ENDÜSTRİYEL PERİYODİK KONTROL
HİZMETLERİ

“

“

GENİŞ HİZMET AĞIMIZLA İŞ EKİPMANLARI PERİYODİK
MUAYENELERİNİ TÜRKAK TARAFINDAN TS EN ISO/IEC
17020 STANDARDI KAPSAMINDA AKREDİTE BİR KURULUŞ
OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEKTEYİZ.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:
•
•
•
•
•
•
•
•

KALDIRMA EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ
BASINÇLI EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ
ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE KONTROLLER
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ KONTROL VE HİZMETLERİ
İŞ MAKİNASI – TEZGÂH VE ÜRETİM MAKİNALARI KONTROLLERİ
CEPHE İSKELELERİ VE RAF KONTROL HİZMETLERİ
LPG AKARYAKIT İSTASYON HİZMETLERİ
VE DİĞER HİZMETLERİMİZE İLERLEYEN SAYFALARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

UNUTMAYIN! Personel
ve ekipman güvenliği
önceliğiniz olsun!

Periyodik kontrollerinizi
zorunlu olduğu için değil,
gerekli olduğu için yaptırın!

RİSK AZALTIRIZ KATMA DEĞER SAĞLARIZ
AFS Periyodik Kontrol ve Mühendislik
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2016 yılında 8 yıla aşkın
edindiği tecrübe, disiplin ve bilgi birikimini
harmanlayarak bir araya gelen makine
mühendisleri tarafından tarafsız, bağımsız,
dürüst, denetim ve gözetim hizmeti vermek
amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulmuştur.
AFS Periyodik Kontrol gözetim alanında
hizmet vermeye başlamış olup bu faaliyetlerin
yürütüldüğü ALİAĞA ilçesinde endüstriyel
sektörlere, firmamızın vizyonu doğrultusunda
politika ve hedeflerimize yön vermekteyiz.

Firmamızın
çalışmaları
bu
şekilde
ilerlemektedir. Aliağa endüstriyel bir bölge
olma sebebi ile ulusal ve uluslararası ticaret
hacmi artmakta, verimli üretim ve ticaretin
temel unsuru olan standartlar ve uygunluk
değerlendirmenin
de
stratejik
önemi
belirleyeceği
konuma
gelmektedir.
Bu
süreçte temel politikamız tüm kamu ve özel
sektörümüzün standardizasyon ve uygunluk
değerlendirme alanlarında stratejik ortak
olarak sizin yanınızda yer almaktır.
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KALDIRMA EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ
AFS, konusunda uzman ve seçkin kadrosu
ile muayene, kontrol, denetim, analiz ve
danışmanlık
hizmetleri
yürütmektedir.
AFS; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 ve TS EN ISO IEC 17020 standartları
kapsamında akredite A Tipi Muayene
Kuruluşu olarak çalışmalar yapmaktadır.
Kaldırma ekipmanlarının kontrolü; vinç,
forklift, asansör, kanca gibi yük altında çalışan
ekipmanların bazı testlere tabi tutulmasıdır.
AFS uzmanları ile yaptığı kontrollerde,
ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma
işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini,
ekipmanın
test
gerekliliklerini
yerine
getirebildiğini kontrol eder, tespit edilen
eksiklikleri veya tehlikeli durumları raporlar.
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Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar:
• Vinç; Köprülü, Gezer Köprülü, Portal,
Portal Köprülü, Döner Kollu, Monaray,
Konteyner, Kule, Mobil, Yükleyici Kren
• Caraskal
• İstif Makinası
• Forklift
• Transpalet
• Araç Kaldırma Lifti
• Kriko, Halatlı ve Zincirli Çektirme
(Hubzug), Halatlı Çektirme (Trifor)
• Sapan, Mapa, Taşıma Sepeti, Kanca, Halat
• Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
• Sütunlu Çalışma Platformu
• İnşaat (Cephe) Asansörü

BASINÇLI EKİPMANLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ
AFS, konusunda uzman ve seçkin kadrosu
ile muayene, kontrol, denetim, analiz ve
danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. AFS;
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve
TS EN ISO IEC 17020 standartları kapsamında
akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olarak
çalışmalar yapmaktadır.
Kazanların ve basınçlı kapların kontrolü;
buhar
kazanları,
kalorifer/sıcak
su
kazanları,
hava
tankları,
hidroforlar,
kimyasal madde tankları gibi 0,5 bar’ın
üzerinde bir basınçta çalışan ekipmanların
belirlenmiş
testlere
tabi
tutulmasıdır.
Kazanların ve basınçlı kapların kontrol ve
deneyleri, ehliyetli Ekipnet sistemine bakanlık
kayıtlı hükümet veya mahalli idarelerce
kabul edilen teknik elemanlar tarafından,
imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya
başlamadan önce veya yapılan değişiklik ve
büyük onarımlardan sonra, en az üç ay

kullanılmayıp
yeniden servise girmeleri
halinde ise tekrar kullanılmaya başlamadan
önce ve herhalde periyodik olarak yılda
bir yapılır. Kontrol ve deney sonuçları
düzenlenecek
bir
raporda
belirtilir
ve
bu
raporlar
işyerlerinde
saklanır.
Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar:
• Basınçlı Hava Tankı
• Kompresör Hava Tankı
• Hidrofor/Genleşme Tankı
• Boyler/Akümülasyon Tankı
• LPG Tankı, Oksijen Tankı
• Sanayi Gaz Depolama ve Diğer Kriyojenik
Tanklar
• Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı
Madde Depolama Tankı
• Kalorifer Kazanı, Sıcak Su Kazanı ve Buhar
Kazanı
• Gaz Yakıtlı, Sıvı Yakıtlı ve Katı Yakıtlı
Kazanlar
• Emniyet Ventili ve Emniyet Vana Grupları
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ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE KONTROLLER
AFS, konusunda uzman ve seçkin kadrosu
ile muayene, kontrol, denetim, analiz ve
danışmanlık hizmetleri yürütmektedir. AFS;
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 ve
TS EN ISO IEC 17020 standartları kapsamında
akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olarak
çalışmalar yapmaktadır.
Tesislerinizde
faaliyet
ve
üretiminizin
sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve
çalışanlarınızın tehlikeli seviyede gerilime
maruz kalmamaları, elektriksel iş kazalarını en
aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol
ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız.
Bu anlamda yönetmelik gereğince belirtilen
ölçümlerin yapılması gerekmektedir.
AFS, Bu kapsamda elektrikle çalışan tüm
makine, ekipman ve tesisatlarının test ve
kontrollerini hassas ve kalibre edilmiş elektrik
ölçüm ve test araçları ile sağlamaktadır.
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Tüm elektrik tesisat uygunluk kontrollerinizin
periyodik kontrol uygulamalarında sizlere 3.
Taraf bağımsız kontrol hizmeti sunan AFS’den
ücretsiz keşif ve bilgi talebinde bulunmak için
bizimle iletişime geçin.
Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar:
• Topraklama Tesisatı
• Yıldırımdan Korunma Tesisatı
• Artık/Kaçak Akım Ölçümü
• Elektrik Panosu Görsel ve Fonksiyonel
Kontrolü
• Termografik Muayene ve Kompanzasyon
Sistemleri
• Yalıtkanlık Ölçümleri
• Harmonik Ölçüm ve Enerji Analizi
• Jeneratör ve Akümülatör Periyodik
Kontrolleri
• Gömülü Metalik Tanklar ve Liman Tesisleri
Katodik Koruma Ölçümleri
• Trafo ve Trafo Yağı Dielektrik Dayanım Testi
• Süreklilik Testleri ve Çevrim Empedansı
Testleri

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ KONTROL VE HİZMETLERİ
AFS Periyodik Kontrol, yangın söndürme
sistemlerinin uygunluk değerlendirmesini
Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik ve ilgili EN, NFPA standartlarına
göre gerçekleştirmektedir. Belgelendirme
süreci proje genel inceleme, tasarım, hidrolik
hesap incelemesi ve onayı ile başlayarak
montaj kontrolleri, testler ve performansın
değerlendirilmesi
ile
sonlandırılır.
İtfaiye uygunluk raporu, işletme ruhsat izin
belgesi, kıyı tesis işletme izin belgesi ve
akaryakıt istasyonlarının hizmet yeterlilik
belgesi alabilmeleri için akredite hizmetler
sunmaktadır. Yeni kurulan tesisatların yanı
sıra mevcut tesisatların durum tespitleri
ve işletmede olan tesisatların periyodik
muayeneleri gerçekleştirilmektedir.

Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar Ve
Sunduğumuz Hizmetler:
• Yangın tesisatı proje ve tasarım
• Acil durum eylem planı, röleve planı
kontrolü
• Sulu söndürme, köpüklü söndürme, gazlı
söndürme sistemleri
• Yangın algılama ve alarm sistemleri
• Su deposu ve tankları
• Yangın pompa dairesi ve yangın
pompaları
• Boru tesisatı, itfaiye su alma ve verme ağzı
• Yangın dolapları ve iç teçhizat kontrolleri
• Seyyar yangın cihazların kontrolleri
• Merdiven kaçış yolları basınçlandırma
başlıkları altında yangın tesisatınızı
değerlendirmekteyiz.
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İŞ MAKİNASI – TEZGÂH VE ÜRETİM MAKİNALARI KONTROLLERİ
İş
Ekipmanlarının
Kullanımında
Sağlık
ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III
bakım, onarım ve periyodik kontrol ile ilgili
hususlar kısmında iş ekipmanının muayene
kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi
yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.
İlgili
yönetmelikte
iş
ekipmanı
“işin
yapılmasında kullanılan herhangi bir makine,
alet, tesis ve tesisat” şeklinde tanımlanmış
ve işveren tarafından risk oluşturacak
ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi
gereği belirtilmiştir.
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Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar:
• Kazıcı
• Yükleyici
• Sondaj makinası
• Talaşlı imalat makine ve tezgâhları
• Sac kesme ve planya, kaynak makineleri
• Yüksek basınçlı su pompaları
• Presler
• CNC tezgâhları ve birçok özel makine ve
ekipmanların T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı denetimlerinde
kabul görecek şekilde periyodik muayene
ve testlerinin yapılarak raporlanması
hizmetleri verilmektedir.

CEPHE İSKELELERİ VE RAF KONTROL HİZMETLERİ
“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ile iskele ve raf
sistemleri periyodik kontrol ve muayenesi her
yıl yapılmalı ve yaptırılmalı, yapı iskeleleri her
6 ayda bir yapılmalı ve yaptırılmalıdır. Yapılan
kontrol neticesinde tespit edilen eksiklikler ve
uygunsuzluklar giderilmelidir. Raf sistemleri
periyodik kontrolü mevcut raf statik projesi
dikkate alınarak yapılması tavsiye edilir.

Muayenesini Yaptığımız Bazı Ekipmanlar:
• Raf sistemleri periyodik kontrolü
• Rafların statik analizi
• Raf sistemleri güçlendirme projesi
• İskele periyodik kontrolü
• Yapı iskelesi statik analizi ve periyodik
kontrolü
• İskele ve raf sistemlerin metal yorgunluğu
kontrolü
• Kapasite üzerinde alınmış yükün kontrolü
• İskele ve raflarda yapılan kaynak, vidalama
ve bağlantıların kontrolü
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LPG AKARYAKIT İSTASYON HİZMETLERİ
LPG VE AKARYAKIT İSTASYONLARI HİZMET
ALANLARI
İlgili standartlar gereği istenilen uygunluk
incelemeleri, yapı kullanım izni ve denetimlerin
yapılması İtfaiye, TSE, belediye ve gaz dağıtım
şirketlerince zorunlu tutulmaktadır.
•
•
•
•

Belediye ruhsat alımı ve uygunluk
incelemeleri
Hizmet Yeterlilik Belgesi
İtfaiye denetim ve uygunluk incelemeleri
Tedarikçi denetimlerinde sizlere kolaylık
sağlıyoruz.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ PERİYODİK
KONTROLLERİ
ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER
• Topraklama
• Yıldırımdan Korunma Sistemleri
• Elektrik Tesisatı
• Katodik Koruma Ölçümleri
• Jeneratör Kontrol ve Ölçümleri
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LPG VE AKARYAKIT İSTASYON
MUAYENELERİ
•
•
•
•
•

Emniyet Ventil Muayenesi
LPG Tesisat Sızdırmazlık Muayenesi
Hidrostatik Test
Akaryakıt Depolama Tankı Sızdırmazlık
Testi
Akaryakıt Boru Hattı Sızdırmazlık Testi

İş
yerlerinde,
akaryakıt
istasyonlarında
veya depolama tesislerinde çeşitli tank
tipleri
ile
akaryakıt
depolanmaktadır.
Yer altı veya üstünde bulunan bu tankların
korozyondan korunma önlemlerinin eksik
yapılması v.b. nedenlerle tankların yapısı
bozulmakta özellikle tek cidarlı tanklardan
toprağa yakıt sızıntı nedeniyle hem ekonomik
hem de çevresel açıdan ciddi kayıplara yol
açabilmektedir. Bu tankların periyodik olarak
kontrol edilmesi gerekmektedir.

TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ
2020 yılından sonra tahribatsız muayeneler
üzerine çalışmalarını yoğunlaştırarak AFS
Periyodik Kontrol, Akustik Emisyon Ölçümleri,
Yer Altı Akaryakıt Tankı sızdırmazlık ve
diğer muayeneler konusunda çalışmalara
başlamıştır.

ilerleyen AFS Periyodik Kontrol, yeni
teknolojik metotlar üzerinde araştırmalarına
devam ederken, saygın ve güvenilir
bir kuruluş olma yönünde kararlılığını
sürdürmektedir.

Ülkemizde henüz yapılamayan muayene
metotları üzerine çalışmalar yürüten AFS
Periyodik Kontrol, bu konularda öncü olmayı
hedeflemektedir.

Kaynaklı, döküm ve dövme malzemelerin
tahribatsız muayene metotları ile test
edilerek malzeme kusurlarının belirlenmesi
işlemidir. Muayene metotları TS EN 9712
(EN 473) Tahribatsız Muayene Personelinin
Vasıflandırılması ve Belgelendirilmesi
standardında belirtilmekte ve bu
standarda göre muayene personelleri
vasıflandırılmaktadır.

AFS Periyodik Kontrol bunlarla birlikte sanayi
tesislerinde ve şantiyelerde özel olarak
tasarlanmış sistemlerin ve ekipmanların
malzeme muayenelerini ve teknik
incelemelerini, konusunda uzman mühendis
kadrosuyla yaşam boyu gelişim ve sürekli
eğitim çerçevesinde sağlayacaktır.
Aliağa bölgesinde ölçüm, test ve deney
konularında öncü bir kuruluş olma yolunda

•
•
•
•
•

Gözle Muayene (VT)
Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)
Penetrant Muayenesi (PT)
Ultrasonik Muayene (UT)
Akustik Emisyon Muayene (AT)
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER
Enerji üretimi, tedariği ve enerji tesislerinin
işletilmesi sırasında çevre, kalite ve iş güvenliği
standartlarının artırılması gerekmektedir. Tesis
güvenliğinin sağlanması ve şartnamelerde
belirtilen kriterlerin güvence altına alınması
amacıyla; kalite, iş güvenliği, kural/standart ve
yasal mevzuatlar çerçevesinde ürün, sistem ve
tesislerin uygunluğunun garanti edilmesine
yönelik katma değer sağlayan uygunluk
değerlendirme
hizmetleri
vermektedir.
ENERJİ KİMLİK BELGESİ; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘’Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği’’ ne göre 2011
yılından önce yapılmış binalar için 01 Ocak
2020 tarihine kadar, 2011 yılından sonra yapılan
yeni binalar içinse iskan aşamasında Enerji
Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunludur.
12

ENERJİ İZLEME; Doğru enerji yönetimi izlemek
ile başlar. Enerji tüketen sistemleri ve bu
sistemlerin tüketimlerini etkileyen faktörleri
izleyip sonuç çıkarmak ve sürekli iyileştirme
çalışmalarına destek sağlamak için ‘’enerji
izleme sistemleri’’ kurulması bir ihtiyaçtır.
ENERJİ ETÜT ÇALIŞMALARI; Enerji etüdü,
enerji tasarruflarının belirlenmesi için en
önemli araçtır. Enerji etüdü ile tesislerdeki
enerjinin bölüm veya proses bazında ne kadar
ve nasıl tüketildiği belirlenmekte ve enerji kayıp
ve kaçakları tespit edilmektedir. Yapılan enerji
etütleri ile enerji tasarruf potansiyellerinin
belirlenmekte ve enerji tasarrufuna yönelik
gerçekleştirilecek
iyileştirme
projelerinin
maliyet ve geri dönüşüm süreleri tespit
edilmektedir.

ENERJİ YÖNETİCİLİĞİ; Toplam inşaat alanı en
az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji
tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları
ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en
az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji
tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu
kesimi binalarının yönetimleri bina enerji
yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini temin
etmek üzere enerji yöneticisi hizmeti almalıdır.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALAT GÖZETİM;
Metal yapılar imalat ve montaj gözetimleri
kapsamında,
EN
1090-1
standardının
uygulama
standardı
olan
EN
1090-2
standardı çelik yapılar, EN 1090-3 standardı
alüminyum
yapıların
belgelendirmesi
ve imalat kontrolü sürecinde kullanılır.

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP)
AFS konusunda uzman deneyimli teknik
personeli ile etüt çalışmalarında ortaya çıkan
fırsatların değerlendirilmesi için müşterilerin
ihtiyacı olan Verimlilik Artırıcı Projeler
(VAP) ile genel olarak belirlenen oranların
üzerinde enerji tasarrufları elde edilmektedir.

DEPOLAMA TANKLARI İMALAT KONTROLÜ
VE PERİYODİK KONTROLÜ;
API 650,
API 620 standartlarına göre depolama
tanklarının imalat ve montaj gözetim ve API
653 standardına göre depolama tanklarının
periyodik bakımı, EN 12285 Standardına göre
yanıcı ve yanıcı olmayan su kirletici sıvıların
depolama tanklarının imalat gözetimleri, ISO/
IEC 17020 muayene akreditasyonuna sahip bir
kuruluş olan AFS tarafından sağlanmaktadır.

ATEX; Patlayıcı tehlikesi bulunan tesislerin
tasarım-proje, bu tesislerdeki tesisat, elektrikli
ekipman, montaj, tamir, bakım hizmetlerinin
ve tesis güvenliğinin muayeneleri.

BORU HATLARI İMALAT KONTROLÜ; API
1104, ASME B 31.1, ASME B 31.3, ASME B 31.8 ve
API 570 standartlarına göre boru hatlarının
imalat ve montaj gözetim AFS tarafından
sağlanmaktadır.
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GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRELLERİ
PERİYODİK MUAYENE VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ
In-service denetimler, santrallerin beklenen
enerji çıkışını ve projenin planlanan karlılığını
sağlamak için gereklidir. Onarım ihtiyaçlarının
zamanında belirlenmesi maliyetleri düşürür
ve santralin ömrünü önemli ölçüde uzatır.
AFS, verimliliğinizi en üst seviyeye çıkarmanıza,
maliyetli duruşların süresini azaltmanıza
yardımcı olacak periyodik muayeneler ile
performans doğrulama ve önleyici hata analizi
hizmetleri sunar.
Güneş
enerjisi
santrallerinde
saha
muayeneleri, laboratuvar testleri, hata ve
performans analizleri denetleyebilmek ve
ölçümlemek için TSE EN 62446-1 ve termografi
muayeneleri IEC 62446-3 kapsamında testler
gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu testler başlıca
IV-Curve (akım gerilim) ölçümü, drone ile
termal testler, EL (elektrolüminesans) testi,
izolasyon testi, topraklama testi ve performans
ölçümüdür.
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IV-CURVE ÖLÇÜMÜ; IEC 60891 IV Curve
ölçümü sonucunda sahadaki tüm güneş
paneli dizilerinin IV curve ölçümlerini çıkartıp
LID, PID, micro-crack, degredasyon v.s. gibi bir
problemi olup olmadığını denetleyebiliyoruz.
Bu ölçümler aynı zamanda bir kayıt defteri
gibi hizmet vermekte olup ileriki zamanlarda
gerçekleştireceğiniz
kontrollerde
güneş
panellerinin ne kadar degrede olduğunu
görmenizde faydalı oluyor. Güneş panelim,
güneş santralim eksik üretiyor sorusunun
cevabının
güneş
panelleri
ile
ilgili
kısmının cevabını bu test ile alabilirsiniz.
DRONE VE EL TERMALİ İLE HOT-SPOT
ÖLÇÜMÜ; IEC 62446 / IEC 61215 Güneş
panelleri devreye alındıktan sonra hotspot’lar oluşabilir. Yine hem drone ile hem el
termali ile bu kontrolü gerçekleştiriyoruz. Bu
aşamada yazılımın bize verdiği IS2 dosyaları

DÜŞÜK MALİYET ARTAN
GÜVENİLİRLİK:

DAHA AZ RİSK:

PERFORMANS
KESİNLİĞİ:

Düzenli denetimler
ile maliyetli işleyiş
aksaklıklarını ve
beklenmeyen kapanma
dönemlerini önlersiniz.

Sunduğumuz güncel
kontrol önerileri ile
bileşenlerin ve şebeke
bağlantı tesisatlarının
işlevselliğini sağlayın.

Şebeke işletmecileri için
güvenilir bir ortak olan
AFS ile güneş enerjisi
santralinizin yüksek
performansını garantileyin.

ile panel fabrikasına beyanda bulunabilirsiniz.
Güneş
enerjisi
santrallerinin
termal
denetimi problemlerin tespitinde önemlidir.
İZOLASYON (HİPOT) TESTLERİ; IEC 62446
Güneş panelleri 1.000V’luk bir gerilime tabi
tutularak Panel-Toprak arası oluşan izolasyon
direncine bakılır. Bu hem panellerde bir kaçak
olmaması ve insanlara zarar vermemesi, hem de
eviricilerin devre dışı kalmaması için önemlidir.
EPC firmalarının kablaj esnasında verdiği
zararlar da bu aşamada tespit edilmektedir
ve devreye alınma aşamasında çok önemlidir.
TOPRAKLAMA DEĞERİ ÖLÇÜMÜ; Güneş
enerjisi santralleri başta olmak üzere tüm
elektriksel tesislerde topraklama ciddi önem arz
etmektedir. Gerek kaçak akım korumalarında,
gerek santraldeki yıldırım başta olmak üzere
genel korumalarda topraklamanın önemi
büyüktür. Topraklamada ve eş potansiyelde
ortaya çıkabilecek bir kopukluk sisteme
ciddi zararlar verebilir. Bu kapsamda gerek

eş potansiyel barasının çok fonksiyonlu
elektrik ölçüm cihazı ile topraklama ölçümü,
gerek konstrüksiyon ve güneş panellerinin
topraklama ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt
altına alınmalı ve problem tespit edildiği
durumda
gerekli
önlemler
alınmalıdır.
GERÇEK DEĞERLER KULLANILARAK PVSYST
SİMÜLASYONU; Santralin kaydedilen ışınım ve
panel sıcaklığı verileri baz alınarak yine panelin
üretici tarafından sunulmuş PAN dosyaları
kullanılarak yazılım üzerinde simülasyon
gerçekleştirilir ve üretilmesi gereken enerji
bulunarak üretilen enerji ile karşılaştırılır.
Bu sonuçlar ile sistemde gözden kaçar bir
durum olup olmadığı irdelenir (trafo, evirici vs.
kayıpları) ve genel bir üretim beklenti profili
çıkarılır. Bu test sonucunda sistem genelinde
bir problemi olup olmadığı denetlenmiş
olur. Bu hesaplama ile güneş enerjisi santrali
performans ölçümü yapılmış olur ve santralin
performans değeri belirlenir.
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