ENERJİ - ŞEBEKE YÖNETİMİ
TR

>40
Hizmet verilen enerji

İNOVASYON
HİZMETİNDE DENEYİM

sağlayıcılar

>100%
Firma içi üretim

AKILLI ŞEBEKE YÖNETİMİ
Bonomi’deki Şebeke Yönetimi bölümümüz, OEMB’yi satın aldığımız 2015
yılına kadar uzanmaktadır. Ancak, şirket geleneğinin kökleri daha geçmişe
dayanır: Aslında, 1960’lardan bu yana üretim, 12 ila 36 kV arasında
enerji dağıtımına yönelik çözümlere, dünyanın her yerindeki
kurum ve müşterileri desteklemeye odaklanmıştır.
Uzmanlaşma teknolojisi ve kaynak optimizasyonunu amaçlayan kurumsal
bir yeniden yapılanmanın ardından Bonomi, hem geleneksel sistemler
alanında çalışan çözümler (tek kutuplu anahtarlar, direğe monte edilen yük
kesme anahtarları, orta gerilim 24 ve 36 kV şalt tertibatları ve Halka Devre
Ünitesi) hem de akıllı şebeke yönetimi için otomatik sistemler gibi
yenilikçi, yüksek performanslı ürünlere odaklanmıştır:

BİRKAÇ REFERANS:
ENDESA - TERNA - CPFL ENERGIA - ENERGISA - EQUATORIAL
CODENSA - TEIAS - OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITÉ
ENERGIA - SAUDI - ÉLECTRICITÉ DU LIBAN - IBERDROLA
TENNET - CEMIG - ENEL - RED ELECTRICA DE ESPAÑA
EDUSER EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING COMPANY
ABU DHABI WATER & ELECTRICITY AUTHORITY
OMAN ELETRICITY TRANSMISSION COMPANY
EVN VIETNAM ELECTRICITY - NATIONALGRID
SWISSGRID
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Bugünün enerji talebi birincil kaynakların kullanılabilirliğini
aşmaktadır.
Bu durum, yönetimi üretim ritimlerini daha hedefe yönelik
bir şekilde takip eden, daha bilinçli ve verimli bir enerji

ELEKTRİK AĞLARININ
AKILLI YÖNETİMİ

kullanımı anlamına gelmektedir.
Ancak bu geçiş döneminde, geleneksel sistemler yeni otomatik
sistemlerle birlikte var olmaya devam edecektir.
Deneyimlerimizden aldığımız güçle, müşterilerimize
geniş bir çözüm yelpazesi sunabiliyor ve optimal
şebeke yönetimi için kendilerini mühendislik açısından
destekleyebiliyoruz.
Ağ dijitalizasyonu, sensörizasyonu ve otomasyonu,
bizi GTD (üretim, iletim ve dağıtım) için yeni bir enerji çağına
doğru yönlendirecek yeni mücadeleleri temsil etmektedir.

AKILLI MÜHENDİSLİK
Akıllı şebeke, sistemin bütün elektrik akışını sürekli olarak izler. Ürünlerimiz, elektrik
kesintilerinde acil müdahaleye olanak tanır ve kendi kendini iyileştirme sistemi yoluyla
enerjinin dağılımının ve kesintisinin en aza indirilmesine izin verir.
Bu, CAIDI (Müşteri Ortalama Kesinti Süresi Endeksi) ve CAIFI (Müşteri Ortalama
Kesinti Sıklığı Endeksi) göstergelerinde gözle görülür bir azalmaya ek olarak elektrik
kesintisinden sonra enerjinin daha hızlı geri kazanılması anlamına gelmektedir.

ARKLI ALANLARA YÖNLENMİŞ BİR PAZAR İÇİN PEK ÇOK ÇÖZÜM
Bonomi’nin Şebeke Yönetimi bölümü, dağıtım hatlarının enerjisini daha iyi yönetebilen
çözümler sunar.
Güvenlik ve otomasyonun güvenli koşullarda sağlanması, özellikle yeni akıllı şebeke
teknolojilerine geçiş açısından, bizim için önemli bir konu haline gelmektedir.
Her gün, güvenilirliği, sorunların hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve çözülmesini,
performans ve güvenliği sağlamak için çalışıyoruz.

ŞEBEKE ESNEKLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ
Yalıtım ve Şebeke Yönetimi departmanlarımız sayesinde enerji sektöründe en geniş
yelpazeyi sunabiliyoruz. Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki müşteriler ve elektrik
şirketleriyle çalışmaktayız ve piyasa hakkında derin bilgiye sahibiz: bu nedenle hem
geleneksel hem de otomatik sistemleri uyguladık.
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ARAŞTIRMA
VE GELİŞTİRME

AR-GE ve SÜREKLİ EĞİTİM
Bonomi her yıl cirosunun bir kısmını ArGe faaliyetlerine ve personel eğitimine
ayırmaktadır.
Her zaman pazar talebini tahmin edecek veya
mevcut çözümleri yenileyecek yeni ürünler
tasarlama amacında olduk.
Dahası, verimliliği arttırmaya yönelik sürekli
çabalarımızda, yüksek performansı
korurken, aynı zamanda çevreye etkisi
daha az olan yeni malzemeler üzerinde
çalışmayı taahhüt ediyoruz.
HESAPLAMA ARAÇLARI
Teknik departmanımız, elektrik hava hatlarını
incelemek üzere özelleştirilmiş en yenilikçi
hesaplama yazılımlarını kullanmaktadır.

MEKANİK, KİMYASAL VE ELEKTRİK
TEST ODALARI
Laboratuvarlarımız aşağıdakileri de içeren çeşitli
testler yapmak üzere tasarlanmıştır.
• elektronik sistemleri kullanarak boyutsal testler
• sertlik testleri
• pürüzlülük testleri
• galvanizli kaplama testleri
• mekanik çekme, sıkıştırma, eğilme ve burulma
testleri, termal çevrimler ile de birleştirilebilir
• yorgunluk testleri
• elektrik, yalıtım (kuru ve ıslak frekans ve darbe) ve
kısmi deşarj testleri
• iklim odasında yaşlanma testleri
• çekme ve erozyona karşı yalıtım malzemeleri
direnç testleri
• izolasyon malzemelerinin dielektrik dayanım
testleri.
Ayrıca, laboratuvarlarımız müşterilerin ve demiryolu
hizmet sağlayıcılarının ziyaretlerine ve tesis içinde
yaptırabilecekleri testlere açıktır.
DIŞ LABORATUVARLARDA TEST EDİLMESİ
Ekstra destek olarak sertifikalı testler için harici
laboratuvarlarla işbirliği yapmaktayız.

STRATEJİK ORTAKLIKLAR
İletişim ve yönetim verileri ve ayrıca koruma
işleyişinin mantık programlamasına yönelik olarak
pazar lideri şirketlerle sağlam ortaklıklar kurmuş
bulunmaktayız. Bu, ekipmanın verimliliğini ve çeşitli
iletişim protokollerinin yeni sürümlerinin basit
adaptasyonlarını garanti etmektedir.
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GELENEKSEL SİSTEMLER

Yük Kesme
Anahtarları – ESG

SF 6 gaz yalıtımlı LBS’li

RMU – Metal

GIS - OG elektrik

muhafazalı Halka

kontrol tablosu a–

Devre Ünitesi

ENERJİ 24 ve 36

OTOMATİK SİSTEMLER
YUKARI- KONTROL ÜNİTESİ

Otomatik
Seksiyonelleştirici ESG MATIC

ESG MATIC yönetimi için
tam panel
RMU Koruma Röleleri

ŞEBEKE BİLGİLENDİRME SENSÖRLERİ

Akıllı buşingler ve
akıllı sensörler

9

YÜK KESME ANAHTARLARI- ESG
Bonomi’nin ESG’si, orta gerilim uygulamaları (24 - 36 kV) için dış direğe monte edilen,
SF6 yalıtımlı yük kesme anahtarıdır.
ESG’nin motorlu bir kumandası vardır, ancak ön kol ile her zaman manuel olarak

ÜRÜNLER GELENEKSEL
SİSTEMLER

çalıştırılabilir veya ertelenebilir.

Özellikler

kVrms

Anma frekansı

Hz

Toprak endüstriyel frekans yalıtım

24

36
50/60

kVrms

50

70

kVpeak

125

170

kVrms

60

80

Seksiyonmanda yalıtım testi

kVpeak

145

195

Isıl akım

A

630

Kesme kapasitesi

A

630

1 saniyede kısa süreli akım

kArms/ peak

25/65

Kapama yeteneği

kApeak

40

testi
Toprak yıldırım darbe yalıtım testi
Endüstriyel frekans bağlantısının
kesilmesinde izolasyon testi

Mekanik dayanıklılık

M2

Elektrik sınıfı

E2

Koruma derecesi

IP54

Ön kumanda ve uzaktan kumanda
paneli ile kurulum.

Ertelemeli kutba kadar kontrol ve
uzaktan kumanda paneli ile kurulum.
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REÇİNE SF6 YALITIMLI LBS İLE
AIS – OG ELEKTRİK KONTROL
TABLOLARI ENERJİ 24 VE 36
Hava karışımı/SF 6 yalıtımlı AIS orta gerilim panolarımız, inşaattan dağıtım trafo
merkezlerine kadar çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Klasik hava bölmelerine

ÜRÜNLER GELENEKSEL
SİSTEMLER

kıyasla önemli bir kompaktlık avantajına sahiptirler.

ENERGY 24

SF 6 LBS’li		
OG paneller - 24 kV

Anma gerilimi

kV

12 - 17,5 - 24

Anma akımı

A

400 - 630

Kısa süreli akım (1s)

kArms

12,5 - 16 - 20

Standart ünitenin eni

mm

375

ENERGY 36

SF 6 LBS’li
OG paneller - 36 kV

Anma gerilimi

kV

36

Anma akımı

A

400 - 630

Kısa süreli akım (1s)

kArms

12,5 - 16 - 20

Standart ünitenin eni

mm

750
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RMU – HALKA DEVRE
BİRİMLERİ

RMU - İKİNCİL DAĞITIM İÇİN METAL MUHAFAZALI SF 6 - YALITIMLI
Bonomi RMU’lar orta gerilim uygulamaları için metal muhafazalı bir GIS’dir (Gaz
Yalıtımlı Anahtar) (12 - 17.5 - 24 - 36 kV).
Bu teknoloji mükemmel ürün performansını garanti eder ve bakım gerektirmez, ayrıca
36 kV - 630 A - 20 kA’ya kadar çıkan yüksek gerilime sahip halka devrelerine ve çeşitli
voltajlardaki güç transformatörlerine takılması ile endikedir. RMU, uzaktan kontrol ve
etkinleştirme olasılığının yanı sıra kurulum ihtiyaçlarına göre genişletme olanağı da

ÜRÜNLER OTOMATİK
SİSTEMLER

sağlar.

Özellikler

kVrms

Anma frekansı

Hz

Toprak endüstriyel frekans yalıtım

12

17,5

24

36

50/60

kVrms

28

38

50

70

kVpeak

75

95

125

170

kVrms

32

45

60

80

Seksiyonmanda yalıtım testi

kVpeak

85

110

145

195

Isıl akım

A

630

Kesme kapasitesi

A

630

1 saniyede kısa süreli akım

kArms/peak

20/25.5

Kapama yeteneği

kApeak

52.5

testi
Toprak endüstriyel frekans yalıtım
testi
Endüstriyel frekans bağlantısının
kesilmesinde izolasyon testi

Mekanik dayanıklılık

M1

Elektrik sınıfı

E2

TOPRAK ANAHTARI
Özellikler

kVrms

Kapama kapasitesi

kApeak

12

17,5

24

36

52.5

Mekanik dayanıklılık

M0

Elektrik sınıfı

E2

DEVRE KESİCİ
Özellikler

kVrms

12

17,5

24

36

Kapama kapasitesi

kArms

25

16

1 saniyede kısa süreli akım

kArms/ peak

25/65

16/42

Mekanik dayanıklılık

M2

Elektrik sınıfı

E2

KOMPAKT SİSTEM
Ürün yelpazesi aşağıdaki standart
konfigürasyonlarda mevcuttur:
2L + 1T, 2L + 2T, 3L, 3L + 1T, 4L, 4L + 1T,
2L + 1 VCB, 2L + 2 VCB, 3L + 1 VCB,
4L + 1 VCB, 2 VCB + 1T

MODÜLER SİSTEM
Ürün yelpazesi aşağıdaki ünitelerde mevcuttur:
• RMU 1L
• RMU 1T
• RMU VCB
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YUKARI- KONTROL ÜNİTESİ

OTOMATİK SEKSİYONELLEŞTİRİCİ – ESG-MATIC
ESG-MATIC, ölçümler için 3 entegre voltaj transformatörü (LPVT) ve 3 akım
transformatörü (LPCT) içeren ESG’nin, programlanabilir kontrol mantığı ve otomatik
müdahale eklenerek evrimleşmiş halidir. Tüm bunlar, ağların daha kısa sürede otomatik
olarak yeniden yapılandırılmasını ve bu sayede daha işlevsel bir hizmet sürekliliği sağlar.
Yukarıda belirtilen avantajlara ek olarak, ESG-MATIC olay günlüğünü uzaktan tutmanıza

ÜRÜNLER OTOMATİK
SİSTEMLER

ve bilgilendirilmenize olanak tanır.
ESG-MATIC, motorlu bir kumanda ile gönderilir, ancak her zaman ön kol veya ertelenmiş
bir kutup kontrolü mekanizması ile manuel olarak çalıştırılabilir.

Özellikler

kVrms

Anma frekansı

Hz

Toprak endüstriyel frekans yalıtım testi

kVrms

50

70

Toprak yıldırım darbe yalıtım testi

kVpeak

125

170

kVrms

60

80

Seksiyonmanda yalıtım testi

kVpeak

145

Isıl akım

A

630

Kesme kapasitesi

A

630

1 saniyede kısa süreli akım

kArms/ peak

25/65

Kapama yeteneği

kApeak

40

Endüstriyel frekans bağlantısının kesilmesinde
izolasyon testi

Mekanik dayanıklılık

24

36
50/60

195

M2

Elektrik sınıfı

E2

Koruma derecesi

IP54

Düşük basınçlı elektrikli kilitleme cihazı

Opsiyonel

UZAKTAN KONTROL ÜNİTESİ
• malzemelerden yapılabilir ve farklı işlemler
uygulanabilir);
• Direk/duvar montajı;
• 24V 7Ah akü;
• Akü arıza göstergesi;
• 220V Yoğuşma önleyici direnç;
• Termal manyetik devre kesici;
• Termostat;
• Ethernet bağlantı noktası (RJ45);
• 220 V elektrik prizi;
• “Kapı açık” göstergesi;
• Modem (LTE, UMTS, GSM/GPRS/EDGE,
ETHERNET, WIFI);
• IP66/IK08;
• Çok pimli konektör
İletişim protokolü
DNP3.0 - IEC61850 - IEC101 - IEC104

OPSİYONEL AKSESUARLAR - ÖZELLİKLER:
• Asma kilitle kullanılabilme;
• Rüzgâr geçirmez kapı kilidi;
• İç ışık;
• Aşırı gerilim koruması.
STANDART AKSESUARLAR - ÖZELLİKLER:
Haberleşme: IEC 61850-8-1 Koruma:
• 50 - Ani Aşırı Akım
• 50N - Nötr Ani Aşırı Akım
• 51 - Aşırı yük
• 51N - Nötr Zamanlı Aşırı Akım
• 49 - Makine veya Transformatör
Termal/Termal Aşırı Yükü
• 46 - Ters Faz veya Faz Denge Akımı veya Stator
Akım Dengesizliği
OPSİYONEL AKSESUARLAR- ÖZELLİKLER:
Haberleşme: IEC 61850-5-101/104, DNP3,
MODBUS Koruması:
• 67 - AC Yönlü Aşırı Akım
• 67N - Nötr Yönlü Aşırı Akım
• 32N - Wattmetrik Sıfır Dizisi Yönünde
• 21N - Reaktans ve Mho Aşaması
Yön Mesafesi 27 - Düşük gerilim
• 59 - Aşırı gerilim
• 81 – Frekans
• 47 - Faz Dizisi veya Faz Dengesi Gerilimi
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ŞEBEKE ADV ISE SENSÖRÜ

ÜRÜNLER OTOMATİK
SİSTEMLER

AKILLI BUŞİNGLER VE AKILLI SENSÖRLER

Akıllı Şebekelerin geliştirilmesi her zaman daha yüksek
seviyelerde ağ esnekliği ve güvenilirliği gerektirir, bunlar iletim
sisteminden enerji çekme piklerini yönetebilmeli ve üretilen enerjiyi
en iyi şekilde toplamalı ve dağıtmalıdır.
Bu nedenle, uzaktan kumanda ve ağ otomasyonu, yani
uzaktan kurulumların güvenli bir şekilde kontrolü konusu
çok önemlidir.
Uzaktan kontrol sistemleri, dağıtım şebekelerinin çalışması
için şarttır ve yerel Operasyon Merkezlerinin tedarik edilen elektrik
hizmetinin kalitesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli tüm
işlemleri yapmasına izin verir.
Latin Amerika’da Bonomi, Brezilya’nın Ceará, Goias, Rio de Janeiro

ANA
PROJELER

ve Sao Paulo eyaletlerindeki binlerce kilometrelik elektrik
şebekelerini kapsayan “Projeto Telecontrole”nin yanı sıra
Kolombiya, Peru, Şili ve Arjantin’deki bazı şehirlerin geliştirilmesinde
ENEL’in bir ortağıdır.
Uygulanan otomasyon sistemi, arızadan etkilenen orta gerilim
şebekesi hattının algılanmasına, izolasyonuna ve hatalı şebeke
bölümündeki “sağlıklı bölümlerin” ana sisteme doğru akışının
otomatik olarak beslenmesine olanak tanır.
Bu prosedür, merkezi sistemin herhangi bir müdahalesi olmaksızın,
ikincil kabinlere monte edilen arıza ve voltaj eksikliği detektörlerinden
gelen sinyaller sayesinde çevresel üniteler tarafından bağımsız olarak
gerçekleştirilir.
Bugüne kadar, Bonomi, ENEL’in sorumluluk alanı boyunca kurulan
11.300’den fazla ESG’nin tedarikçisi olmuştur.
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Via A. Mercanti 17
25018 Montichiari (BS) - Italy
info@gruppo-bonomi.com
+39 030 96 50 304

www-gruppo-bonomi.com

