
E-Mobilite
“Şarjınızı çok hızlı gerçekleştirebilirsiniz” 
E-araçları şarj etmek için akıllı güç elektroniği

Bir İlk : LED Gösterge ve Sıcaklık Sensörlerine 
Sahip Şarj Soketleri

Bina otomasyonunda elektromobilite 
E-mobilite bina IoT’sinin bir parçası haline geliyor 

ERC Sistem Alçak Gerilim Pano Montajı

Phoenix Contact  
Müşteri Dergisi

UPDATE



2 UPDATE 1/22 Phoenix Contact müşteri dergisi



Sürdürülebilir Bir Hayat Mümkün

Öznur ŞAHİN 
Elektrik Mühendisi, MBA, 
Ürün Yönetmeni - Cihaz ve Saha Bağlantı Sistemleri,  
Phoenix Contact, Türkiye

Tüm Dünya’da son yıllarda yaşadığımız birçok afetle küresel bir krizin 

tam da ortasında olduğumuz gerçeğini artık hepimiz biliyoruz. Giderek 

artan enerjiye olan bağımlılık, nüfus yoğunluğu, ülkelerin güç savaşı 

nedeni ile ortaya çıkan enerji ihtiyacının, sürdürülebilir bir hayat için çok 

geç olmadan sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi gerekmektedir. 

Phoenix Contact olarak “tamamen elektrikli toplum” vizyonu ile 

çıktığımız bu yolda enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve temiz enerji 

kaynaklarının kullanım oranının artması için çalışmalarımız hız kesmeden 

devam etmektedir. Bu fikirle attığımız her adım, elektrikli araç şarj 

sistemleri alanında yapılan çalışmaları desteklemiş ve hızlandırmıştır. 

Bunlardan en önemlisi, E-mobilite alanındaki faaliyetlerimizdir. Başlıca 

hedefimizin karbon ayak izimizi azaltmak olduğu bu süreçte elektriğin 

yenilenebilir enerjilerden elde edilmesini ve elektrikli araç kullanımının 

yaygınlaşmasını savunmaktayız. 

E-mobilite, artan karbondioksit emisyonları ve giderek azalan fosil yakıt 

kaynakları karşısında tüm insanlığa tamamen yaşanabilir, geleceğe 

yönelik ve çevre odaklı bir seçenek sunmaktadır. Çevreye verilen tahribatın 

bir nebze de olsa telafisi için bizlere şans sunan elektrikli araçlara yönelik 

talep artışı ile birlikte bu araçların şarjı için gereken şarj istasyonlarına 

yönelik ilgi de aynı oranda artmıştır. Phoenix Contact olarak bizler de 

gelişen bu talep doğrultusunda şarj istasyonu tasarımcıları için aradıkları 

her şeyi tek bir kaynak olarak sağlamaktayız. Sürekli olarak gelişen ve 

değişen teknolojiyi ilham veren yeniliklerimizle takip ederek sektörü 

yarının ihtiyaçlarına şimdiden hazırlıyoruz. 

UPDATE dergimizin bu sayısında, sürdürülebilir bir gelecek için Phoenix 

Contact olarak yaptığımız çalışmaları mercek altına aldık, sunabileceğimiz 

geniş ürün portföyümüzü ve akıllı çözümlerimizi anlattık.  

Dergimizin bu sayısına verdiği katkılardan dolayı ERC Sistem firmasına ve 

firma Yönetim kurulu Başkanı Sn. Kadir Ercan’a teşekkür ederiz. 

Keyifli okumalar…

BAŞYAZI
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Elektromobilite hayatımızın giderek daha önemli bir parçası 
haline geliyor. Bu durum, şarj altyapısı için güç elektroniğinin 

de gömülü olduğu akıllı şebeke çözümlerinin gelişimiyle ayrılmaz 
şekilde bağlantılıdır. Charx güç modülleri ile Phoenix Contact, 
elektrikli araçların şarj edilmesi için talebi her zaman karşılayabilen 
bir çözüm sunuyor.

CO² azaltımı ve belirli limitlere uyum gibi konular şimdi hiç 
olmadığı kadar günceldir. Bunlar, All Electric Society’nin 
vizyonuyla yakından bağlantılı olup, rejeneratif olarak üretilen 
elektrik enerjisinin, yeterli miktarlarda ve tamamen ekonomik 
şekilde birincil ana enerji formu olarak dünya çapında mevcut 
olduğu bir dünyayı tanımlar. Elektrikle çalışan araçlar ve akıllı şarj 
altyapısı dahil olmak üzere tüm ekonomi ve altyapı sektörlerinin 
kapsamlı elektrifikasyonu, network’e entegrasyonu ve otomasyonu 
bu dünyanın temelini oluşturur.

Elektrikli araç sayısı arttıkça şarj için gerekli enerji talebi de 
artıyor. Mobilite ve enerji sektörlerinin, enerjinin temiz ve talebe 
dayalı üretimi, depolanması ve dağıtımını sağlamak için akıllıca 
birleştirilmesi gerekiyor. Günün saatine ve haftanın gününe 
bağlı olarak dinlenme dönemlerinin yanı sıra enerji temini için 
daha yüksek talep dönemleri olacağı dikkate alınmalıdır. Artan 
elektromobilite temelde ek bir talep anlamına gelir; bu bağlamda 
hem enerji üretimi hem de akıllı enerji dağıtımı konuları ele 
alınmalıdır.

“Şarj çok hızlı

gerçekleşebilir”

Elektrikli araçların şarj 
edilmesi için akıllı güç 
elektronikleri

Elektromobilite hayatımızın giderek 

daha önemli bir parçası haline 

geliyor. Şarj altyapısı için güç 

elektroniğinin de dahil olduğu akıllı 

şebeke çözümlerinin geliştirilmesiyle 

ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. 

Charx power güç modülleri ile 

Phoenix Contact, elektrikli araçların 

şarj edilmesi için her zaman talebi 

karşılayan bir çözüm sunar.

MAKALE

Udo SKRABAL
Güç Sistemleri E-Mobilite Ürün Müdürü,  
Phoenix Contact Güç Kaynakları, Paderborn

6 UPDATE 1/22 Phoenix Contact müşteri dergisi



Almanya’daki enerji dağıtım şebekelerine bakarsak, bugün 
orta gerilim seviyesinde şalt sistemine ring main unit’lerle 
bağlı ring şebekelerimiz vardır. Özellikle alçak gerilim ve 
muhtemelen orta gerilim dağıtımında da mevcut teknik 
donanımla zaten sınırlarımıza ulaşmış durumdayız. Bu 
nedenle, yaygınlaştırılacak akıllı enerji şebekelerinde 
elektromobilite ve buna bağlı şarj süreçlerinin dikkate alınması 
da çok önemlidir. Sağlanan gücün izlenmesi veya mevcut ve 
gerekli gücün oranını haritalayan şarj süresi programlarının 
kullanılması gibi yollarla, gerekli kapasitenin her zaman 
kullanılabilir hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları entegre edildiğinde enerji 
dağıtım şebekelerinin gereksinimleri daha da karmaşık hale 
gelmektedir. Bunlar, kaynağa bağlı olarak belirlenemeyen 
miktarda enerji sağlayan artan sayıda güneş veya rüzgâr 
enerjisi parkını içerir - rüzgâr farklı güçlerde eser, güneş her 
zaman parlamaz...

Şarj altyapısının mevcut enerji şebekelerine 
entegrasyonu

Tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre eden çalışan 
bir şarj altyapısı, elektrikli araç pazarının hızla gelişmeye 
devam etmesi için temel ön koşuldur. Burada belirtilen 
gerekli enerjinin sunulabilmesini sağlamak için, fazla enerjiyi 
depolayan ve herhangi bir zamanda talep üzerine kullanıma 
sunan pil depolarının kurulması gibi mevcut tedarik ağına 
destekleyici önlemler gereklidir. Ayrıca elektrikli araçların 
her an şarj edilmesi için mümkün olan maksimum gücü 
sağlayabilecek güçlü bir şarj teknolojisine ihtiyaç duyulur.

Phoenix Contact’ın güçlü Charx güç çözümü, hem şarj 
istasyonuna montaj için şarj modüllerini, hem de megawatt 
seviyesinde şarj parklarını beslemek için tüm sistem panolarını 
içerir.

Şekil 1: Hareket halinde şarj için, yüksek şarj gücünün sağlanması ve dolayısıyla 
kısa şarj sürelerinin elde edilmesi elektromobilitenin bir bütün olarak kabul 
edilmesi için belirleyici öneme sahiptir.

MAKALE
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Şarj istasyonu için Charx Power güç modülleri

Charx Power güç modülleri, elektrikli araçların Yüksek 
Güçlü Şarjına (HPC) kadar olan DC şarj teknolojisini kurmak 
için idealdir. 19” teknolojisi ile üretilmiştir ve bu nedenle 
herhangi bir standart 19” pano montajına uygundur. Son 
dönemde pazara sunulan güç tipleri, 1000 VDC maksimum 
çıkış gerilimine sahip 30 kW AC/DC modülü ve 30 kW DC/DC 
modülüdür. Bu modüller esas olarak birçok durumda ek bir 
transformatörü gereksiz kılan dahili galvanik izolasyonlarıyla 
öne çıkar. Ayrıca modüller, EMC B sınıfı ile uyumlu olmaları 
ve dolayısıyla kentsel ortamlarda da kullanılabilmeleri ile 
karakterize edilir. Bu modüller alışveriş merkezlerinde veya 
evlerde kullanılmak istendiğinde, bu önemli bir gerekliliktir. 
Ayrıca 30 KW AC/DC modülü, 380 V ve 32 A ile geleneksel 3 
fazlı bağlantıda kullanılabilir. Şekil (2) Şekil (3)

Modüller kademelidir ve 360 kW çıkışa kadar bir şarj çözümü 
oluşturmak için 19” kontrol panosunda birleştirilebilir. 
Phoenix Contact tarafından geliştirilen modern bağlantı 
teknolojisi hızlı ve güvenli kablolama sağlar. Modüller fanlarla 
donatıldığından çoğu durumda ek fan veya klima ünitelerinin 
kurulmasına gerek kalmaz. Phoenix Contact’ın sunduğu tüm 
modüller aynı güç karakteristiğine sahiptir. Cihazlar çalışma 
sırasında şarj gücünü daima sabit tutar.

Phoenix Contact, 2020’den beri bu tip için özel olarak 
tasarlanmış, panoya monte edilmiş 87,5 kW’lık modüllerle 
bir şarj çözümü sunmaktadır. Bu modüller %97’nin üzerinde 
verimliliğe sahiptir ve 920 V çıkış gerilimi ile HPC şarj için 
idealdir. Bu yüksek verimlilik, diğerlerinin yanı sıra, modül 
içinde kayıplı galvanik izolasyondan vazgeçilerek elde edilir. 
Ancak bu, güvenlik nedenleriyle galvanik izolasyonun şebeke 
yönündeki bir trafo aracılığıyla sağlanması gerektiği anlamına 
gelir. Yakınlarda bir orta gerilim şalt cihazı varsa bu bir orta 
gerilim trafosu olabilir. Burada ayrıca, montajlı modüllere 
sahip bu kontrol panosunun sadece IP 20 koruması ile 
tasarlandığına ve bu nedenle kapalı bir ortama monte edilmesi 
gerektiğine dikkat edilmelidir. Bir trafo merkezinin yeniden 
yapılması gerektiğinde, gerekirse planlanan şarj istasyonuna 
uygun başka bir çözüm bulmak için bir maliyet/fayda analizi 
yapılmalıdır.

87,5 kW’lık modüller de kademelendirilebilir ve ilgili kontrol 
panosuna 350 kW’a kadar şarj gücüne sahip 4 modül kurulabilir. 
Maksimum 35 adet 87,5 kW modül paralel bağlanabilir, böylece 
3 MW’a kadar şarj gücü elde edilir. Bu büyüklükteki çıkışlar 
MW seviyesinde enerji depolama kapasitesini şarj etmek için 
gereklidir.

Şekil 2 : Enerji depolama üniteleri ile birlikte Charx DC/DC dönüştürücüler şebeke 
gücünün yetersiz olması durumunda şarj istasyonlarının beslenmesini sağlar.

MAKALE

Şekil 3 : Çift yönlü CHARX güç modülleri, pik yükler sırasında şebekenin 
desteklenmesini sağlar
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Ayrıca 87,5 kW’lık modüller enerji depolama ünitelerinden gelen enerjinin, 
gerektiğinde şebekeye geri verilmesini sağlar. Orijinal şarj işlevine ek olarak 
bu çift yönlü özellik, enerji şebekesindeki pik yükleri dengelemeyi mümkün 
kılar; bu işleme “pik tıraşlaması” adı verilir.
(Şekil 4)

Charx Power modüllerinin uygulama alanları çok çeşitlidir. Her şeyden önce 
elektrikli araçlar için şarj istasyonlarında kullanılırlar. Bununla birlikte, 
şantiyelerde kullanım için gerekli olan mobil pil depolarının şarj edilmesi 
veya endüstriyel DC beslemesi için gelişen pazarlar gibi uygulamalar da 
mümkündür. 

Daha fazla bilgi
www.phoenixcontact.com/charx-power

MAKALE

Şekil 4 : 19” teknolojili CHARX güç güç modülleri 
ile eksiksiz bir DC şarj istasyonu kurulumu.

Charx - E-mobilite  
şarj altyapısı için her şey
Phoenix Contact’tan Charx, yüksek performanslı şarj altyapısı 
kurmak için kapsamlı bir ürün yelpazesi içerir: Burada sunulan 
DC güç elektroniği Charx power’a ek olarak Phoenix Contact, 
CCS şarj kablosundan şarj yönetim çözümüne kadar eksiksiz bir 
koordineli şarj teknolojisi portföyü sunmaktadır. Ayrıca, AC duvar 
kutusundan HPC hızlı şarj istasyonuna kadar şarj çözümünün 
tasarımı ve planlaması için destek sağlıyoruz.
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Phoenix Contact’ın yeni nesil tip-2 Charx Connect şarj 

soketleri, AC  şarj cihazı ve şarj istasyonu üreticilerine 

ve kullanıcılarına basitleştirilmiş kurulum ve bakım, 

gelişmiş güvenlik ve sezgisel kullanım sunar. Yeni tip 2.0 şarj 

soketi, Premium sürüm ile entegre ve aşırı ısınmaya bağlı 

oluşabilecek tehlikeleri önlemek için geliştirilen sektördeki ilk 

sıcaklık sensörüne sahip şarj soketidir. Aşırı ısınma durumunda 

şarj işlemini keserek şarj işleminin güvenliğini arttırır, böylece 

kullanıcıları tehlikeye ve şarj istasyonlarını hasara karşı korur.

Diğer bir yeni özellik ise kapağa entegre olarak bulunan 

LED göstergeler, kullanıcıya şarj noktası durumunu tek bir 

bakışta kontrol etme imkanı sunar. Bu özellik, standart şarj 

soketlerine kıyasla arıza tespiti için işletmeci ve bakımcıya 

azımsanmayacak ölçüde hız kazandıracak ve duruştan 

kaynaklanacak olası kayıpların önüne geçecektir.

LED’ler, darbe genişlik modülasyonu (PWM) ile şarj kontrolörü 

tarafından serbestçe kontrol edilir. Tüm RGB renklerinde 

parlayan, yanıp sönen ve titreşen mümkündür. Bu özellik 

sayesinde, kurumsal tasarım renklerinizde şarj noktanızın her 

durumu için ayrı ayrı sinyalizasyon yapılandırabilirsiniz.

Premium şarj soketinin yanı sıra LED göstergesi ve sıcaklık 

sensörleri olmayan temel bir versiyonu da tasarımlarınızda 

kullanabilirsiniz. Her iki versiyonda şarj soketi, koruyucu kapak 

ve geçmeli bağlantı kablolarından oluşan modüler bir sistem 

tasarıma sahiptir. Bir şarj altyapı üreticisi olarak bu seçenek, şarj 

noktalarınızı kurarken size maksimum esneklik sağlar. Özellikle 

bakım çalışmaları sırasında şarj soketinin değiştirilmesini 

çok daha kolay hale getirerek işçilik maliyetlerinin en aza 

indirgenmesine yardımcı olur. Şarj soketlerini ve koruma 

kapaklarını ayrı ayrı sipariş edebileceğiniz gibi takım olarak 

da tercih edebilirsiniz. Şarj soketlerimizde 3 veya 4 kutuplu 

kilitleme aktüatörleri bulunmaktadır. 

Bir İlk :  
LED Gösterge ve Sıcaklık 
Sensörlerine Sahip Şarj Soketleri

Öznur ŞAHİN 
 
Elektrik Mühendisi, MBA, 
Ürün Yönetmeni - Cihaz ve Saha Bağlantı 
Sistemleri, Phoenix Contact, Türkiye

TEKNOLOJİ
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TEKNOLOJİ

Maksimum şarj gücü, farklı şarj soketi versiyonlarının sayısını 

önemli derecede azaltan ve envanter maliyetlerini minimuma 

indirgeyen kablo demetinin belirlenmesi ile seçim tamamlanır. 

Kablo setlerini, üç güç sınıfında da (7 kW, 11 kW ve 22 kW) iki 

farklı uzunlukta 30 cm ve 70 cm olarak tercih edebilirsiniz. 

Sunmuş olduğumuz bu modüler sistem, arıza ve bakım 

durumunda şarj soketinin istasyondan sökülmesine gerek 

kalmadan, sadece kablo demetlerinin değiştirilmesi ile hızlı 

aksiyon almanızı sağlayacaktır.

Modüler konseptimiz farklı birçok sistem gereksinimini 

karşılar ve siz müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış 

çözümler sunar.

Sizlere sunduğumuz 
örnek modüler  
kullanım seçenekleri 
1. Şarj istayonları için standart paket   
Aktüatörlü şarj soketi + standart kapak + kablo demeti  
+ kablo gergi kilidi

2. Müşteri odaklı paket  
Aktüatörlü şarj soketi

3. Şarj istayonları için gelişmiş paket 
Aktüatörlü şarj soketi + LED göstergeli kapak + kablo 
demeti + koruyucu başlık 

4. Her şey dahil paket 
Aktüatör ve sıcaklık sensörüne sahip Premium şarj 
soketi (koruyucu başlık dahil) + LED göstergeli kapak  
+ kablo demeti

Ürün ve çözümlerimizle ilgili bilgi almak, tasarımınız  
için en doğru seçeneklerle ilerlemek için 
www.phoenixcontact.com.tr  web adresimizi ziyaret 
edebilir veya doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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Bina otomasyonunda elektromobilite 
E-mobilite bina IoT’sinin bir parçası haline geliyor

Aşağı Saksonya Bad Pyrmont’ta bulunan Phoenix 
Contact Electronics tesisinin yöneticisi Frank Schröder  

(Resim 2) “Bina otomasyonu tesis yönetiminin kalbidir. 
Tüm konular teknik odada toplanıyor” diyor. Schröder’in 
görevleri arasında, üç vardiyalı operasyonda üretim tesislerini 
içeren şirket lokasyonunun enerji temini yer alıyor. Aynı 
zamanda, elektrikli ve hibrit araçların bağlantısından da 
sorumlu olan Schröder, “Bad Pyrmont’taki tesisimiz 1.500’den 
fazla çalışanı olan dört binadan oluşuyor ve elektriğimizin 
yüzde 60’ını şirket içi kojenerasyon tesisimizde üretiyoruz” 
diyor. Atık ısıyı binaları ısıtmak ve proseste soğutma 
gerçekleştirmek için kullandıklarını belirten Schröder şunları 
söylüyor: “Bunu sprinkler tankında saklıyoruz, binaları 
soğutmak için kullanıyoruz ve üretime soğutma suyu 
sağlıyoruz. Çatıda bir PV sistemi ve elektrik depolama sistemi 
kullanıyoruz.” Bütün bunlar, birçok farklı etkileşim faktörü 
olan oldukça karmaşık bir network oluşturuyor.

TEKNOLOJİ

Otomasyonlu endüstriyel binalarda, 

besleme ve yükler birbirine bağlı 

olduğundan bina yöneticisi elektriği 

düşük fiyatla satın almalı ve bunu 

bağlı şebekedeki tüm yüklere 

sağlamalıdır. Phoenix Contact 

Electronics, Bad Pyrmont’ta Charx 

Manage şarj yönetimi yazılımının 

bina yönetimine nasıl avantajlı 

şekilde entegre edilebileceğini 

gösteriyor. 

Resim 3 : Kullanışlı, kolay kontrol ve yönetim - Charx manage şarj yönetim 
yazılımı bina ve enerji yönetim sistemine kolayca entegre edilebilir.

Dirk Vogel, 

Akıllı Şarj Ürün Müdürü, 
Phoenix Contact E-Mobility GmbH, 
Schieder-Schwalenberg
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Nesnelerin İnterneti’nin sunduğu imkânlar
Teknoloji sahasının enerji ihtiyacının optimum düzeyde 
karşılanmasının, tüm işlevsel süreçlerin akıllıca yönetilmesini 
gerektirdiğini belirten Schröder “IoT (Nesnelerin İnterneti) ve 
akıllı bina otomasyonu arasındaki etkileşim bu optimizasyonu 
mümkün kılan şeydir” diyor. 

Bir sanayi tesisinde, ısıtma pompasından asansöre, hatta kahve 
makinesine kadar tüm yükler enerji yönetim sistemine dahil 
edilmelidir. Schröder, “Tesisteki enerji akışını verimli şekilde 
yönetebilmemizin tek yolu bu olup, sürekli olarak yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen elektriğe bağlıdır” diyor. Bad Pyrmont 
lokasyonunda elektrikli şirket araçları ve çalışanların elektrikli 
araçları için giderek daha fazla şarj istasyonu şirket altyapısına 
entegre ediliyor. Schröder bu konudaki çalışmalarını şöyle 
özetliyor: “Dokuz şarj noktasıyla şu anda yaklaşık 40 
araçlık filomuzu besliyoruz ve trend keskin bir şekilde 
yükseliyor. En yeni elektrikli modeller ve özellikle 
geleceğin modelleri daha uzun menziller için tasarlanıyor, 
bu nedenle sürekli şarj edilmeleri gerekmiyor. Yine de 
tüm araçları, kullanıcıları ve şarj noktalarını bina yönetim 
sistemimize esnek şekilde entegre edebilmeliyiz.”  
(Resim 3)

Verinin gücü
Tesis yöneticisi, tesisin enerji akışını optimize etmek için 
elektrikli araçlar ve binalar arasında paylaşılan verileri 
kullanabilir. Elektrikli araçlar bu nedenle yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen enerji için tampon olarak da kullanılır. 
Bu araçlar, iş seyahati için rezerve edilmemiş filo araçları veya 
iş günü sonuna kadar eve dönüş için şarj edilmesi gerekmeyen 
çalışan araçları gibi diğer yüklerden de beslenebilmektedir. 
Şarj süreçlerinden toplanan enerji verileri, Alman Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Yasası uyarınca toplam elektrik enerjisi 
tüketimini belirlemek için de kullanılır ve işverenin çalışan ve 

ücretlendirme süreci başına finansal avantaj oluşturmasına 
yardımcı olur. Bunun için her şarj noktasındaki şarj süreçleri 
her kullanıcı için tam olarak kaydedilmelidir. Bu verileri daha 
önce toplamadıklarını belirten Schröder, bir enerji yönetim 
sisteminin standart işlevleri için bunun gerekli olmadığını 
söylüyor.   

Phoenix Contact Electronics, bina otomasyonu için şirket 
içinde geliştirilen bir bina yönetim sistemi olan Emalytics 
yazılım çözümüne güveniyor. Elektromobilite ile ilgili ek 
işlevler, tüm ortak standart arayüzlere sahip olan şarj yönetim 
yazılımı Charx manage yardımıyla entegre edilmiştir. Charx 
manage sayesinde mevcut bina ve IT altyapısına yönelik 
karmaşık uyarlamalara artık ihtiyaç duyulmuyor (Resim 4).

İyileştirilmiş teknik özelliklerle kullanıcı konforu
Schröder, durumu kullanıcının bakış açısıyla 
değerlendirdiğinde “Elektrikli bir otomobil sürücüsü olarak 
arka planda teknoloji ile uğraşmak istemiyorum. Sadece 
hedefime olabildiğince konforlu ve güvenli şekilde ulaşmak 
istiyorum” diyor ve ekliyor: “Sürücü, Charx manage ile hızlı 
bir kimlik doğrulamasından sonra, örneğin RFID kartı ile şarj 
sürecini başlatır. Enerji tüketimi, yönetim sistemine bağlı 
olmaksızın arka planda kullanıcıya atanır.”

Öte yandan bir bina yöneticisinin bakış açısı ise her şeyden 
önce teknik olmak zorundadır. Her şarj istasyonunun bir 
binaya veya altyapıya atandığını belirten Schröder “Sistemler 
arasındaki haberleşme hedef odaklı enerji kullanımı için 
önemli bir araçtır” diyor. Örneğin, bina yönetim sistemi 
havalandırma veya iklimlendirme sistemini kontrol ettiği gibi, 
her şarj noktasının veya tüm şarj parkının enerji akışını da 
kontrol edebilir. Bina yöneticisinin, çatıda PV sistemi ve bir 
kojenerasyon ile kendi elektriğini üretmesi, dışarıdan enerji 
satın alma ihtiyacını önemli ölçüde azaltır ve bu da işletme 
maliyetleri üzerinde net bir etkiye sahiptir (Şekil 5).

Resim 2 : “Modern bina yönetimi tesis yönetiminin geleceğidir” diyen Phoenix 
Contact’ın Bad Pyrmont yöneticisi Frank Schröder, elektrikli araçlar da dahil 
olmak üzere tüm verilerin, mesajların ve çalışma durumlarının haritalanabileceği 
bir platform olarak bina yönetimi yazılımı Emalytics’i kullanıyor.

Resim 4 : Şarj ve yük yönetimi için ölçeklenebilir yazılım çözümü: Charx manage 
50’ye kadar şarj noktasını kontrol eder ve çalışmalarını optimize eder.
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Araç ve bina arasında dinamik paylaşım
Schröder, “Elbette, bina network’ünde enerji tüketiminin daha 
yüksek olduğu yoğun zamanlar vardır. Bu tür durumlarda şarj 
istasyonlarının enerji beslemesi azalır veya gerekirse geçici 
olarak askıya alınır” diyor. Charx manage yazılımı daha sonra 
bina yönetim sistemi Emalytics’ten mevcut maksimum şarj 
gücü değerini alır. Bu değeri kullanarak, şarj yönetimi yazılımı, 
tek, iki veya üç fazlı elektrikli araçların bağlı olup olmadığına 
bakılmaksızın, optimize edilmiş enerji ile her şarj noktasını 
kontrol eder. Bu, her şarj noktasını bina IoT’sine entegre eder.

Schröder, “En ideali, aracımın kendisi, onu ne zaman ve nereye 
sürmek istediğimi ve hem benim için hem de yeniden şarj için 
en uygun zamanı bilmeli. Şarj yönetim yazılımı da bütün bu 
dileklerimi yerine getiriyor” diyor. Şirket tesislerine dağıtılan 
bireysel şarj noktaları, çalışanların iş günü sonunda evlerine 
gidebilecekleri veya bir sonraki iş gezisi için şirket arabalarının 
tam şarjlı olarak hazır bulunabileceği şekilde mevcut enerji 
tüketimine göre ayarlanabilir.

Schröder, bina IoT’si için bileşen üreticilerine yönelik talebini 
şöyle özetliyor: “Entegre şarj yönetimi yazılımına sahip bir bina 
yönetim sistemi düzgün çalışmalı ve kullanımı kolay olmalıdır. 
Şarj istasyonundaki kullanıcı, karmaşıklığı fark etmemelidir. Ek 
olarak, elektromobiliteyi bina otomasyonuna entegre etmenin 
tesis yönetimi için gerçek bir katma değeri olmalıdır.” Phoenix 
Contact’ın Charx Manage şarj yönetimi yazılımı, sezgisel 
kullanımı ve uygun kontrolü ile Bad Pyrmont’taki Phoenix 
Contact Electronics örneğinde olduğu gibi hem kullanıcının 
hem de tesis yöneticisinin taleplerini karşılıyor.

TEKNOLOJİ

Resim 5 : Enerjiyi bina network’ünde akıllıca dağıtın: Tüm üretim ve tüketim verilerinin 
izlenmesi ve analizi enerjinin planlanabilir, talep odaklı temini ve dağıtımını mümkün kılar. 
Böylelikle işletmeyi korur ve kayıpları en aza indirir.

Ölçeklenebilir yazılım çözümü 
Charx manage, elektrikli araç 
sürücüsü, şarj parkı operatörü, bina 
yönetim sistemi ve arka uç sağlayıcı 
arasındaki arayüzdür:
•  Phoenix Contact’ın Emalytics yazılımı ile şarj parkınız  
 sorunsuz şekilde bina yönetimine entegre edilir. REST  
 arayüzü, şarj istasyonlarının durumu ve özellikleri için  
 esnek kontrolün yanı sıra yüksek şeffaflık sağlar.

•  Mobil enerji depolama sistemleri olarak işlev gören   
 elektrikli araçlar, bina network’ündeki yüksek maliyetli  
 pik yüklerin önlenmesine yardımcı olabilir.

•  Araçtan şebekeye ve araçtan binaya çözümler  
 kolaylıkla entegre edilir.

•  Emalytics’e alternatif olarak, Charx manage diğer   
 bina sistemlerine de bağlanabilir. Dinamik şarj akımı  
 sınırlaması daha sonra anahtarlama veya analog   
 aktüatörler kullanılarak I/O’lar aracılığıyla  
 gerçekleştirilir.

Daha fazla bilgi
www.phoenixcontact.com/charx-manage
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Kullanımı kolay: Şarj yönetim yazılımı  
Charx manage endüstriyel binalar ve şarj 

noktaları arasındaki etkileşimi  
optimize eder.
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RÖPORTAJ

ERC Sistem, Alçak 
Gerilim Pano Montajı

UPDATE: Merhaba, Sizi ve firmanız Erc Sistem’i 
tanıyabilir miyiz?

Kadir ERCAN: 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Askerlik 
sonrası 1997 yılından itibaren profesyonel olarak Alçak 
Gerilim panoları, otomasyon sistemleri ve Elektrik taahhüt 
işlerini içerir projelerde mühendis ve yönetici olarak 
bulundum. 2009 yılında Erc Sistem firmasını kurduk.

UPDATE: Hangi tip projeler/sektörler üzerinde çalışma 
yapmaktasınız?

Kadir ERCAN: Alçak Gerilim panoları montajı 
yapmaktayız. Global bir üretici ve yerli bir üreticinin pano 
partneriyiz. Endüstriyel tesis, alışveriş merkezi, bina, 
hidroelektrik ve fotovoltaik güneş enerjisi santralleri 
projelerinde müşterilerimize çözüm ortağıyız. Bunun 
yanında otomasyon tarafında Esso Otomasyon ile enerji 
projelerinde komple donanım ve yazılım olarak çözümler 
sunabilmekteyiz. 

Enerji SCADA’sı, uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Yapmış 
olduğumuz uygulama örneklerinde stadyum, hastane vb. 
projelerin yanında özellikle GES projelerinde komple AC ve 
DC panoların yanında GES string izleme, GES Scada RTU 
projelerinde Phoenix Contact ile birlikte çözüm sunuyoruz. 
Son dönemde özellikle elektrikli araçların altyapısında 
kullanılan şarj istasyonu çalışmalarımız devam etmektedir. 
Ayrıca yönetmelik değişikliği ile birlikte özellikle hibrit 
enerji projelerine odaklanmış durumdayız bu projeleri 
takip ediyoruz ve çözümler sunuyoruz.

Kadir ERCAN
Elektrik Mühendisi, ERC Sistem A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı
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RÖPORTAJ

UPDATE: Gerçekleştirdiğiniz projelerde Phoenix 
Contact çözümleri ile müşterilerinize / kullanıcılara ne 
gibi avantajlar sunmaktasınız?

Kadir ERCAN: Phoenix Contact enerjinin sektöründe farklı 
çözümler sunmaktadır biz de özellikle, güneş enerjisi, enerji 
iletim dağıtım ve elektrikli araç şarj istasyonu çözümlerini 
kullanarak kullanıcılara sürdürülebilir çözümler sunmaya 
çalışıyoruz.

UPDATE: Ülkemizdeki elektrikli araçların yaygın 
kullanımda gerekli olan elektrikli araç şarj istasyonları 
konusunda ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?

Kadir ERCAN: 2018 yılından beri elektrikli araç 
kullanıcısıyız. Kullanıcıların yaşayabilecekleri zorlukları 
bizzat deneyimledik. Phoenix Contact ürünleri ile AC şarj 
istasyonu ürettik. Bunun yanında şu anda DC şarj istasyonu 
üzerinde çalışıyoruz. 30kW lık sistemi kurduk çalıştırıyoruz 
ve sistemi aynı altyapıyı kullanarak 120kW ‘a gücünü 
yükselteceğiz. Burada EV kullanıcısı olduğumuz için şarj 

esnasında ne gibi talepler gelebilir, zorluklara nasıl çözüm 
sunulabilir üzerine odaklandık ve çalışmalarımızı bu yönde 
ilerletiyoruz.

UPDATE: Bu çalışmalarınızda Phoenix Contact 
E-Mobility ürünleri ve çözümleri size ne gibi avantajlar 
sağlamaktadır?

Kadir ERCAN: Şarj istasyonu konusunda ister AC istasyon 
olsun ister DC istasyon olsun komple çözüm sunabiliyorlar 
özellikle AC istasyonlar için yeni çıkarttıkları Charx Control 
Moduler ailesi çok esnek bir yapıya sahip; aynı istasyon 
üzerinden ikiden fazla soket çıkışı sağlayabilir veya bir 
noktadan sadece kiosk kullanarak modüler istasyon 
kurulumu yapabilirsiniz. 

DC istasyonlar için gerekli olan DC Şarj Kontrolörü, DC güç 
modüllerini sağlayabiliyorlar ve çok iyi bir uyum içerisinde 
sistem çalışıyor. Mevcut ürün gamların yanında AC ve/veya 
DC istasyonlarına özel olarak üretilmiş ürünleri bütün 
sistemi tamamlamaktadırlar. 
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UPDATE: Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak 
şarj istasyonlarında yeşil enerjinin kullanılması 
konusunda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz 
ve bu çalışmaların nasıl ilerleyeceği hakkında 
düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Kadir ERCAN: Yeni üretim tesisimizde bu kapsamda bir 
proje başlattık. Otopark alanını yeniden düzenliyoruz. 
Üzerinde güneş paneli, altında araç şarj istasyonu olan bir 
Carport yapacağız. Bu projede bu yıl çıkan Phoenix Contact 
‘ın DC/DC güç modüllerini DC şarj istasyonunda kullanmayı 
planlıyoruz. Farklı firmalara araç şarj istasyonu, solar panel 
ve batarya ürünlerinin olduğu konteyner projelerinde 
danışmanlık yapmaktayız. Batarya fiyatlarının ucuzlaması 
ile bu tür projelerin yaygınlaşacağına inanıyoruz.

UPDATE: Gerçekleştirdiğiniz projelerde dijitalleşme 
adına ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Kadir ERCAN: Röportajımızın başında bahsetmiş 
olduğum gibi Esso Otomasyon ile komple yazılım hizmeti 
sunmaktayız; bu kapsamda çalışmalarımız arasında GES 
izleme sistemleri, şarj istasyonu yönetim yazılımı, Scada 
gibi çalışmalarımız bulunmaktadır. Bu şekilde bütün 
sistemlerin ortak bir platformda toplanarak bütün verilerin 

dijital ortamda güvenli bir şekilde erişebilir olması 
konusunda çalışmaktayız.

UPDATE: Phoenix Contact ile yapmış olduğunuz 
“Enerji Çözüm Partnerliği” ‘nin projelerinize nasıl bir 
katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Kadir ERCAN: Phoenix Contact ‘ın özel çözümleri ve 
ürünleri bulunmaktadır bu kapsamda biz de mühendislik 
konusunda hizmet veren bir firma olduğumuz için geçmişte 
gerçekleştirdiğimiz projelere yenilerini katarak çok farklı, 
özel projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunun 
yanında bizim pazarımızdaki istekleri ve gereklilikleri de 
Phoenix Contact ‘a ileterek bizim pazarımıza göre çözümler 
ve ürünler sunmaları kapsamında katkı sağlayabileceğimizi 
düşünüyorum. 

UPDATE: Son olarak eklemek istedikleriniz?

Kadir ERCAN: Birlikte birçok proje gerçekleştirdik; 
özellikle elektrikli araç şarj istasyonu konusunda çok iyi 
noktalara gelerek şarj istasyonlarını öncelikle iç pazarımıza 
sunduktan sonra ihraç ederek ülkemize de katkı sağlamak 
istiyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığınız için bütün Phoenix 
Contact Türkiye ekibine teşekkürlerimizi sunmak isterim.

RÖPORTAJ
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RÖPORTAJ
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MINI Analog Pro serisi 
sinyal çeviriciler
Geniş ürün gamı ile tüm sinyal çevirme, izolasyon, 
kuvvetlendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 
3kV izolasyon, tak-çıkar klemensler ve kabloyu 
çıkarmadan 4..20mA ölçme imkanını bu seride 
bulabilirsiniz.

Sürdürülebilir  
bir hayat mümkün !
Daha fazla sürdürülebilirlik için ürünlerimizi kurşunsuz 
olarak üretmemizi sağlayan prosesler geliştiriyoruz.  
Son 50 yılın metal işleme endüstrisindeki en önemli 
projelerinden biri sayılan bu hareketle bu uzun ve zorlu 
sürece öncülük ettik.

Uzak kontrol sistemleri 
Uzaktaki istasyonları kontrol odanıza çok uzun 
mesafelerden bağlamak mı istiyorsunuz? Hücresel iletişim 
veya bakır tabanlı çözümler kullanarak her çeşit uzaktan 
kontrol uygulaması için doğru iletim yoluna sahibiz.

YENİ ÜRÜNLER

Ex bölgeler için paslanmaz 
çelik panolar
Clipsafe paslanmaz çelik boş panolar ve klemens kutuları ekstrem 
koşullarda kullanım için uygundur. Yüzlerce çeşit ATEX ve IECEx 
onaylı ürün, menteşeli ya da vidalı kapaklı olarak mevcut olup, 
endüstriyel ortamlarda ve proses teknolojisi uygulamalarında 
gereken yüksek düzeyde korumayı sağlarlar. Clipsafe, müşteri 
gereksinimlerine göre kesikler ve delikler açılarak özelleştirilmiş 
ve istenen rakorlar ve  klemensler ile donatılmış olarak da temin 
edilebilmektedir.
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PLC ve I/O sistemleri
Otomasyon dünyası değişiyor. Dijitalleşme ile yeni gereksinimler 
ortaya çıkmaktadır, geleceğe yönelik otomasyon sistemlerinin 
üreticileri, müşterilerine modern IoT uygulamalarının 
standartlarını yerine getirme imkânı sunmaya hazır olmalıdır. 
Phoenix Contact bu amaçla geleceğe yönelik PLC’ler, I/O 
sistemleri ve PLC yazılımları sağlamaktadır.

YENİ ÜRÜNLER

Lazer markalama sistemi
TOPMARK NEO lazer yazıcımız ile yüksek dayanım gerektiren 
uygulamalarda klemenslerin, iletkenlerin, kabloların ve ekipmanların 
markalanması için geniş ürün yelpazesi sunuyoruz.

Combicon Başarı Öyküsü
Combicon Serisi PCB klemens ve konnektörlerimizin 
50. yıl dönümü... Birlikte yarattığımız bu başarı 
öyküsüne gururla bakıyor ve yeniliklerle dolu 
geleceğimizi heyecanla bekliyoruz. Bu tabloda 
en önemli yere sahip sizlerle birlikte Combicon 
Serisi PCB klemens ve konnektörlerimizin 50. yıl 
dönümünü kutluyoruz.
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Bilgi teknolojisi ve 
telekomünikasyon için aşırı 
gerilim koruması
BT arayüzleri aşırı gerilimlere karşı oldukça hassastır. 
İdeal olarak, koruma devresi yüksek iletim hızlarını 
zayıflatmamalıdır. Güçlü ve hızlı-etkili komponentler, 
minimum zayıflatmayla iyi bir koruma düzeyi sağlar. Aşırı 
gerilimler güvenli şekilde sınırlandırılır. Bant genişliği 
hemen hemen hiç etkilenmez.

Nearf i Temassız Güç ve  
Veri İletimi
NearFi, Protokolden bağımsız Phoenix Contact’ın yeni temassız 
gerçek zamanlı iletim teknolojisidir. Tüm Ethernet protokolleri 
için esnek uygulama olanaklarını kolaylaştırır. 

NearFi kuplörleri ile güç (24 V, 2 A) ve gerçek zamanlı Ethernet 
verileri (100 Mbps) birkaç santimetrelik bir hava boşluğu 
üzerinden iletilebilir.

YENİ ÜRÜNLER

Hibrit Klemensler
Hibrit klemensler, kontrol panosu ve saha bağlantı tarafında 
birbirinden farklı bağlantı yöntemlerine sahip klemenslerdir. 
Bu, klemenslerin aynı anda dahili ve harici kablolama 
gereksinimlerini karşılayabileceği anlamına gelir. Hibrit 
klemensler arasında geçiş klemensleri, ayırma klemensleri, 
ölçme ayırma klemensleri ve potansiyel dağıtım klemensleri 
gibi çeşitli fonksiyonlarda klemensler bulunur.
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Ücretsiz Online Eğitimlerimiz

QR kodu okutarak  Phoenix Contact 
Ürün kataloglarımıza erişin! 

Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz online eğitimlerimiz 
bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da devam edecek. Herbiri 

alanında uzman Ürün Yönetmenlerimizin  anlatımıyla bu yıl ve 
önümüzdeki yıl devam edecek olan eğitim programımıza  
info@phoenixcontact.com.tr adresiyle iletişime geçerek 

ulaşabilirsiniz. Daha önceki webinar kayıtlarımıza ulaşmak ve 
gelecek webinar programlarımızı öğrenmek için  

sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın!   

Akıllı cihaz üzerinden çalışan 
THERMOMARK GO mobil  
etiket yazıcısı
Etiketlerinizi kolayca ve ihtiyacınız olan her yerde oluşturun: 
mobil etiket yazıcısını akıllı cihazınızla kontrol edin ve endüstriyel 
markalamadaki esneklikten yararlanın.

• Yerinde etiketler oluşturun: Akıllı telefonunuz veya tabletinizle 
   etiket yazıcısını kontrol edin
• Modern ara yüzler: Akıllı cihazı Bluetooth veya NFC ile bağlayın
• Hızlı ve kolay etiket oluşturulması: MARKING sistem   
 uygulaması, kullanıcıları etiketleme sürecinde yönlendirir
• Hatasız baskı: Otomatik malzeme tanıma baskı hatalarını önler

YENİ ÜRÜNLER
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