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Kompanzasyon panosu nedir? 

Bir tesisin güç kat sayısını düzeltmek için gerekli cihaz, kondansatör ve ölçü aletlerinin bulunduğu 
panoya kompanzasyon panosu denir. 

Kompanzasyon panosu ne işe yarar? 

Endüktif yükler (motorlar, trafolar, balastlar vb.) aktif gücün yanı sıra reaktif güç de çekerler. Reaktif 
gücün ihtiyaç duyulduğu noktaya en yakın yerde üretilmesinde, elektrik sisteminin en iyi şartlarda 
çalıştırılması açısından büyük yarar vardır. Bu nedenle tesislere bir kompanzasyon panosu kurulur ve 
tesisin ihtiyacı olan reaktif güç bu panodaki kondansatörler vasıtasıyla sağlanır. Elektrik şebekesinde 
temiz bir enerji dolaşması sağlanır ve şebekenin verimi artırılmış olur. 

Kompanzasyon panosu malzemeleri 

Kompanzasyon panolarında standart olarak baralar, bağlantı iletkenleri, akım trafoları, şalterler, 
ampermetre, kondansatörler, sigortalar, kontaktörler, voltmetre komütatörü ve voltmetre, 
kosinüsfimetre, reaktif güç kontrol rölesi kullanılır. Yeni tesislerde voltmetre ve komütatörü yerine 
multimetreler, kosinüsfimetre yerine de reaktif güç kontrol rölesi kullanılmaktadır. Alçak gerilim 
dağıtım panoları ve kompanzasyon panoları beraber montajlı kullanılacak ise akım trafoları genellikle 
alçak gerilim dağıtım panolarında bulunur. 

Baralar: 

Ana dağıtım panosu ile kompanzasyon panosu birlikte olan panolarda enerji, kompanzasyon panosuna 
şalter çıkışından sonra baralar veya kablolar ile verilebilir. 

İletkenler: 

İletkenler her panoda olduğu gibi kompanzasyon panosunda da elektriksel elemanlar arası bağlantıyı 
sağlarlar. Ölçü aletleri ve reaktif güç rölesi için çok telli ( 1,5- 2,5- 4- 6- 10- 16 mm²) kablolar kullanılır. 
Kondansatörler için en az 2,5 mm² kesitinde H07V-K (NYAF) kablolar ve  kondansatör gücü arttıkça 
kalın kesitli kablolar kullanılmalıdır. 

Akım trafoları: 

Akım trafoları panoda bulunan ölçü aletlerinin akım değerlerini doğru bir şekilde ölçmesi için 
kullanılır. Büyük akımlar daha düşük seviye akımlara dönüştürülür ve ölçü aletlerine girilir. Ana 
dağıtım panosu ve kompanzasyon panosu birlikte olan panolarda akım trafoları, ana dağıtım 
panosunda bulunur. Tesis akımına uygun standart değerde akım trafoları seçilmelidir. Akım trafoları 
üç faz ampermetreleri için veya kullanılacaksa multimetre beslemeleri için kullanılır. Reaktif güç rölesi 
içinde de bir adet akım trafosu kullanılır. 

Şalterler: 

Kompanzasyon pano beslemesi genellikle termik manyetik şalterden geçirilerek yapılır. Şalter termik 
ve manyetik aşırı akımlara karşı panoyu koruma görevini üstlenir. Bazen tesis için sabit 
kompanzasyon yapmak gerekebilir sabit kompanzasyon için de şalter kullanılmaktadır. Şalter, güce 
uygun seçilmelidir. 
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Ampermetre: 

Tesis üç faz ana akımlarının ölçülmesi için kullanılır. Akım trafosu ile birlikte kullanılır. Tesis akımına 
uygun değerde seçilmelidir. Djital veya analog tipler kullanılabilir. Son zamanlarda ampermetre ve 
voltmetrelerin yerine multimetreler kullanılmaktadır. Multimetrelerin gerilimi, güç değerini, akımı ve 
frekansı ölçebilme özellikleri vardır. Ampermetreler 72×72 veya 96×96 mm ölçülerinde standart 
olarak üretilir. 

Kondansatörler: 

Kondansatörler kompanzasyon panosunun en önemli elemanıdır. Güç kat sayısının düzeltilmesi 
görevinde bulunurlar. Reaktif güç kontrol rölesi tarafından sırasıyla devreye alınarak güç katsayısının 
düzeltilmesi işlemini yaparlar. 

Sigortalar: 

Kondansatörlerin korunması, kompanzasyon pano besleme girişinde ve reaktif röle kumandası için 
kullanılır. Anahtarlı otomatik sigorta veya NH bıçaklı sigortalar kullanılabilir. Anahtarlı otomatik 
sigorta kullanılacak ise 3 fazlı tip yerine 3 tane ayrı ayrı 1 fazlı kullanılması tercih edilmelidir. Bunun 
sebebi 3 fazlı kondansatörün tamamen devre dışı kalmasını önlemek, hangi kondansatör arızalı ise 
onun sigortası atarak diğer 2 kondansatörün görevini yapmasına devam etmesini sağlamaktır. NH 
sigortalar da yüksek kesme kapasitesi özellikleri ile daha hızlı aşırı akım koruması yaparlar. 

Kompanzasyon kontaktörleri: 

Devre açıp kapama işlemini elektromanyetik olarak yapan devre elemanlarıdır. Kompanzasyon 
panolarında kullanılan kontaktörler kondansatör guruplarını devreye alıp çıkarma işleminde 
kullanılır.  Kompanzasyona özel kompanzasyon kontaktörleri kullanılmalıdır. Kompanzasyon 
kontaktörlerinde (kondansatör ilk çalışmaya başlarken fazla akım çektiği için) iki kontak tipi vardır. 
İlk anda çok kısa zaman için kondansatör akımı kontaktör dirençlerinden geçer sonra kontaktörün 
normal kontağından kondansatör akımı geçer. Böylece kontaktördeki ilave seri  direnç kondansatörün 
fazla olan ilk çalışma akımını azaltır. 

Voltmetre komütatörü ve voltmetre: 

Voltmetre komitatörü, tek bir voltmetre ile fazlar arası ve faz nötr arası gerilimleri ölçmemizi sağlayan 
paket şalter tipleridir. Voltmetre, fazlar arası ve faz nötr arası gerilimleri ölçmek için panoda bir adet 
bulundurulur. Panoya gelen gerilimleri voltmetre komütatörü yardımı ile analog veya dijital olarak 
gösterir. Yeni teknolojide akımın yanında gerilim ve frekans gibi değerleri de ölçen multimetreler 
geliştirilmiştir. 1 veya 1,5 hata sınıfında 0- 500 volt ölçme alanlı olarak seçilir. 

Kosinüsfimetre: 

Bağlı bulunduğu tesisin güç kat sayısını ölçmekte kullanılır. Aletin doğru ölçüm yapabilmesi için akım 
bobini uçlarının uygun polaritede bağlanmış olması gerekir. Alet hata mesajı veriyorsa (Analog ise ters 
sapar.) akım bobini giriş uçlarının yerlerinin değiştirilmesi sorunu çözer. Yeni nesil reaktif güç 
rölelerinde kosinüsfimetre özelliği vardır. Bu durumda kompanzasyon panolarında kosinüsfimetre 
kullanılmasına gerek yoktur. 
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Reaktif güç kontrol rölesi: 

Reaktif güç kontrol rölesi otomatik olarak ayarlanan güç katsayısına ulaşmak için kondansatörleri 
devreye alıp çıkartma görevini yapan elektronik cihazdır. Sistemin beynidir.Gösterge, kıyaslama 
ünitesi ve çıkış röle devre katlarından oluşur. Sistemde bulunan gerilim ile çekilen akımın faz farkını 
algılayarak çıkış röle gurubu aracılığı ile kondansatörleri kumanda eder. Güç kat sayısı düşünce 
kondansatörleri sıralı olarak devreye alır. Bir yandan da değişen güç kat sayısını ölçerek döngüsel 
kontrol yapar. Ayarlanan güç faktörünü sağlayacak kadar kondansatörü devrede tutar. Tek fazın akım 
bilgisi ile işlem yapan röleler yanında üç fazın da akımına göre işlem yapan röleler mevcuttur. 

Harmonik reaktörler: 

İhtiyaca göre harmonikli kompanzasyonda elektrik harmoniklerini yok eden ekipmanlardır 

Tristörler: 

İhtiyaca göre kontaktör yerine anahtarlamada kullanılan hızlı yarı iletkenlerdir. Yüklerin hızlı bir 
şekilde devreye girdikleri yerlerde tercih edilirler. 

Deşarj bobinleri: 

Pik akımlarını deşarj eden elemanlardır. İhtiyaca göre alınabilirler. 

Sinyal lambaları ve butonlar: 

Kademelerin hangisinin devrede olduğunu gösteren ve sinyalleme yapan göstergelerdir. Ayrıca 
kompanzasyon manual olarak devreye alınmak istenirse butonlar vasıtasıyla devreye alma işlemi 
yapılabilir. 

Kompanzasyon panosu arızaları 

En çok rastlanan kompanzasyon panosu arızaları şunlardır: 

Ortam sıcaklığından veya yanlış seçimden dolayısı kondansatörlerin patlaması ve kullanım dışı 
kalması. 

Kondansatörlerin kapasite kaybına uğraması. Sebebi harmonikler ve aşırı ortam sıcaklığı olabilir. 

Reaktif güç kontrol rölesinin kademe ayarlarının yanlış yapılması. 

Darbe akımları, aşırı gerilimler ve yüksek frekanslı akımlar kondansatör birimlerini zorlamış olabilir. 

Yukarıda saydığımız devre elemanlarından herhangi birinin arızalanması. Kontaktörün yapışması, 

sigortaların izolasyonlarının bozulması, bağlantı gevşekliği gibi… 

Aşırı ortam sıcaklıkları, nem, titreşimler, şok ve havalandırma eksikliği gibi aşırı çalışma koşulları da 

panonun arıza yapmasına neden olabilir. 

Kompanzasyon panosu nerelerde kullanılır? 

Reaktif ceza ödemek istemeyen tüm endüstriyel tesisler ve ticari binalar kompanzasyon panosu 

bulundurmalıdır. Aksi halde yüksek reaktif enerji bedellerine maruz kalırlar. 
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