Mavi bir gokyuzu için teknoloji uretiyoruz...

MAVİ SOLAR
MODÜLER MERKEZİ GÜÇ KAYDIRMA BİRİMİ
VE GÜÇ İSTASYONU

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.

TESİD-2006

TÜBİTAK-TÜSİAD-TTGV

TESİD-2008

Yenilikçilik Yaratıcılık
Ödülleri

VIII. Teknoloji Ödülü

Yenilikçilik Yaratıcılık
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Konsept
Günümüzde Güneş santrallerinde üretilebilecek enerjinin önceden tahmin edilebilmesi ve ihtiyaca göre kontrol
edilebilmesi oldukça zordur. Bunu başarmak amacı ile Şebeke Bağlantılı Depolamalı Hibrit Sistemlerin kullanımı
gerekmektedir. Bu sayede hem üretimde süreklilik sağlanır hem de enerjinin daha ekonomik şekilde kullanılmasına olanak
verilir. Bunun başarılabilmesi için Mavisis yılların ARGE deneyimi ile MAVISOLAR Modüler Merkezi Güç Kaydırma Birimi
Ürünlerini ve Güç İstasyonunu geliştirdi. Bu ürünler arasında modüler yedeklemeli merkezi eviricilerimiz yaratıcı tasarım
yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Mavisolar modüler merkezi evirici konsepti, merkezi inverterlerin fiyat avantajları ile örgü
inverterlerin kontrol yeteneğini yüksek verim, yüksek mevcudiyet ve güvenilirlik ile başarıyla birleştirmektedir.

Özel OG trafo gerekmez
MODGKB ürünümüz rakiplerinden farklı olarak 300VAC değil 400VAC AG çıkışlıdır, alışılmış uygun fiyatlı kompakt OG
trafolarına ya da tesiste mevcut bulunan OG trafolarına bağlanabilir.

MW başına 15 DC Giriş
1MW gücündeki Modüler GKB Güç İstasyonumuz 15 bağımsız DC girişe sahiptir, her bir Li-ion batarya paketi bir GKB
girişine takılarak şarj ve deşarj işlemlerinin her bir birimde bağımsız olarak yapılabilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede
herhangi bir modülde bakım veya servis verilirken diğer modüller şarj ve deşarj işlemlerine devam edebilecektir.

Modüler ama Merkezi
Modüler Merkezi GKB Evirici modüllerimiz bir enerji odasına ya da Köşk içerisine yerleştirilecek yapıdadır. Bu yaklaşım dış
ortam koşullarına maruz kalmaması nedeniyle inverter ömrünü uzatmakta, kurulum ve bakımların daha konforlu bir
ortamda yapılmasına el vermekte, kötü hava koşullarında bakım yapılmasına olanak sağlamakta, sahaya mıcır dökme, yol
geçirme, müdahale için havanın düzelmesini bekleme gibi maliyetler ortadan kalkmaktadır.

Reaktif Güç Kontrolü / Şebeke Destek
TS / EN 50549-1/-2 standardında tanımlanan reaktif güç kontrol ve şebeke destek işlevlerini yerine getirir.

Mavisis ve DMY Grup Güvencesi
Firmamız Mavisis on yıllık ARGE ve saha tecrübesi ile DMY Grubun bir üyesidir. DMY Grup Türkiye’nin en büyük Güç
Elektroniği firmasının kurucusudur ve Türkiye’nin en büyük güç elektroniği firmaları daima yerli firmalar olmuştur. 32
Şirket ve 3300 çalışanı ile DMY grup güvenceli yerel teknik destek ve hizmet imkânına sahip olursunuz. Ürünlerimiz,
ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk belgeleri ve uzun yıllara dayanan saha tecrübesi ile güvenilirliklerini
kanıtlamış yüksek performanslı cihazlardır.

%100 Yerli Teknoloji!
Modüler GKB ürünümüz tamamen ödüllü özgün yerli teknolojidir. Yerli Malı Belgesi, Yerli İmalat Durum Belgesi, TSE
Uygunluk Belgesi ve IEC 61727, IEC 62116, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11 ve EN
61000-3-12 uluslararası standartlara uygunluk belgeleri mevcuttur.

MAVİSOLAR MODGES GÜÇ İSTASYONU
MODÜLER MERKEZİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜÇ KAYDIRMA BİRİMİ

Mavisolar MODGKB Güç İstasyonu;
Hızlı müdahale, teknik servis ve maksimum
güç için optimal havalandırma amacıyla
tasarlanmış MODGKB Yurt İnverter Köşkü
içerisinde MODGKB Modüler Merkezi
Evirici ile istenilen güç aralığında, Mavi
Takip Uzaktan İzleme Sistemi ile birlikte
kompakt bir çözüm olarak sunulmaktadır.

MODGKB GÜÇ İSTASYONU
İstenen Güç Kaydırma gücüne uygun sayıda kullanılan modüler yapıya sahip MODGKB merkezi eviriciler ile
yüksek verimde enerji dönüşümü sağlanmaktadır. Güç gereksinimlerinde dinamik güç kontrolü ile yeterli
sayıda evirici modülü çalıştırılarak sistem verimi ve ömrü arttırılmaktadır.
Modüler yapı sayesinde arıza giderme süresi önemli ölçüde kısalmakta ve arıza giderilene kadar sorunsuz

modüller şebekeye enerji aktarmaya devam etmektedir.
Sistem, Aşırı Gerilim Koruması, DC Akım Koruması, Aşırı Akım Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması, Aşırı Yük

Koruması, İstemsiz Adalanma Koruması, Toprak Hatası Koruması ve Kaçak Akım Koruması ve Ters Polarite
Koruması gibi çok sayıda koruma fonksiyonuna sahiptir.
Uzaktan izleme sistemi ile tesis üretim bilgileri, her bir evirici modülü için üretim bilgileri ve meteoroloji

istasyonundan elde edilen veriler detaylı bir şekilde takip edilebilmektedir.
MODGKB-Yurt İnverter Köşkü uygun şekilde iklimlendirilerek evirici modüllerinin çok düşük ve çok yüksek

dış ortam sıcaklıklarında dahi yüksek verimle çalışması sağlanmaktadır.
Aktif ve reaktif güç ayarlama özelliğine sahiptir.
Yüksek DC giriş gerilimi
Düşük DC kablo kaybı
En iyi yerel teknik destek
CANBUS kontrolü
MODGKB-Yurt İnverter Köşkü’nün iç alanı ve yerleşim düzeni acil veya planlı teknik servis/bakım

faaliyetlerinin, gerektiğinde cihaz değişimlerinin hızlı ve ergonomik çalışma koşullarında gerçekleşebilmesi
amaçlanarak tasarlanmıştır.
MAVISOLAR MODGKB Güç İstasyonu Çözümü,
merkezi inverterlerin fiyat avantajları ile örgü
inverterlerin fotovoltaik örgü düzeyinde kontrol
yeteneğini yüksek verim, yüksek mevcudiyet ve
güvenilirlik ile başarıyla birleştirmektedir.
MODGKB eviricilerin modüler yapısı sayesinde
67kW’dan MW seviyelerindeki güçlere kadar
istenen ölçekte güç kaydırma santrali kolayca
tasarlanabilir. MAVİSOLAR MODGKB ile sistem
entegratörlerinin
ve
müşterilerin
işleri
kolaylaşıyor.

Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MAVİSOLAR MODGKB GÜÇ İSTASYONU ÇÖZÜMÜ
Teknik Özellikler

TİP
MODGKB-200 Evirici Sayısı
MSXI-1367-PS Modül Sayısı
FV Girişi
Şarj Deşarj Gerilim Aralığı
Tam Güç Şarj/Deşarj Gerilim Aralığı
Maksimum Gerilim
Maksimum Deşarj Akımı
Minimum Şarj Akımı
Batarya Giriş Sayısı
Maksimum DC Güç
Şebeke Çıkışı
Nominal Güç (*)
Maksimum Güç
Gerilim (faz-nötr)
Gerilim aralığı (Faz-Nötr / Faz-Faz)
Frekans
Frekans aralığı
Nominal Akım
Maksimum THD (%)
Güç Faktörü
Maksimum Verim / Euro Verim
Yardımcı Besleme
Yardımcı Besleme Giriş Gerilimi
Standby güç tüketimi
Arayüzler
İnverter Arayüzü
Veri Kaydedici /
Uzaktan İzleme Sistemi
Standartlar
EMC
Emniyet
Şebeke ve Adalama Koruması
Korumalar
Köşk Özellikleri
Boyutlar
Soğutma
Sıcaklık (konteyner içerisinde)
Koruma Sınıfı
Garanti süresi (yıl)

200 kW AC

400 kW AC

600 kW AC

800 kW AC

1000 kW AC

1
3

2
6

3
9

4
12

5
15

3 x 116 A
0A
3
217 kW
200 kW AC

294 A

<20W

150-1000 VDC
624-900 VDC
1000 VDC (Özel Üretim 1100VDC)
6 x 116 A
9 x 116 A
12 x 116 A
0A
0A
0A
6
9
12
434 kW
650 kW
868 kW
400 kW AC

600 kW AC
800 kW AC
%110 sürekli (+25 ⁰C’de)
3 x 230 V
160VAC – 280VAC / 278VAC – 485VAC
50 Hz
44Hz – 66Hz
588 A
882 A
1176 A
< 2.5
-0,8… +0,8
%98,30 / %98.16

<40W

230 V AC (opsiyon)
<60W

<80W

15 x 116 A
0A
15
1086 kW
1000 kW AC

1470 A

<100W

RS-422, RS-232, CANBUS
RS-422 / Ethernet, 3G, WiFi
EN-61000-3-11 (TUV), EN-61000-3-12 (TUV), EN-61000-6-2 (TUV), EN-61000-6-4 (TUV)
EN-62109-1 (TUV), EN-62109-2 (TUV)
IEC-62116(TUV), IEC-61727 (TUV)
Aşırı Gerilim Koruması, DC Akım Koruması, Aşırı Akım Koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması,
Aşırı Yük Koruması, Toprak Hatası Koruması, Kaçak Akım Koruması, Ters Polarite Koruması,
Şebeke Hata Koruması, Adalama Koruması
5,35m x 2,20m x 2,8m
Zorlamalı Soğutma
-10 °C ile +50 °C arası (Tam Güç)
+50 °C ile +70 °C arası (Güç Kısarak)
IP 20
5 / 10 / 15 / 20 (siparişte belirtiniz)

*: Cihaz çıkış gücü istenilen değere limitlenebilmektedir. Siparişte belirtiniz.
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MAVİSOLAR MODGKB GÜÇ İSTASYONU
MODÜLER MERKEZİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜÇ KAYDIRMA BİRİMİ

MAVISOLAR MODGKB Güç İstasyonu Çözümü, merkezi inverterlerin fiyat avantajları ile örgü inverterlerin kontrol
yeteneğini yüksek verim, yüksek mevcudiyet ve güvenilirlik ile başarıyla birleştirmektedir.
MODGKB Eviricilerin modüler yapısı sayesinde 200kW den MW ölçeklerine kadar istenen ölçekte güç kaydırma santrali
kolayca tasarlanabilir. MAVISOLAR MODGKB ile sistem entegratörlerinin ve müşterilerin işleri kolaylaşıyor.
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Opsiyonel

Opsiyonel

BAT.
giriş

EMC
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PRF

NH
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DC
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3Ph + N
TMŞ
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MODGKB 200
M
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Opsiyonel
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Modem

Yalıtılmış Yardımcı
Besleme ve UPS

Aydınlatma
Sistemi

Çalışma Masası

Depolama Sistemi

Opsiyonel

Opsiyonel

3Ph + N

MODGKB 200
MODGKB 200

PRF

Motorlu TMŞ

MODGKB 200
MODGKB 200

MAVİSOLAR MODGKB 1MW KONTEYNER ÇÖZÜMÜ
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MAVİSOLAR MODGKB GÜÇ İSTASYONU
MODÜLER MERKEZİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜÇ KAYDIRMA BİRİMİ
MAVISOLAR MODGKB Güç İstasyonu Çözümü, Güç Kaydırma Sistemleri içerisinde Depolama ve Trafo Köşkleri ile birlikte
kullanılmaktadır. Depolama amaçlı kullanılan liFePO4 batarya kabinleri, Batarya Yönetim Sistemi ve Koruma elemanları
Depolama Köşkü içerisinde yer almaktadır. Depolama köşkünden MODGKB Köşkünde yer alan Mavi Solar Güç Kaydırma
Birimlerine batarya bağlantıları gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Trafo Köşkü üzerinden Güç Kaydırma Birimlerinin
Şebeke bağlantısı da gerçekleştirilerek bataryaların şebeke üzerinden şarj/deşarj işlemleri gerçekleştirilmektedir.
TRAFO KÖŞKÜ
MODGKB 200

1250kVA

MODGKB 200
M

PRF

MODGKB 200

YÜK
AYIRICILI
GİRİŞ
HÜCRESİ

3Ph + N

MODGKB 200

YÜK
AYIRICILI
ÖLÇÜ
HÜCRESİ

KESİCİLİ
TRAFO
KORUMA
HÜCRESİ

Motorlu TMŞ

OG HÜCRELERİ

MODGKB 200

Orta Gerilim
Trafosu

ŞEBEKE

MAVİSOLAR MODGKB 1MW KONTEYNER ÇÖZÜMÜ

CAN
CANBus
Bus
Kontrol
Kontrol

BATARYA
BATARYA
YÖNETİM
YÖNETİM
SİSTEMİ
SİSTEMİ
CAN
CANBus
Bus
Kontrol
Kontrol
LiFePO4
LiFePO4
Batarya
Batarya
Dolabı
Dolabı

LiFePO4
LiFePO4
Batarya
Batarya
Dolabı
Dolabı

LiFePO4
LiFePO4
Batarya
Batarya
Dolabı
Dolabı

LiFePO4
LiFePO4
Batarya
Batarya
Dolabı
Dolabı

LiFePO4
LiFePO4
Batarya
Batarya
Dolabı
Dolabı

DEPOLAMA
DEPOLAMA
KÖŞKÜ
KÖŞKÜ

MAVISOLAR MODGKB Güç İstasyonu Çözümü, güç kaydırma özelliği sayesinde gün içerisinde elde edilen PV enerjinin
ihtiyaç duyulduğu oranda tüketilmesi, fazla üretilen enerjinin GKB yardımı ile bataryalarda depolanması ve PV enerjinin
yetersiz kaldığı durumlarda da kalan enerjinin yine GKB yardımı ile bataryalardan karşılanmasını sağlayan bir çözümdür.
Bu şekilde GES ve EDS (Enerji Depolama Sistemi) interaktif bir şekilde çalışmaktadır.

MODGES
MODGES
KÖŞKÜ
KÖŞKÜ
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OG TRAFO
TRAFO
KÖŞKÜ
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MODGES
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OG
OG TRAFO
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MWh
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ŞEBEKE
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MODGKB
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OG TRAFO
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KÖŞKÜ
KÖŞKÜ
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KÖŞKÜ
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BMS

MODGES - MODÜLER MERKEZİ GÜÇ KAYDIRMA BİRİMİ-I






















67kW’tan başlayan güç seçenekleri
%110 ‘a varan güç aktarma kabiliyeti
Çift yönlü çalışma özelliği (Şarj/Deşarj)
240 adet seri bağlı LiFePO4 akü hücresi şarj ve deşarj kabiliyeti
360 adet seri bağlı Kurşun Asit akü hücresi şarj ve deşarj kabiliyeti
Aktif ve reaktif güç kontrol özelliği
Yüksek mevcudiyet.
Modüler mimari.
CAN bus üzerinden haberleşme ve kontrol imkânı
Düşük arıza giderme süresi.
Bakım anlaşması zorunluluğu yok
Uzman olmayan teknik personel arıza giderebilir.
Uzatılmış garanti ve up-time garantileri.
Yatay verim eğrisi.
Veri kaydedici ile birlikte kullanılabilir
MODGES eviriciler ile birlikte kullanılabilir
Konteyner çözümü ile birlikte kullanılabilir
Özel düşük gerilimli OG trafo gerektirmez
Doğrudan AG şebekeye bağlanabilir
Ödüllü yerli teknoloji
Yüksek DC giriş gerilimi ve düşük DC kablo kaybı

MAVİSOLAR YÜKSEK MEVCUDİYETLİ MODÜLER MERKEZİ GÜÇ KAYDIRMA SİSTEMİ
Güneş santralleri için Mavisis yılların ARGE deneyimi ile MAVISOLAR MODGES Merkezi Fotovoltaik Evirici Sistemi’ni geliştirdi.
MAVISOLAR MODGES Fotovoltaik Evirici Sistemi, merkezi inverterlerin fiyat avantajları ile örgü inverterlerin fotovoltaik örgü
düzeyinde kontrol yeteneğini yüksek verim, yüksek mevcudiyet ve güvenilirlik ile başarıyla birleştirmekte.
Mavisis’in yenilikçi modüler MAVISOLAR MODGES konsepti geleceğin güneş santralleri için en uygun çözümü vaat ediyor.
MODGES ürünümüz alışılmış merkezi inverterlerden farklı olarak maksimum verime daha yüksek gerilimlerde ulaşmaktadır,
örgülerinizi (stringlerinizi) daha yüksek gerilimli olarak planlayabilir, bir kablo çiftine daha çok güç sığdırabilir, kablo maliyetinde
%40, kablo kayıplarında %100 tasarruf sağlayabilirsiniz. MODGES ürünümüz rakiplerinden farklı olarak 300VAC değil 400VAC AG
çıkışlıdır, alışılmış uygun fiyatlı kompakt OG trafolarına ya da tesiste bulunan OG trafolarına bağlanabilir.
MAVISOLAR MODGES konseptinde 67 kW gücünde
evirici modülleri ile 200kW den MW’lere kadar
istenen ölçekte fotovoltaik güç santrali kolayca
tasarlanabiliyor, modüler yapı sayesinde yüksek
mevcudiyet, güvenilirlik ve performans kolayca elde
edilebiliyor. MAVISOLAR MODGES ile sistem
entegratörlerinin ve müşterilerin işleri kolaylaşıyor.
Artık MAVISOLAR MODGES ile GES projeleri hiçbir
zaman olmadığı kadar basit.

Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Max = 98.30
Euro = 98.16

MAVİSOLAR VERİ KAYDEDİCİ

Sistem Tanımı
Mavisolar veri kaydedici sistem bir Fotovoltaik elektrik üretim santralinin verilerinin kaydedilmesi ve bu verilerin yerinde ve uzaktan
izlenmesi amacına yöneliktir. Bu amaçla veri kaydetme ünitesi Fotovoltaik elektrik üretiminin içerisinde yer alan tüm eviricileri RS-422 veri
hattı üzerinden, meteoroloji sensörünü ise RS-485 veri hattı üzerinden 15 dakika sıklıkla taramakta ve gerekli tüm verileri ve alarmları
kaydetmektedir. Bu veriler ETHERNET veya 3G MODEM bağlantısı üzerinden uzaktaki bir sunucuya aktarılabilmekte ve bu sunucu
üzerinde yer alan SQL Server veri tabanında saklanabilmektedir.

Evirici Veri Kaydı
GES dahilinde kullanılan her bir evirici için; PV güç, PV gerilim, şebekeye aktarılan görünür güç, şebeke akımı, toplam üretilen enerji,
günlük üretilen enerji, evirici haberleşme bilgisi vb. veriler kaydedilerek sunucuya aktarılmakta ve böylece santraldeki her bir eviricinin
performansı sürekli olarak takip edilebilmektedir.

Bağlantı Kutusu Veri Kaydı
GES dahilinde kullanılan her bir akıllı bağlantı kutusu için; fotovoltaik akım, fotovoltaik gerilim, alarmlar gibi veriler kaydedilerek
sunucuya aktarılmakta ve böylece santraldeki her bir akıllı bağlantı kutusuna bağlı panel örgüsünün performansı sürekli olarak takip
edilebilmektedir.

SCADA Arayüzü / Meteoroloji İstasyonu Veri Kaydı
RS-485 portu SCADA ya da Meteoroloji İstasyonu arayüzü olarak kullanılabilir. GES dahilinde kullanılan meteoroloji istasyonundan alınan;
ışınım, hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar yönü, rüzgar hızı, haberleşme bilgisi vb. veriler kaydedilerek sunucuya aktarılmakta ve bu bilgiler
doğrultusunda GES performansı sürekli olarak değerlendirilmektedir.

Güç Tahmin Seçeneği
Veri kaydedici ile birlikte kullanılabilen güç tahmin modülü GES dahilinde tek tek evirici modüllerinin üretmesi gereken anlık güç ve günlük
enerjiyi yüksek bir hassasiyet ile tahmin etmekte ve ‘’örgü kablolarının kopması’’ vb. nedenlerle yaşanabilecek kısmi bir güç kaybını en
kısa sürede ortaya çıkartarak müdahale edilme ve sorunu giderme olanağı sağlamaktadır.

E-posta ve SMS ile rapor gönderimi
GES üretim raporu, istenen periyotlarla müşteri tarafından belirlenen adres ve telefon numaralarına e-posta ve SMS olarak
gönderilmektedir. Bunu yanında tesiste meydana gelen alarm durumları, veri kaydedici tarafından kaydedilerek müşteri tarafından
belirlenen adres ve telefon numaralarına e-posta ve SMS olarak gönderilmektedir.

Kısıtlı İnternet Erişiminde Veri Kaydı
MAVİSOLAR veri kaydedicinin internet erişiminin kesilmesi durumunda veri kaydedici, her bir eviriciden ve meteoroloji sensöründen aldığı
verileri 3 yıl boyunca kendi üzerinde tutabilmektedir.
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MAVİ TAKİP UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ

















GES’in günlük,haftalık güç profilleri
GES’in günlük, aylık, yıllık enerji kayıtları
GES’in kurulumdan itibaren ürettiği toplam
enerji
GES’in önlediği CO2 salınım miktarı
GES tarafından sağlanan finansal getiri
Her bir eviricinin güç profilleri
Her bir eviricinin günlük, aylık, yıllık enerji
kayıtları
Her bir eviricinin MPPT güç profilleri
Her bir MPPT girişinin DC gerilim seviyeleri
Anlık Güç tahmini ve mukayesesi
Alarm bildirimi
Üretim raporları bildirimi
Evirici performanlarının karşılaştırılması
Gün sonu ve ay sonu raporları
GES meteoroloji sensör verileri
Işınım ve Sıcaklık Grafikleri

Sistem Tanımı
Mavi Takip Uzaktan İzleme Sistemi ile GES dahilindeki her bir eviriciden ve meteoroloji istasyonundan alınan veriler internet
üzerinden sayısal ve grafiksel olarak takip edilebilmektedir. İnternet erişiminiz olan her yerden Mavi Takip portale bağlanarak
santral ya da santralleriniz için oluşturulan kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak tesisinize ulaşabilir ve tesisiniz ile ilgili tüm
detayları 24 saat gözlemleyebilirsiniz.
Portalde yer alan tesis ana sayfasında tesise ait devreye alınma tarihi, kurulu güç, evirici modeli, evirici sayısı, tesis konumu,
panel modeli, panel sayısı gibi bilgiler yer almaktadır. Bunun yanında santral bazında günlük, haftalık, aylık, yıllık, kurulumdan
itibaren toplam ve istenen tarih aralığındaki üretim bilgilerine kolayca ulaşabilir ve grafiksel olarak takip edebilirsiniz.
Tesiste kullanılan her bir evirici için; FV güç, FV gerilim, şebekeye aktarılan görünür güç, şebeke akımı, toplam üretilen enerji,
günlük üretilen enerji, evirici haberleşme bilgisi vb. veriler portal üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca tesisteki meteoroloji
istasyonundan ışınım, sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve yönü gibi atmosferik bilgileri de yine portal üzerinden görebilirsiniz.

Müşterilerimiz, kendileri için oluşturulan kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak
tesislerini dünyanın her yerinden 24 saat izleyebilmektedir.

Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Responsive mimarisi
sayesinde tüm mobil
platformlarla uyumludur.

İster santralin, isterseniz her bir eviricinin
günlük, haftalık, aylık, yıllık, toplam ve
istenilen tarihler arası verileri portalden
izlenebilir.

İnteraktif grafik yapısı sayesinde bar grafikler
üzerine tıklayarak detaylı incelemek istediğiniz
günün üretim grafiklerine doğrudan ulaşabilirsiniz.

UZMANLAR İÇİN MAVİ TAKİP PRO

Mavi Takip Pro, uzman teknik personel, bakım ve teknik servis yetkilileri için üretimi ve üretimle ilgili çok sayıda
parametreyi inceleme, analiz etme imkanı sağlayan ek uygulamadır.
Çok sayıda eviriciyi, aynı grafik üzerinde, çeşitli üretim parametrelerine göre izleme, birbirleriyle kıyaslama ve analiz
etme imkanı sunar.
Santrale ait tüm eviricileri enerji üretim büyüklüklerine göre sıralayabilir, belirli değer aralıklarına göre filtreleyebilir,
incelemek istediklerinizin detayına inebilirsiniz.
Alarm/Uyarı sistemi olağan dışı veya takip etmek istediğiniz durum ve koşullar oluştuğunda sms veya e-posta yoluyla sizi
bilgilendirir.
Çeşitli parametreleri içeren dönemsel raporlara ulaşabilirsiniz.

Mavisis Teknoloji ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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