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 ORTA GERİLİM KOMPANZASYON SİSTEMLERİ                           

 

Aboneliği orta gerilimde olduğu işletmeler, alçak gerilimde olan sistemlere göre daha farklı bir 

durumda olmaları çalışma mantıkları farklıdır.Yüksek güce ihtiyaç duyan bu tür işletmelerin, güç 

trafolarını kendi bünyelerine almaları gerekmektedir.Bu durumda gücün büyüklüğüne bakarak 

elektrik sayacı orta gerilim tarafına yerleştirilmesi gerekir.Sayacın orta gerilim tarafında olduğu 

işletmelerde, yüksek güç tüketimi durumunda alçak gerilim tarafında yapılan kompanzasyon reaktif 

sorunu çözmede yeterli olmaktadır. Ancak aktif tüketimin düştüğü durumlarda ise alçak gerilim 

tarafından yapılan kompanzasyon işletmenin cezaya girmesine engel olamamaktadır. 

 

 Bu sorunun kaynağında trafo 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. 

 

TİBCON 15 / 27 SVC - OG kompanzasyon rölesi bu problemi çözmek için geliştirilmiştir . 

TİBCON OG rölesi, akım bilgisini orta gerilim tarafına yeni takılacak 3 adet (Troidal, Üniversal) 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 ya da reaktif güçlerinin gözükmesi de ayarların yapılmasında 

oldukça faydalı olmaktadır. 

 

Endüstriyel sektörde yer alan Demir-Çelik Fabrikaları, kaynak makineleri, punto makineleri, 

vinçler, asansörler, alışveriş merkezleri, benzin istasyonları, süpermarketler, bankalar, endüstriyel 

makineler ve her türlü üç fazlı tesislerde endüktif yükler kadar kapasitif yüklerin de fazlalaşması 

sebebiyle; iki bölgede çalışabilen sistemlere ihtiyaç doğmuştur. Reaktörleri yaklaşık on bin adıma 

bölerek; sistemde binlerce kondansatör ve reaktör varmış gibi, etkili kompanzasyon yapar. 12 

kademeye kadar kontak çıkışına ve her faza birer tane reaktör bağlanan 3 yarı iletken tetikleyici çıkışa 

sahiptir. Sadece klasik röle olarak veya 1 adet reaktör sürücüsü ve 3 adet reaktör ile TCR/SVC röle 

olarak kullanılabilir.  

 

 O.G. Referans ölçümlü A.G. Kompanzasyon da, SVC Sistemlerin Faydaları Nedir?  

 

Dengeli-dengesiz, hızlı yük-yavaş yük, düşük güçte-yüksek güçte; her durumun karışımında dahi 

ekonomik, uzun ömürlü ve akıllı müdahale modları sağlar.  

 

 En sıkıntılı, problemli işletmelerde bile kesin kompanzasyon başarısı sağlar.  

 Sadece 3 adet reaktörle binlerce monofaze kondansatör ve reaktör ihtiyaçlarını karşılar. 

Maliyeti düşürür.  

 Yarı iletkenler hızlıdır, sessizdir ve uzun ömürlüdür. Uzun vadeli bakım maliyetlerini de 

düşürür.  

 Dengesiz yükleri mükemmel ve hassas şekilde karşılar.  
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 Hızlı yükleri sistem frekansında hızla (saniyede 50 kereye kadar-20ms hızla) kompanze eder.  

 Aynı zamanda hem çok küçük güçlü yüklerde hem büyük güçlü yüklerde kusursuz başarı 

sağlar.  

 Normal kademelere hem kondansatör hem reaktör bağlanabilir.  

 6 farklı TCR modu ile çeşitli sorunlara çözüm sağlar.  

 Manuel test ile TCR kademelerinin her adımını tek tek test etme olanağı sunar.  

 Ana ekranda TCR kademelerinin, ne oranda devrede olduğunu gösteren bar grafiği ve kaç  

kVAr reaktör kattığını gösteren güç durum bilgileri bulunur.  

 TCR kademeleri de röle tarafından otomatik öğrenilir.  

 

 

 SVC SİSTEMİN ÇALIŞMA MODLARI  

 

 

1.kapalı: TCR fonksiyonu hiçbir zaman devreye girmez. TCR fonksiyonunu kapatmak için 

kullanılır. Örneğin TCR röle ilerisi için düşünülmüş ve sadece klasik çıkışlar kullanılmışsa, kapalı 

seçilebilir.  

 

2.senron aktif: TCR fonksiyonu sürekli devrededir. Bu modda röle içinde röle yoktur. Normal 

kademelere müdahale ile TCR kademelerine müdahale istenen kompanzasyon hedefini sağlamak için 

senkron şekilde yürütülür. Bu modda röle hem kondansatör hem de reaktörleri birlikte ayarlar.  

 

3.Asenkron aktif: TCR fonksiyonu sürekli devrededir. Bu modda TCR kademeleri normal 

kademelere müdahaleden arta kalan reaktif güçleri kompanze eder. Senkron moddan farklı olarak 

çalışır. Reaktörler asenkron modda senkron moda göre daha az devreye girer.  

 

4. P(kW) ‘den bağımsız: Bu modda TCR fonksiyonu hiç aktif güç olmasa bile, sırf reaktif güçleri 

karşılayacak şekilde senkron olarak çalışır. Senkron ve asenkron moddan farkı, belli bir aktif güç eşiği 

gerektirmeden çalışmasıdır. 85 derece fazı olan yükleri karşılamak için, başka aktif yük olmasa bile; bu 

moda tercih edilebilir.  

 

5. Sadece kapasitif yükte: Bu modda devrede kondansatör varken TCR fonksiyonu çalışmaz. 

Devrede kondansatör yokken, yük kapasitifse TCR fonksiyonu çalışır. Bu modda amaç sadece kapasitif 

yükleri TCR ile kompanze etmektir. Diğer yükleri normal kademeler ile kompanze eder.  

 

6.Cezaya yakınsa aktif: Bu modda ise TCR fonksiyonu her zaman devreye girmez. Saatlik oranlar 

ceza limitlerine yaklaştığı anda, sadece cezaya yaklaşılan veya geçilen saatlerde ve dakikalarda, TCR 

devreye girerek reaktif enerjilerin birikmesini önler. Böylece sadece gerektiğinde devreye sokularak, 

ürettiği harmoniklerden ve harcadığı bir miktar aktif yükten korunulur. 
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TİBCON 15/27 OG / SVC RÖLE BAĞLANTI ŞEMASI 
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