SİSTEMİN ENİYİ ŞEKİLDE KULLANILMASI
Değişken hava hacimli sistemler kısmi şarjda dahi teçhizatın randımanını en yüksek seviyeye
çıkararak enerji tasarrufunu en yüksek dereceye çıkarmaktadır. En iyi şekilde kullanma
stratejisi ile birlikte amaçlanan her bir alt sistemin hızlı ve verimli çalışmasını mümkün
olduğunca parasal destekle günümüz inşaatlarında sağlanmalıdır.
Her bir VAV terminali sıcaklık derecesini olduğu yer - temel akım- otomatik sistemin
tanıtılması oldukça kolaydır. Azaltılan fan hızının statik basıncın azalmasına neden
olmaktadır. Minimum akımın önceden ayarlanarak fanla karşılaşması ve şarj düşmesi
görülmektedir. Hava sıcaklık derecesinin sistemde resetlenmesi, suyun soğutulmasına öyle
fazla gerek yoktur. Değişken akım soğutma sistemi, bu pompa enerjisi azaltılmalıdır.
Şayet sistem şarjı sürekli düşüş halinde ise soğutma enerji ihtiyacı azaltılmalı, sistem suyun
sıcaklı derecesi soğutulmalıdır.
Sistemin çalışmasında haberleşme ve iletişimin sistemin ihtiyacına göre en iyi şekilde
kullanılmalıdır.
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STATİK BASINÇ
Hava hacimli sistemlerin (VAV) de özel VAV kutuları ve bina otomasyon sistemleri, ilave
olarak tasarruf sağlamak için statik basınç regüle edilmelidir.
Statik basınç sensörü hava basınçlı sistemde özellikle hava kanalları için temin edilerek akıntı
yönünde iki- üç yere yerleştirilmelidir. Bu tamamen sistemin devamlılığı içindir. Statik
basıncın devam etmesi için fan hızı ayarlanmalıdır.
Fan hızı statik hava akımının olan ihtiyaç hava hacim sistemi kutusu ile sağlanabilir, ve
karşılıklı olarak.
Bölümsel şarj durumunda hava hacimli sistemde statik basınca ihtiyaç duyulmaktadır. Belirli
bir alanda sıcaklık ihtiyacının sağlanmasında kapak durumu önemlidir. Örneğin, çeşitli kapak
durumlarında hava hacimli sistem kutusunun çeşitli kapakları var, başlangıçta %95- %100.
Reset Strateji:
Şayet, başlangıç %95 den fazla değil ise kutu yok, statik basınç kanallar vasıtasıyla %5
oranında azaltmalı. Şayet başlangıçta %95’i aştığı taktirde bir ya da birden fazla kutu, statik
basıncı % 5 azaltmalıdır.
Aşmakla beraber uç noktaya gitmeli, fanın hızı azaltılmış değildir. Sonuçta %3 ile %8
oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
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BASINÇ KUVVETİNİN KONTROLÜ VE XX-POWER
Basınç kuvvetinin kontrolü kış aylarında çalışmada bazı soğutma sistemlerinde uygulamada
bir ihtiyaçtır. Aslında, basınç kuvvetinin kontrolü dış hava durumunu değiştirmektedir.
Enerji tasarrufunu gerçekleştirmek için kondansatörün çalışması bırakılarak sıcaklık
derecesinin azaltılması mümkündür. Değişken hızın sürdürülmesi için çalışmada ve sert bir
şekilde kompresörün çalıştırılmasına ihtiyaç yoktur.
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XX-POWER’IN BAKIMI
XX-POWER, mekanik teçhizata çok benzemekte, belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.
Kontrolde yerine getirilmesi gerekenler aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Özellikle fabrikaların kontrollere ihtiyacı vardır. İlk 6 ay için her ay bu kontrolün yapılması
gerekmektedir.
TEMİZ&KURU BULUNDURMA
XX-POWER’ın çoğu NEMA 1 ya da NEMA 12 ile kapanmaktadır. NEMA 1in çalışması
tozlara karşı korunmalıdır. Tozlardan dolayı hava akımındaki azalma, fanların devir ve
ısınarak performansının düşmesine neden olmaktadır. Bu önemli bir problemdir. Bu durum
çalışma süresini kısaltmakta ya da başarısızlığa neden olmaktadır.
Normal bir şekilde, şayet XX-POWER her gün çalıştırılırsa, yoğunlaşmanın önüne geçecek ve
ısınmanın normal olmasını sağlayacaktır.
Dış objelerin ve yıpranma için fanın devri kontrol edilmelidir.
BAĞLANTILAR
Kontrol bağlantıları. Gevşek bağlantılarda, ısınma ve mekanik titreşim görülmektedir. Kötü
bağlantılarda istenmeyen şekilde çalışmasını engellemektedir. Gevşek kontrol bağlantıları
düzensiz çalışmaya neden olacaktır. Fazla çalıştırmayla birlikte, bağlantıların sıkılığı kontrol
edilmelidir.

Parça
Kontrol
Dış kutuplar, ünite destek Gevşek vida
kolları, bağlantılar vs.
Gevşek bağlantı
Soğutma kanadı
Toz ve kir birikmesi
Basılı devre panosu
Soğutucu fan
Güç faktörü
Kondansatör

aksiyon
Sıkıştırmak
Sıkıştırmak
Kuru sıkıştırılmış basınçla
temizlenmesi
Toz ve yağın iletkende Kuru sıkıştırılmış basınçla
birikmesi
temizlenmesi
Toz ve yağın iletkende Kuru sıkıştırılmış basınçla
birikmesi
temizlenmesi
Anormal gürültü ve titreşim. Soğutucu fanın değiştirilmesi
Toplamda 20.000 saat çalışma
zamanını geçtiğinde
Toz ve kir birikmesi
Kondansatör ya da XXPOWER’ın değiştirilmesi
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SICAK POMPA SİSTEMLERİNİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
SICAK POMPA SİSTEMLERİ
Ne zaman pompanın çalışması durması, sıcak pompa akımının sabit akıma dönüştürülmesi
için valfın sarmal bobininin düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu pompa sıcaklığının yükselmesini sağlamakta ve pompa hızının sabit sürdürülmesini xxpower ayarlamaktadır. Sonuçta azalma ve enerji tasarrufu olmaktadır. Şekil 1 de pompa
eğrisinde potansiyel enerji tasarrufu görülmektedir.
KONTROL HUSUSLARI
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GARAJLARA PARK YAPMA
Trafiğin en yoğun olduğu süreçte araba parklarında karbon monoksit yoğunlaşması en
tehlikeli düzeydedir. Özellikle gündüz geleneksel havalandırmalarda çalıştığında ya da enerji
atıklarıyla temelde karbon monoksit toplanmaktadır. Piyasada bulunan kullanışlı karbon
monoksit sensörleri ile karbon monoksit yoğunlaşması izlenebilmektedir. Bu sensörler
minimum enerji tüketimiyle birlikte sık sık değişken duruma göre kontrol edebilecektir.
Enerji Tasarrufu
Potansiyel enerji tasarrufu hesaplandığı zaman gerçek miktar / zaman profili tahmin
edilebilecektir. Tipik olarak gün, ay, yıl, ya da çalışma periyodları esnasında miktar profilinin
gösterdiği sistemin ihtiyacı olan akım temin edilmelidir. Diyagram 1 de araba garajında tipik
miktar profili görülmektedir. Sistem uygun olan yerde ihtiyaca bağlı olarak profilini
değiştirecektir.
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YARDIMCI POMPALAR
Özellikle ticari binalarda basıncın yükseltilmesiyle birlikte suyun binalarda
sağlanmasına rağmen, bu basınç artışı ana borular için fazla gelmektedir. Birçok çok katlı
binalarda bu durum voltaj yükseltici ile uygun hale getirilmektedir.
Pompanın basıncı yavaş bir şekilde emmesi tasarlandığı şekilde akımın maksimum
olması gerektiği beklentisini de beraberinde getirmiştir. Bu durumda basıncın yükseltilmesi
gereğini beraberinde getirmektedir. Basınç kontrol valfının kullanılmasıyla, sistem dengede
tutulacaktır. Aynı zamanda sistemin basınç oranının sürmesi de hem akım oranının azalması
hem de basıncın değişmesi durumunda diğer problemleri kontrol altına tutacaktır. Örneğin;
özellikle su tüketiminin değiştiği yerlerde eklenen pompalarla suyun yükseliş derecesi ya da
basınç tamamen korunmaktadır.
Pompa değişken hızda çalıştığı zaman, basınç kontrol valfı ya da basınç
yükselticisinde biri tercihe göre kullanılmalıdır. pompanın değişken hızda çalışması enerji
tüketimini, maliyet ve bakımı artırabilir. Tüketim miktarı %20den fazla artabilir. Sistemde çift
güvenlik faktörü kullanılmaktadır. Şayet pompanın değişmesi basıncı emerse, düşük emme
basıncında pompanın daha fazla elle çalıştırılmasına ihtiyaç olacaktır.
KOTROLÜN ÖNEMİ:
• Basınç sensörünün yeri önemlidir. Nispeten küçük basınç yükselticisinin yeri
işyerlerinin yapılışında boru sistemlerinde en uzak noktada olmalıdır.
• Çoklu sensörün kullanıldığı sistem daha büyük olmaktadır.
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FİLTRELER
Filtre kontrol sistemleri sabit hava hacim sistemiyle özellikle laboratuar, hastaneler, temiz
odalar çoğu kez ve diğer müesseselerde temiz hava önemlidir. Özellikle pisliğin önlenmesi
için hava akımında filtreler kullanılmalıdır.
Özellikle mikro filtreler vasıtasıyla fanın sağladığı havanın ısıtma ve soğutmada dolanması
azalmaktadır. Kontrol bölgesine havanın girişinden önce filtreler kaldırılmalıdır. Fanların
boruları, filtrelerle birlikte çoğunlukla uygun olmakta, dış kanal ve bölgelerde hava
temizlenmelidir. Maksimum direnç ve tozda filtrelerin ihtiyacı olan plandaki akımın
sağlanmasıdır.
Geleneklere göre bu sistemin faydası kontrolünün olmamasıdır. Fan veya sistem için hava
akım sisteminin modülasyonu mümkün değildir, ancak sistem dengelenmektedir. Ne zaman
yeni filtreler takılırsa filtrenin direnci düşecektir. Planlanan aşırı hava akımı, enerji
tüketimindeki artma yada azalma filtrenin dayanma süresiyle gerçekten yakından ilgilidir.
Filtre göstergesinin olması, direnç artışı olması halinde onun yerine geçecektir. Filtreler
değiştirildiği zaman farklı basınçlı çoğaltıcılarla birlikte izlendiği zaman genellikle yarar
sağlamaktadır.
Fanın çalışmasını sağlayacak tam akım oranının sürdürülmesi ve basınç sensörü ile birlikte
fazla çalışması dayanma süresini tüketmektedir. Filtreler, orantılı olarak akıntı yönünde
sistem gereği hafiflememelidir. Filtrenin kirli olması ve basınç miktarındaki artma da fazla
çalışma halinde belirli bir hıza ayarlanmasıyla fanlar dengelenmektedir. Ayrıca sürekli hava
hacminin kontrolüne, fazla çalışmada enerji tasarrufu ve yumuşak şekilde başlamayı
sağlayarak filtrenin ömrü uzar.
Temiz filtrelerle birlikte daha az enerji tüketimi olmakta, çünkü filtrelerin temiz olmasıyla
basıncın boşalması otomatikman akımı azaltmaktadır. Filtre kontrol stratejisi olmadan
filtrelerin dolu şarjına rağmen daha fazla enerji tüketimi olmakta, çünkü otomatik olarak
çalıştığında basınç boşalımı artmakta, filtreler sürekli akımın devamını ve direnci süzgeçlerle
engellemektedir.
Filtrelerle birlikte enerji tüketimi artışı engellenmekte, temiz filtrelerin kullanılmasıyla enerji
tüketiminin azaltılmasında daha fazla denge sağlanmaktadır. Kirli filtreler basıncı artırmakta,
%85 veya %90 olan filtre yaşam süresine göre %40 daha az filtre dayanmaktadır. Sonuçta
basınç düşmektedir. Bu nedenle, filtre basınç düşüşü artarak onun daha az süre kullanılmasına
neden olmaktadır. (bakınız şekil:1) Koruma stratejisinde akım değişmez, fan boşaltılarak
basınç yükseltilir. Burada enerji tasarrufunu artırmanın yanında filtrenin kullanma süresi
artırılmak istenmektedir. Tipik olarak sistemde güvenlik faktörü ön plandadır. Amaçlanan %
100 fan motor hızına oranla daha az hava akımı istenmektedir. İlave olarak da potansiyel
tasarruf amaçlanmaktadır.
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XX-POWER

YÜZME HAVUZLARINDA FİLTRE SİSTEMİ
Su havuzlarının temizlenmesinde kullanılan pompaların dolaşım ve filtreleme
sırasında özellikle ev içinde yapılan havuzlarda hemen hemen %40 civarında elektrik israfına
neden olmaktadır.
Yüzme havuzlarının suyunun atılmasından önce süzme ve içine kimyasal maddeler
atılarak pompalarla yeniden işlnerek kullanışlı hale getirilmektedir. Burada yapılan süzme,
hijyen şartlarına uygun şekilde yapılmaktadır.
En kötü durumda süzgeçler tıkandığı zaman bile süzme ve pompanın dağıtım miktarı
talep edilen su miktarını pompalayabilmelidir. Yeni filtreler alçak akıma nazaran daha düşük
dirence sahiptir. Şöyle ki, bu durumda havuz içinde suyu daha fazla dolaştırmaktadır.
Filtrelerde tıkanma olduğu zaman tüketim daha fazla olmaktadır. Aynı zamanda akım
oranında azalma görülmektedir. Ayrıca pompanın büyüklüğü de sağlık açısından önemlidir.
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Enerji israfının olması mantık ve güvenlik sebeplerinden dolayı istenmeyen bir
durumdur. XX-POWER’ın sisteme eklenmesiyle yüzme havuzunun filtrelenmesi ve
pompanın dağıtım miktarını kolaylıkla artıracaktır. Bu durum akım sayacı ile görülecektir.
Önce, yeni filtreler ve alçak direnç süresince döndürme mekanizması düşük hızda
işleyecektir. Nitekim filtre kirlendiğinde, akım oranının aynı şekilde sürdürülmesine rağmen
pompanın hızı yavaşça artırılacaktır. Pompanın frekansı önceden planlandığı gibi, çoğunlukla
maksimum hıza yakın olduğunda filtreler yerine yerleştirildiğinde alarm vermektedir. Bu
durum aynı zamanda maliyet artışlarını ve zaman kaybına karşı koruyacaktır.
Pompanın hızı her zaman %100 olamaz. Ancak akım değişebilir. Akım oranları
yükseltildiği zaman filtrelerde tıkanma görülebilir. Basınç ve akımın fazlalığı daha fazla
çalışma saati ile sonuçlanmaktadır. Döndürme mekanizmasının kontrolünün az olması
durumunda akım aynı şekilde kalacak, ancak basıncın yükselmesi durumunda akım
değişecektir.
KOTROLÜN ÖNEMİ
• Pompa filtresinin kusursuz olarak düzenlenmesi akım sayacını da düzenleyecektir.
• XX-POWER’ın kontrolde kullanılmasıyla maliyetler azalır.
• Filtre tıkandığı zaman çalışma hızı %100 e çıkmaktadır. Bu durumda XX-POWER
yedek elektrik düzenleyicisi olarak sistemde yer alacaktır.
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XX- POWER İÇİN ELEKTRİK DEVRESİ ETMENİ
Son birkaç yıldır cihazlar regülatörlerin sık sık değişmesine rağmen emniyetli, ancak bazı
uygulamalarda sistemin desteklenmesi gerekmektedir.
Bazı uygulamalarda, çalışma odası, bilgisayar odası ya da temizlik odası gibi yerlerin
havalandırılmasının olumsuzluğuna hiçbir sebep kabul edilemez. Bazı endüstriyel
uygulamalarda; kendine özgü santrifüj makinesi ve döndürme mekanizmasının zayıflaması
halinde çalışmasının kolaylaştırılması için elektrik devresine ihtiyaç olmaktadır.
Ticari yapılarda, yangın başlamasından itibaren dumanın dışarı atılması için çoğu kez yangın
ve güvenlik ihtiyacından dolayı döndürme mekanizması için elektrik devresi
gerekmektedir.motorun uzaktan kumandası için elektrik devresi önemlidir.
•
•
•
•

XX-POWER ve bekleme modunun her ikisi de motoru korumaktadır.
Emniyet kontrolleri ile birlikte arayüz
XX-POWER, motor çalıştığı sürece hizmetini vermektedir.
Motorun harekete geçmesi için gereken kodları karşılamaktadır.

Ne zaman motor bekleme modundan çalışmaya geçse de ortaya çıkan sıkıntı şahısların
hizmeti için ihtiyaç duyulmasıdır. Bu ihtiyacın sağlanmasında XX-POWER’dan çıkış
bağlantısının kesilmesi ayrıca asıl bağlantının kesilmeli yada kırılmalıdır.
Bazı elektrik devrelerinde motor sadece tam şarj akımında ve motor akımı
kilitlenmemektedir. Bunlar daha pahalı bağlantı ya da anahtardır, ancak motor starteri
harekete geçmelidir.

40

ÇİFT SİLİNDİRLİ POMPALARIN KONTROLÜ
ÇİFT SİLİNDİRLİ POMPA KOTROLÜ
Çift silindirli pompa sistemlerinin çalışma şekli, şekil 1 de görülmektedir. Birincil ve
ikincil pompaların bulunması tek pompayı desteklemektedir. Pompa kuvvetinin düşmesi
pompayı daha kolay etkilemektedir. Bu sistemde birinci pompanın yedeklenmesi santral
açısından daha iyi olacaktır.
XX-POWER ile kontrol maliyetlerinin azalmasıyla birlikte, otomatik pompanın
olması ve enerji azalmasında çift silindirli pompanın denemiş olması maliyetleri tersine
çevirerek azaltmıştır.
AVANTAJLARI
• Bakım maliyetlerini azaltır. XX-POWER doğal olarak daha yumuşak bir başlangıç
sağlayacak, bağlantı ve motorun dayanma sürecini artıracaktır.
• Teçhizatın dayanma süresini 24 saatlik çalışmalarda bile artıracaktır.
• Pompanın durmasına karşı alarmla birlikte otomatik olarak pompa bekleme durumuna
geçecektir.
• Açma&Kapama ve yeniden başlatma durumları pompalarda XX-POWER ile sona
erecektir.
• Şalterin isteğe bağlı olarak elle ya da otomatik olarak idare edilmesine imkan
vermektedir.
• Uygulamada, akımın artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Sistemin ihtiyacını
karşılamada ikincil pompanın çalışmasına imkan sağlanarak, bağlama teli ya da asıl
pompanın maksimum akımda kalması sağlanmalıdır.
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SABİT FANIN DEĞİŞKEN AKIMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
Sabit fan sistemi, özellikle büyük geniş alanlarda havalandırmada kullanılmakta, değişken fan
sistemi değiştirilmelidir. Şekil 1 de tipik sabit güç sistemi görülmektedir. Oda termostatı/
sensör kontrolleri, mekanik ısıtma ve soğutmayı yerin koşullarına göre yapmaktadır. Sıcaklık
bundan dolayı sıcaklık sürekli artma veya azalma şeklinde değişmektedir.
Şekil 2’de değişken güç sistemlerine uyarlanmalı- fan hızının kontrolü değişken hıza
dönüştürülmekle birlikte. Mekanik teçhizatın kontrolü ile hava akımının boşaltılmasıyla
kanallarda sürekli sıcaklık sürmektedir. XX-POWER ile oda sensörü kontrol edilecektir.
Sıcaklığı alanda kontrol etmek ve sağlayıp sürdürmek ve alana verilen hava miktarı
değiştirilmelidir.
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ÇOKLU MOTORLARDA UYGULANMASI
ÇOKLU-MOTOR ÇALIŞMASI
XX-POWER, bütçeler gözönüne alındığında özellikle çok safhalı motorlarda elektrik
tasarrufu sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Örneğin aşağıda XX-POWER’ın kontrolünde
eşit bir biçimdeki motorlarla birlikte daha yüksek soğutmaktadır.
UYGULAMANIN ÖNEMİ
• Motorlar aynı kapasiteye sahip ve aynı hızda çalışmaktadır. Örneğin 4 motorun her
biri 10 amperdir.
• XX-POWER çalışmaya başladığında toplam kapasiteyi aynı şekilde sağlamaktadır.
XX-POWER çalıştığında parametreler 40 amperdir (10 amper x 4 motor). Örneğin
hesaplamalarda çalışma hızı ve motor hızı arasında farklılıklar bulunmaktadır.
• Her bir motor fazla yüklenmelere karşı kendisini koruyabilecektir. Örneğin, elektrik
kullanım miktarı çok az bile olsa fanların soğutması aynı olmakta, herbiri 5 amper ve
eğer 4 motor tutukluk yaparsa, motor tutukluğunu aşmak bir ihtiyaç, 25 amperden
önce problemdi. Bu hedefte tutukluk yapan motor zarar verecekti.
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ISITMA SİSTEMLERİNİN BAĞLANMASINDA XX-POWER İLE SICAKLIK
KONTROLÜ
Binalardaki ısıtma sistemi önemli miktarda sıcak suyu ısıtma sistemlerine vermekte ve aylarca
pompanın çalışması sonucunda pompa ısınması artmaktadır. Isıtma sistemi aylarca binalarda
aynı sıcaklığı sağlamaktadır. Bu sistemler, inşaat yapılırken belirli bölgelerde su sağlayarak
sıcaklık kontrolünü sağlamaktadırlar.
XX-POWER; sıcaklığın yüksek olduğu yerde fazla sıcaklığı önleyerek, pompanın hızını
belirli oranda ayarlayarak elektrik maliyetlerini azaltarak enerji tasarrufuna neden olmaktadır.
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HİDROLİK BYPASS’IN UYARLANMASI
Birçok değişken akımlı hidrolik sistemlerde kuşaklar nedeniyle basıncın dengelenmesinde
valflerden yararlanılmaktadır. XX-POWER ile birlikte enerjiyi korumak için pompa
kontrolünde valfler yerine konulmaktadır. Örneğin; şekil 1’de, kuşağı sağlamak, bölgesel
döngülerde akımın azaltılmasında farklı basınç kontrol ayarlamalarında valf açık
bırakılmalıdır. Döngüsel kuşakta basınç azalmasında valf kapatılmalıdır.
XX-POWER’IN UYGULANMASI
Elektrik devresinde valflerin ve elektromekanik basınç kontrolünde XX-POWER yeni farklı
basınç sensörleri ve pompa kontrolünde yer değiştirmiştir. Sistem basıncının sürdürülmesi
için pompa hızının ayarlanması gerekir. Farklı basınç sensörüne verilen önemle birlikte
kontrolün gelişmesi ve muhtemel tasarruf görülmektedir.
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HAVA KOMPRESÖRÜ UYGULAMASI
HAVA KOMPRESÖRÜ KALKIŞ AKIM GRAFİĞİ

XX-POWER

ENERJİ HARCAMA GRAFİĞİ
XX-P
XX-POWER
OWER
XX- POWER

TASARRUF
XX-POWER
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