Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz...

MAVİ SOLAR
AC KUPLAJLI FOTOVOLTAİK ÇEVİRİCİ SİSTEMİ

MAVİSİS TEKNOLOJİ
Mavisis Teknoloji A.Ş. yenilenebilir enerji güç elektroniği alanında lider bir teknoloji firmasıdır. ‘’Mavisis
Teknoloji’’ adı, mavi bir gökyüzü altında insana, çevreye ve topluma saygılı şekilde teknoloji geliştirme
hedefimizi ifade etmektedir.
ARGE ekibimiz Türkiye’de başarılı projelere imza atmış ödüllü güç elektroniği uzmanlarından
oluşmaktadır. Firmamız kurulduğu 2006 yılından bu yana yenilenebilir enerji, şebeke bağlantılı güç
sistemleri, enerji depolama ve güç öteleme teknolojileri, yakıt tasarrufu teknolojileri, uzaktan izleme ve
veri toplama konularında en yenilikçi ürünleri ve çözümleri geliştirmeye odaklanmış, önde gelen ulusal ve
uluslararası firmaların çözüm ortağı olmuş ve ülkemizin saygın üniversite ve enstitüleri ile akademik
işbirlikleri yapmıştır.
Firmamızın ürettiği Solar Eviriciler (İnverterler) ve diğer güç elektroniği ekipmanları güneş santralleri,
solar ticari çatılar, küçük rüzgar santralleri, şebekeden uzak noktalarda güneş ve rüzgardan elektrik
üretimi, tarımsal sulama alanlarında uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Mavisis’in bu yaratıcı ürünleri
tescilli Mavi Solar markasıyla pazara sunulmaktadır. Mavisis tarafından geliştirilen bu yaratıcı ürünler
TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD tarafından Teknoloji ödülüne layık bulunmuştur.
Mavisis yılların ARGE tecrübesi ile Güneş Elektriği Santralleri ve Depolama Santralleri için MODGES
modüler merkezi evirici (central inverter) ve modüler Güç Kaydırma Birimi (MODGKB) konseptlerini
geliştirmiştir. Bu konseptler örgü eviricilerin modülerliğini merkezi eviricilerin fiyat avantajları ile
buluşturmuş, böylece çok düşük ve çok yüksek ışınım koşullarında yüksek enerji hasadı yapan, yatay
verim eğrisi ve yüksek ayakta kalma süresi ve faydalanılabilirlik imkânı sunan tamamen özgün bir evirici
mimarisi ortaya çıkmıştır. Tüm bu teknik özelliklerle donanmış MODGES ve MODGKB evirici sistemi
geleceğin GES’leri ve depolamalı sistemleri için en ideal çözümü vaat etmektedir.
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Firmamız halihazırda geliştirdiği özgün evirici cihazlarını yılda 100 MWp üstü miktarlarda üretebilmekte
ve en iyi yerel teknik desteği sağlamaktadır. Firmamızın mensubu bulunduğu DMY grubu 32 firması ve
3300’ün üzerinde çalışanı ile teknolojik ilerlemede önder rol üstlenerek ülkemize ve çevremize
sorumluluk bilinci ile , her gün daha çok çalışarak ve üreterek katma değer yaratmaya devam etmektedir.

YENİLİKÇİLİK YARATICILIK ÖDÜLLERİ

Yenilikçi ürünlerimiz Türkiye Elektronik Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD tarafından üç
defa ödüllendirilmiş, projelerimiz TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulunmuştur.

Mavisis, Türkiye’de ilk defa şebeke bağlantılı güneş ve rüzgar eviricilerini (inverterlerini) tasarlamış, bu
Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz ürünler arasında şebeke bağlantılı ve ada sistemi güneş ve rüzgar eviricileri, MPPT solar
tasarımlar
TESİD ve TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD tarafından teknoloji ödülüne layık görülmüştür. Hızla
şarj cihazları, yakıt tasarrufu cihazları, geri dönüşümlü yük bankaları, şebeke bağlantılı güç kaydırma birimleri gibi
tükenmekte
olan dünya
enerji dizi
kaynaklarının
daha
verimli aletleri
kullanılmasına
yönelik elektronik teknoloji
çevre dostu cihazlar
ve fotovoltaik
simulatörü gibi
laboratuvar
bulunmaktadır.
çözümleri sunan firmamız, TESID’in ve TÜBİTAK-TÜSİAD-TTGV’nin düzenlediği yarışmalarda, uzman
akademisyenler
ve sanayicilerden
oluşan jüriler
tarafından
üç defa
üst üste
“Yenilikçilik Yaratıcılık” ve
Mavisis şebeke bağlantılı
eviricileri (inverterleri)
ülkemizde
ilk geliştiren
ve üreten
firmadır.
“Teknoloji Ödüllerine” layık görülmüştür.
Firmamız halen Vycon Firmasının kinetik enerji depolama ürünlerinin temsilciliğini sürdürmektedir.
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Büyük & Küçük ticari çatılardaki Fotovoltaik sistemlerin olduğu tesislerde, AC yüklerin güneş panellerinden şebekeye
aktarılan güç kontrol edilerek (istendiğinde şebekeye güç aktarılması engellenerek) beslenmesini sağlayan yenilikçi,
yüksek performanslı ve ekonomik bir sistem çözümü
Tesiste bulunan Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) çıkışına ya da KGK bulunmayan tesislerde doğrudan şebekeye ve
Jeneratör olan tesislere bağlanabilir.
36kW’tan başlayan ve MW düzeyine ulaşabilen yüksek güçlerde evirici birimi kontrol imkânı.
Şebekeye güç aktarımı %0 - %100’e kadar kontrol edilerek yüklerin beslenmesi sağlanır.
Doğrudan AG şebekeye bağlanabilir.
Ödüllü yerli teknoloji

Sistem Tesiste halihazırda bulunan KGK çıkışına ya da KGK olmayan (istenmeyen) tesislerde Şebeke Bağlantı Arayüz Birimi
üzerinden şebekeye bağlanarak kullanılabilmektedir.

KGK İLE KULLANIM-I
Sistem, tesiste bulunan KGK çıkışına bağlanarak güç akışı kontrol edilmektedir.
Sistem alt bileşenleri;
-

GÜÇ KONTROL PANOSU
Güç Kontrol panosu, şebeke, KGK çıkışındaki gücü ölçerek parametrik olarak ayarlanan güç sınır değerlerine göre AC
kuplajlı Fotovoltaik Çeviricileri kontrol etmektedir. Ölçülen güce göre AC Kuplajlı Fotovoltaik Çeviricilerin "Güç Kısma"
ya da "ON/OFF" olmak üzere iki seviyeli kontrolünü gerçekleştirmektedir.

-

AC KUPLAJLI FOTOVOLTAİK ÇEVİRİCİ
Şebeke, KGK ya da jeneratör çıkışında AC gerilime senkronize olarak akım kaynağı gibi çalışır.
Yüklerin öncelikli olarak solar enerjiden beslenmesini sağlar.
İstenilen güçler çevirici modüllerinin paralellenmesiyle elde edilebilir.
3 Faz, 32kW – 67kW modelleri mevcuttur.
Koruma özellikleri: Aşırı Gerilim Koruması, Aşırı Akım Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması, Aşırı Yük Koruması, Toprak
Hatası Koruması, Kaçak Akım Koruması, Ters Polarite Koruması

ŞEBEKE BAĞLANTI ARAYÜZ BİRİMİ İLE KULLANIM-I
3 faz AC bağlantılı ada sistem uygulamalarda depolama istenmeyen sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilen Şebeke ara yüz
kontrol ünitesi, şebeke ya da jeneratör bağlantısı olan tesislerdeki AC yüklerin beslenmesi için kullanılmaktadır.
Şebekeye doğru güç aktarımı %0 - %100 arası istenen seviyede sınırlandırılacak şekilde fotovoltaik eviriciler kontrol
edilebilmektedir. Şebekeye güç aktarımı %0 olarak ayarlandığında şebeke bağlantı prosedürleri ile vakit kaybetmeden tesisteki
AC yüklerin beslenmesi sağlanmaktadır.
Şebeke Ara yüz Kontrol Ünitesi doğrudan şebekeye bağlanabilmektedir. Aynı zamanda jeneratör bağlantısına da olanak
sağlamaktadır. Sistemde servis imkânı sağlamak amacı ile Manuel Bypass bağlantısı bulunmaktadır. Bu sayede servis esnasında
yüklerin enerjisi kesilmeden sistem üzerinde çalışma yapılabilmektedir.
AC/AC Besleme Ünitesi, Fotovoltaik güç yetersiz kaldığı durumda AC yüklerin beslenmesi görevini üstlenmektedir. Ani
yüklenmelerde, fotovoltaik gücün meteorolojik etkiler nedeni ile düşmesi durumunda ya da güneş olmayan akşam saatlerinde
yükün beslenmesi AC/AC Besleme Ünitesi ile sağlanmaktadır.
Yük ve fotovoltaik güç seviyesine göre şebeke yönünde enerji aktarımını kontrol etmek amacı ile Güç Kontrol Ünitesi
kullanılmaktadır. Bu ünite, AC girişten çekilen gücü ölçerek, şebekeye güç aktarımını engelleyecek şekilde sisteme bağlı olan AC
Kuplajlı Fotovoltaik Eviricilerin gücünü kontrol etmektedir.
Jeneratör bağlantısı durumunda jeneratörün devreye girdiğini tesiste bulunan anahtar üzerinden algılayan Güç Kontrol Ünitesi,
jeneratör yükünün istenen seviyede ayarlanmasını sağlamaktadır. Böylece jeneratörler için istenmeyen boşta çalışma durumu
ortadan kaldırılır.

Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MAVİSOLAR ŞEBEKE ARAYÜZ KONTROL ÜNİTESİ
BAĞLANTI ŞEMASI

Güç Kontrol Ünitesi, sistemde MAVİSOLAR AC KUPLAJLI FOTOVOLTAİK EVİRİCİLER ile birlikte kullanılmaktadır. MAVİSOLAR AC
kuplajlı Fotovoltaik Evirici, modüler yapıda 67kW eviricilerden meydana gelmektedir. 3 adet 67kW evirici tek bir çatıda toplam
Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
200kW güce ulaşmaktadır. Tesis gereksinimine göre evirici modül sayısı istenen sayıda arttırılabilir.
Güç Kontrol Ünitesinden gelecek komutlara göre AC Kuplajlı Fotovoltaik Eviriciler “GÜÇ KISMA” ve “ON/OFF” modunda
çalışabilmektedir.

Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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