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     SmartPower Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerin enerji verimliliği için geliştirilmiş web tabanlı 

bir sistemdir. Modüler yapısı sayesinde, farklı verimlilik uygulamalarını ayrı ayrı veya bir bütün 

olarak yapılabilir. Böylece, işletmelerdeki elektrik, su, doğal gaz tüketimi ve kontrolü işletmeye 

özel bir şekilde sağlanır.

TÜKETİM FATURALANDIRMA

SU TAKİBİ

DOĞAL GAZ TAKİBİ

ENERJİ TAKİBİ VE VERİMLİLİĞİ

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TANITIM KATALOĞU
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 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 

30/07/2015 tarihli ve 5707-1 sayılı kararı ile dağıtım 

şirketleri ve OSB’ler için belirlenen tüketim limitlerini 

aşan veya şebekeye enerji veren abonelerin sayaçları-

na OSOS kurma zorunluluğu getirilmiştir.

  OSOS sayesinde dağıtım şirketleri ve OSB’ler, 

faturalandırma için sayaçların yanına her ay gitme 

zorunluluğundan ve maliyetinden kurtulurlar.     

SmartPower OSOS, faturalandırma yazılımları ile 

entegre çalışarak süreci tamamen kontrolü altına alır. 

Bu sayede, insan kaynaklı hataların da önüne geçilmiş 

olur.

     Sayaç, akım trafosu, gerilim trafosu gibi ölçü bileşen-

lerinde oluşan arızaların ve şebeke kaynaklı problemlerin 

çok daha hızlı ve yerinde tespit edilmesini sağlar. 

Enerji kesintilerinden anında haberdar olup, etkilenen 

bölgeyi tespit ederek hızlı müdahale etme olanağı 

sunar.

   OSB’ler aynı sistem üzerinden doğal gaz, su ve atık 

su tüketimlerini de izleyebilecekleri entegre bir 

sistem kurabilirler. Abonelere de enerji tüketimlerini 

izleme ve kompanzasyon takibi gibi katma değerli 

hizmetler verme olanağı sunar.

OSB ve DAĞITIM ŞİRKETLERİ

  Sorumluluğu altındaki bölgelerde çok sayıda ve 

dağınık bir işletme sorumluluğu olan Su ve Kanali-

zasyon İdareleri, SmartPower sistemi sayesinde hem 

tüketimlerini takip edebilir, hem de kuyu - depo 

otomasyonu ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilirler.

  Sistem, GSM altyapısını kullandığı için yazılım 

arayüzünden, tüketim yapılan lokasyonları ve 

içerisinde bulunan işletmeleri harita üzerinden 

görüntüleyebilir. Ayrıca, analog modüllerin sisteme 

entegre edilmesiyle, yeni bir SCADA sistemine gerek 

kalmadan, işletmelerdeki cihazların sensör verileri 

izlenebilir ve tanımlanan limit değerlerine göre alarm 

durumları oluşturularak bu cihazların uzaktan kontrolü 

sağlanmış olur. Böylece, enerji tasarrufu sağlanmakla 

beraber cihazların kontrolüyle, oluşabilecek problem-

lerin önüne geçilmiş olur.

SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
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    Alışveriş merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri 

gibi tek fatura aboneliğinin ve çok fazla sayıda tüketi-

cinin olduğu ortak kullanımlı alanlarda, SmartPower 

sistemi ile hem ayrı ayrı tüketimler ölçülür, hem de 

ortak tüketim, istenilen değerlere göre tüketicilere 

dağıtılarak faturalandırma işlemi otomatik olarak 

yapılır. Böylece, enerji kaybı olmaksızın adil bir tüke- 

tim faturalandırması yapılmış olur.

   Farklı lokasyonlarda işletmeleri bulunan belediye 

ve kamu kurumları, tesislerinin enerji tüketimi ve 

kompanzasyon durumlarını kontrol ederek, reaktif 

bedel ödemekten kurtulup, önemli düzeyde enerji 

verimliliği sağlayabilirler. Ayrıca park ve bahçe aydın-

latmaları ile jeneratör izleme gibi ilave çözümlerle de 

elde edilen enerji tasarrufu üst düzeye çıkarılabilir.

BELEDİYELER VE KAMU KURUMLARIÇOK ABONELİ ORTAK ALANLAR
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İşletme Görünümü

Harita Görünümü

Sayaç Bilgileri Raporu

Abone Yönetimi

Enerji Verimliliği Uygulamaları

    Elektrik Sayacı Takibi

       Endeks bilgileri (import/export)

       Yük profili (import/export)

       Akım/Gerilim/Cos Phi değerleri

       Faz kesintileri

       Akım/Gerilim olayları

       Pil durumu

       Harmonikler

    Faturalandırma Yazılımları ile Entegrasyon

    Reaktif Enerji Aşımı Uyarıları (SMS ve e-posta ile)

       Hesaplama aralığı ve reaktif enerji limitleri kullanıcı 

tarafından özelleştirilebilir.

    Akım/Gerilim Uyarıları

        Gerilim değerleri, belirlenen üst sınırı aştığında veya 

alt sınırın altına düştüğünde uyarı gönderilir. Eğer bir 

fazda gerilim tamamen kesilmişse, 'Faz Yok' uyarısı 

gönderilir. Bir fazdaki akım değerlerinde anormallik tespit 

edilmesi halinde, bu durumla ilgili de uyarı oluşturulur.

    Tüketim değerleri saatlik, günlük ve aylık bazda 

raporlanabilir.

    Detaylı Tüketim Karşılaştırmaları

    Excel ve PDF Formatında Dışa Aktarma Seçenekleri

    Manuel Endeks Ekleme

    Tarife Tanımlama Özelliği

       Her bir cihaz için birim fiyatları ayrı ayrı tanımlamak 

yerine, tarife tanımı yapılarak bütün birim fiyatların toplu-

ca güncellenmesi sağlanır.

    Aktif/Reaktif Güç Grafikleri

    Akım/Gerilim değerleri hem tablo olarak hem de 

grafik olarak görüntülenebilir.

   Yük profili bilgisi OSF.07.02 formatında dışa akta- 

rılabilir.

    Kullanıcı Sistemi

  Sınırsız sayıda kullanıcı oluşturulabilir. Her bir 

kullanıcının yetki seviyesi ve hangi sayaçları 

görüntüleyebileceği ayrı ayrı belirlenebilir.

    Harita Özelliği

   Tüm sayaçların tüketimleri bir harita üzerinde 

görüntülenebilir. Sayaçlar hata durumlarına ve yetkili 

kullanıcılarına göre filtrelenebilir.
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    Elektrik üretimi yapan tesislerin giderek yaygınlaşması,

sayaçlardan export endekslerin de okunmasını zorunlu 

hale getirmiştir. SmartPower sistemi bu konuda da çözüm

sunmaktadır.

Export Endeks Desteği

Faturalandırma Entegrasyonu
    OSB tarafından kullanılan faturalandırma yazılımına, 

sayaç okumaları doğrudan aktarılarak, faturalandırma 

süreci tamamen otomatize edilir.

    Ana sayaç ile abone sayaçları toplam tüketimini karşı-

laştırarak kayıp/kaçak tespiti yapar.

Kayıp  / Kaçak Takibi

  Sayaçlar üzerinde tutulan, son 12 aya ait ay sonu 

endeksleri, terminaller tarafından okunur ve faturalan-

dırmada bu değerler kullanılır.

Ay Sonu Endeksleri

Tarife Yönetimi
    Her ay için ayrı birim fiyatlarla tarifeler oluşturulabilir.   
Böylece faturalar dönemsel olarak raporlanabilir.

    Web tabanlı kuralların tanımlandığı bu sistem sayesin-

de, işletmelerdeki veya park ve bahçelerdeki aydınlatma 

otomasyonunun en verimli düzeye gelmesi sağlanır.

Aydınlatma Otomasyonu

Abone Yönetimi
    Abonelerin sayaçlara erişim yetkileri kontrol edilebilir. 
Sanayi Sicil Belgesi tarihleri takip edilebilir. Geçerlilik 
süresi geçen veya sona ermek üzere olan belgeler için 
uyarı maili gönderilir.

    İşletmelerdeki jeneratörlerin alarm durumları ve yakıt 

seviyeleri takip edilerek, olası bir enerji kesintisinde 

yaşanılabilecek problemlerin önüne geçilmiş olunur.

Jeneratör İzleme
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    Kompanzasyon sistemlerinin sürekli kontrol edilmesi 

çok önemli bir ihtiyaçtır. Bir kontaktör arızası veya sigorta 

atması bile fark edilmediği takdirde, işletmenin reaktif 

bedel ödemesine neden olabilir. Periyodik pano ziyaretleri 

hem maliyetli hem de zaman alıcıdır. Kompanzasyon 

kontrol sistemimiz sayesinde, sorunlardan anında haber- 

dar olup gerekli tedbirleri alabilirsiniz. Aynı zamanda 

reaktif güç kontrol rölenizin ayarlarını uzaktan değiştir-

meniz de mümkündür.

Kompanzasyon Kontrol Modülü

     Jeneratörlerin yakıtları ve alarm durumları sürekli  

olarak takip edilmesi gereken bir husustur.

  SmartPower jeneratör izleme sistemi sayesinde 

jeneratördeki yakıt seviyesi anlık olarak izlenebilir. Girilen 

alarm durumları sayesinde, seviyenin belirlenen değerin 

altına düşmesi durumunda, işletme sahibi bilgilendirilir ve 

olası bir problemin önüne geçilmiş olunur.

Jeneratör İzleme Modülü

    Farklı marka reaktif güç kontrol röleleri ile çalışabilmek-

tedir.

    Elektrik sayaçları üzerinden izleme yapılabilmektedir.

    Ethernet ve GPRS olmak üzere 2 farklı terminal seçeneği

  Statik IP ve port yönlendirme (NAT) gerektirmeyen 

sistem mimarisi sayesinde kolay ve hızlı kurulum

    SMS uyarıları

    Reaktif Oran Raporları

       Günlük ve aylık bazda tablolar halinde raporlanabilir.

       Grafik olarak istenen çözünürlükte raporlanabilir.

    Reaktif Oran Uyarıları (SMS ve E-posta ile)

    Kademe değerlerini ve durumlarını sorgulama

    Menü parametrelerini okuma ve değiştirme

    Anlık değerleri sorgulama

    Kademe testi

    Güç akış grafiği sorgulama

Kompanzasyon Kontrol Modülü Özellikleri

 Jeneratör kontrol kartı, uzaktan yönetilebilir. 

(Start-Stop-Reset işlemleri uygulanabilir).

   Enerji kesinti süreleri ve jeneratör çalışma süreleri, 

istenen tarih aralığına göre raporlanabilir.

   Enerji kesildiğinde jeneratör devreye girmezse, alarm 

oluşturulup ilgili kişiler bilgilendirilir.

   Yakıt seviyesi ayarlanan seviyenin altına düştüğünde, 

alarm oluşturulup ilgili kişiler bilgilendirilir.

   Akü gerilimi belli bir değerin altına düştüğünde alarm 

oluşturulup ilgili kişiler bilgilendirilir.

     Jeneratör kartının oluşturduğu arıza kayıtları ve alarmlar, 

arayüzden sorgulanabilir.

      Jeneratör gerilimi/frekansı, şebeke gerilimi/frekansı, 

akü voltajı, yakıt seviyesi ve sıcaklık verileri, grafikler 

üzerinde görüntülenir ve tarih aralığına göre filtrelenebilir.

Jeneratör İzleme Modülü Özellikleri

SMS Uyarı Mesajı Jeneratör İzleme

ON

OFF
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DOĞAL GAZ VE SU YÖNETİMİ

Doğal Gaz Modülü Özellikleri

   Elgas firmasının, Telves yazılımı ile entegre çalışa-

bilmektedir. Telves yazılımı tarafından toplanan 

veriler, SmartPower OSOS üzerinden raporlanabilir ve 

aboneler ile paylaşılabilir.

     Mekanik sayaçların pals çıkışları üzerinden, firma-

mız tarafından geliştirilen pals sayıcı sayesinde izleme 

yapılabilmektedir.

   Haberleşme portuna sahip tüm doğal gaz hacim 

düzelticiler (korrektörler) sisteme entegre edilebil-

mektedirler.

  Çarpan tablosu, düzeltilmemiş tüketim tablosu, 

düzeltilmiş tüketim tablosu

     K-Faktör Hesaplama Tablosu

   RMS-A, RMS-B ve RMS-C istasyonlarının tüketim 

karşılaştırmaları yapılabilmektedir. Bu sayede, olası 

kayıp-kaçaklar kolayca tespit edilebilmektedir.

   Sayaçların, kalibrasyon tarihlerini saklanmakta ve 

kalibrasyon tarihi yaklaşan sayaçlar için uyarı bildirimi 

yapılmaktadır.

      Minimum ve maksimum çekiş limitleri tanımlanabil-

mekte ve limitleri ihlal eden sayaçlar için alarm durum-

ları oluşturulabilmektedir.

      Doğal Gaz Tüketim Haritası

     Her fatura döneminin ayarları, ayrı ayrı tutulabil-

mektedir.

      Saatlik/Günlük/Aylık Tüketim Grafikleri

      Saatlik/Günlük/Aylık Tüketim Raporları

      Endeks Tablosu

      Fatura Sayfası

   Uygun olan sayfalarda, Excel formatında dışa 

aktarım seçeneği mevcuttur.

            

Su Modülü Özellikleri

    Pals çıkışına sahip bütün su sayaçları izlenebilir. 
    Saatlik/Günlük/Aylık Tüketim Grafikleri
    Saatlik/Günlük/Aylık Tüketim Raporları
    Endeks Tablosu
    Fatura Sayfası
    Uygun olan sayfalarda, Excel formatında dışa aktarım 
seçeneği mevcuttur.

Doğal Gaz & Su Takip Modülleri

   Doğal gaz ve su sayaçlarını da sisteme dahil etmek 

için gerekli altyapı mevcuttur. Sayaç envanteriniz 

uzmanlarımızca incelenerek size en uygun çözüm 

önerilir.

Doğal Gaz Fatura Görünümü

Doğal Gaz Tüketim Grafiği

Debimetre Tüketim Geçmişi
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FATURALANDIRMA

*Kalemlerin hesaplamaları aşağıdaki gibidir:

1. Şebeke Sayaç Tüketimi : Ofise bağlı şebeke analizörle- 

rinden, belirlenen iki tarihte okunan ilk ve son endeksler 

arasındaki fark alınarak, o döneme ait tüketim değerleri 

bulunur ve ilgili döneme ait tarifedeki birim fiyatlarla 

hesaplanır.

2. UPS Sayaç Tüketimi : Ofise bağlı UPS analizörlerinden, 

belirlenen iki tarihte okunan ilk ve son endeksler arasında-

ki fark alınarak, o döneme ait tüketim değerleri bulunur ve 

ilgili döneme ait tarifedeki birim fiyatlarla hesaplanır.

3.Klima Tüketimi: Blok bazında ayrı ayrı klima 

otomasyonundan alınan tüketimler, ilgili döneme ait 

fatura birim fiyatlarıyla hesaplanır ve faturaya dahil edilir.

4. Ortak Alan Tüketimi : Şebeke tüketimlerinin, UPS tüke 

timlerinin ve klima tüketimlerinin tamamı, faturalandırıl-

mayan tüketimler ile toplanır ve ana sayaç tüketiminden 

çıkarılır. Böylece, ortak alan tüketimi bulunmuş olunur. Bu 

tüketim, kiralanan ofislerin metrekaresine bölünerek, birim 

metrekareye düşen tüketim bulunur ve ofisin metrekaresi 

ile birim metrekareye düşen tüketim çarpılır. İlgili döneme 

ait tarifenin, birim fiyatlarıyla hesaplanarak faturaya ilave 

edilir.

*Hesaplama algoritmalarında, proje ihtiyaçlarına göre 

özelleştirmeler yapılabilmektedir.

Faturalandırma Modülü

   Ortak alan tüketimi olan herhangi bir yerleşkede, firma-
lara kendi kullanım alanları ve ortak alanlardan paylarına 
düşen enerji tüketimlerini faturalandırmak için geliştiril- 
miştir.

Faturalandırma Modülü Özellikleri

   Yerleşke, blok, kat, alan, ortak alan ve ofis yapı planları 
tanımlanabilmektedir.
    Sayaç/Analizör verileri sistem tarafından otomatik 
olarak okunmaktadır.
  Okunamayan sayaç/analizörler için manuel veri girişi 
yapılabilmektedir.
   Klima tüketimleri, otomasyon sisteminden alınan 
Excel dosyasından içeri aktarılabilmektedir.
    Tarife, kullanıcı ve firma bilgileri tanımlanabilmektedir. 
Tanımlamadaki detaylar :
1. Tarife : Sınırsız sayıda tarife oluşturulabilir. Tarife adı, 
tüketim birim fiyatı, iletim bedeli birim fiyatı, dağıtım 
bedeli birim fiyatı, güç kaynağı birim fiyatı, enerji fonu, 
TRT payı, beledliye tüketim vergisi, KDV tanımlamaları 
yapılabilmektedir.
2. Kullanıcı : Sınırsız sayıda kullanıcı açılabilir. Kullanıcılar 
sistemdeki tüm yetkilere sahiptir.
3. Firma : Sınırsız sayıda firma oluşturulabilir. Firma tanımı 
yapılırken firma adı, vergi numarası, vergi dairesi, ticari 
unvan, cari kodu, muhasebe kodu, yetkili kişi, iletişim 
bilgileri ve firmaya kiralanan ofis bilgileri belirlenebilir.
6. Belirlenen zaman aralığı için, toplu ve tekli fatura 
kesilebilmektedir.
7. Logo muhasebe programı ile entegre çalışabilmektedir. 
Oluşturulan faturalar, doğrudan Logo muhasebe programı-
na aktarılabilir. Diğer muhasebe programları için de 
entegrasyon sağlanabilmektedir.
8. Şebeke sayaç tüketimi, UPS sayaç tüketimi, klima tüke- 
timi ve ortak alan tüketimi olmak üzere, 4 kalem ile detaylı 
şekilde tüketimler fatura edilebilmektedir.

Özellikler
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