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CrossPower
Akıllı enerji yönetim sistemi
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CrossPower:  
Çevre Dostu Enerji  
daha iyi bir gelecek
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Akıllı enerji terimi, enerjinin üretilmesi, 
depolanması, iletilmesi ve tüketilmesinin 
kontrolünü kapsayan tüm akıllı teknoloji-
leri ifade eder. Bu sebeple akıllı enerji 
terimi, üreticiden tüketiciye tüm tedarik 
zincirini kapsamaktadır. CrossPower sis-
temi tüm akıllı enerji kriterleri dikkate 
alınarak geliştirilmiştir.

 
Akıllı enerji

Elektrik, medeniyetten uzak 
ve ulaşılması zor bölgelerde 
kolay bulunamamaktadır. Bu 
bölgelerde yaşayanlara 
yardım etmek isteyen biri, gü-
venilir bir güç kaynağına ihtiy-
aç duyar. İlk tercih, çevre 
dostu ve kaynakları kolayca 
bulunabilen CrossPower mo-
bil güneş ve rüzgar elektrik 
santrali olacaktır. 
Gerektiğinde bataryalar ve zor 
durumlarda modern dizel je-
neratörler sürekli güç üreti-
mini garanti altına alır.
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CrossPower Sistemi :
Nasıl çalışır?

Güneş panelleri, rüzgar türbünleri, modern dizel jene-
ratörler CrossPower Sisteminin enerji kaynakları 
arasındadır. CrossPower, akıllı güç yönetim sistemi, 
güvenlir ve hava şartlarından bağımsız kullanımı saye-
sinde, uzak alanlarda, çatışma bölgelerinde veya mül-
teci kamplarında yenilenebilir enerji kaynaklarının 
elektrik üretimi için kullanılabilmesini mümkün kılar. 
Modern lityum-iyon piller ve dizel jeneratörler güvenli 
bir enerji kaynağı sağlar. Fotovoltaik plakaların ve

rüzgar gücü istasyonlarının geleneksel dizel jeneratör-
lerle birleştirilmesi, işletme maliyetlerinde ve fosil 
yakıt tüketiminde önemli bir azalma sağlamaktadır.

Öncelikle yeşil enerji
Kontrol yazılımının temel görevi, günün her saatinde op-
timum enerji verimliliğiyle şebeke istikrarını garanti 
altına almaktır. Sistem yenilenebilir enerji kaynağını 
kendisi seçer. İhtiyaç fazlası enerji ile piller şarj edilir.

Yeni enerji yönetim sistemi ''CrossPower'', dünyada ilk defa yenilenebilir enerji 
baz alınarak, sağlam, ölçeklenebilir şebeke kurulmasına olanak sağlar. Akıllı 
kontrol, güç üretimini ve tüketimini dengelerken, güçlü bataryalar şebeke 
kararlılığını emniyet altına alır.

Bütün kamp için çevre dostu enerji.
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Faydaları 
�� Tüm enerji kaynakları için 

esnek güç yönetimi
�� Geleneksel ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının 
birleşimi 

�� 25kW'tan 5.000kW'a kadar 
ayarlanabilir çıkışlar

�� Yenilenebilir enerji 
kaynakalarına öncelik veren 
güç yönetim sistemi

�� Yüzde ellilik fosil yakit  
tasarufu

�� Güvenli, uzaktan izleme
�� Gerektiginde sisteme  

uzaktan ve izleme bakim  
yapilabilir

Şayet yeterli güç üretilemiyorsa, örneğin rüzgar 
yoksa ya da hava yağmurluysa, kontrol merkezi, 
dizel jeneratörleri devreye sokmadan önce pilleri 
tam kapasitede kullanır. Bu sayede sistem %90 
oranında verimlilik sağlar.

Farklı öncelikli tüketiciler 
Müşteri ihtiyaçlarına göre öncelikler belirlenebilir. 
Örnek olarak; sağlık tesisleri, soğutma depoları
veya IT sistemleri aşırı yük altında bile %100 çalışma 
garantilidir. Diğer taraftan konaklama, televizyon 
gibi ihtiyaçlar daha düşük önceliğe sahiptir. Yeterli 
enerji olmadığında bu sistemler çalışmayacaktır.

İhtiyaca göre taşınabilir
Gerekirse tüm CrossPower sistemi standart bir 
konteynır içine konulabilir. PFISTERER tarafından
üretilen tak-çıkar terminaller, donanımlı personele 
ihtiyaç duyulmadan sahada hızlı kuruluma imkan
sağlar. Sistem çalışırken bile tamamen otonomdur 
ve gerektiğinde sisteme uzaktan bakım yapılabilir.

Kanıtlanmış bir örnek : Macaristan'da CrossPower Sistemi.

CrossPower en büyük yardımcınız:  
her türlü kamp için akıllı enerji tedariki.
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Mikro şebeke
Mikro şebeke terimi, tamamen 
kendi kendine yeten, bölgesel ve 
akıllı güç kaynağı anlamına gelir.
Yerel güç üreticileri, depolama 
tesisleri ve tüketiciler birbirleri-
yle doğrudan bağlantılıdır. 
Rüzgar türbünleri, fotovoltaik 
sistemler ve diğer kaynaklar 
tarafından üretilen güç, direkt 
olarak tüketilir ya da pillerde 
depolanır. Mikro şebekelerin en 
büyük avantajı müşteri odaklı 
üretim yapması ve taşınmasının 
kolay olmasıdır. Mikro şebekeler, 
endüstriyel tesisler gibi 
yerleşimden uzak bölgelerde
ve kamplarda elektrik sağlar.
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CrossPower Sistemi kontrol 
göstergesi: bir bakışta tüm 
önemli bilgiler

Dizel 
Jeneratör 1

Fotovoltaik 
Panel 1

Rüzgar 
Türbünü 1

Dizel 
Jeneratör 2

Fotovoltaik 
Panel 2

Rüzgar 
Türbünü 2

Enerji 
Şebekesi

Dizel 
Jeneratör 3

Batarya 1

Batarya 2

Batarya 3

Fotovoltaik 
Panel 3

Rüzgar 
Türbünü 3

Yük  1

Yük  2

Yük  3

Yönetim Sistemi  
ve  

Kumanda Panosu

Sistem yapısının örneği
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CrossPower ihtiyacınız olan 
her yerde güç üretir
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Kutuplarda bir araştırma merkezi, balta 
girmemiş ormanda bir yerleşim yeri, Güney 
Amerika'nın yüksek dağlarında bir maden 
ocağı ya da doğal afet yaşanmış bir bölge; 
neresi olursa olsun CrossPower insanlara 
ve çevreye yardımcıdır. Enerjinin sadece 
dizel jeneratörlerden üretildiği ya da fosil 
yakıtların yetersiz olduğu durumlarda, 
CrossPower çağdaş bir alternatif 
sunmaktadır. Sürekli kullanım durumunda 
sistem, yaklaşık 3 yıl sonunda yatırım  
maliyetini karşılamış olur.
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PFISTERER enerji iletim komponentleri ve sistem çözümlerinde dünyanın 
önde gelen firmalarından biridir. 1921 yılında kurulan, Alman-İsveç aile 
firması PFISTERER, özellikle çağdaş enerji şebekelerinin hassas arayüzleri 
için komponentler ve bütüncül çözümler geliştirir, üretir ve dağıtımını yapar. 
Ayrıca, çok yüksek, yüksek, orta ve düşük gerilim iletim zinciri çözümleri  
sunan dünya genelinde sayılı frimalardandır. PFISTERER müşterileri için hem 
günümüz hem de gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak optimum çözümler sunar.

PFISTERER Holding AG  
 
Rosenstraße 44  
73650 Winterbach  
Germany  
Tel: +49 7181 7005 0  
Fax: +49 7181 7005 565  
info@pfisterer.com  
www.pfisterer.com


