


‘’Enerji ve Ötesi’’



Hibrit Enerji Santrali / Hybrid Power Plant (HPP): 
Ana Enerji Üretim Santrali + Yardımcı Enerji Üretim Santrali



RES JES HES Termik Santraller Kojenerasyon
Trijenerasyon

Santrallerinde kullanılabilecek;
Enerji üretim santrallerine çözüm ortağı, yardımcı enerji kaynağı olan GES sistemleri. 

BES

+



Santral için kullanılan mevcut ENH ve kurulu trafo gücünden maksimumda 
yararlanılır.

Santralin üretim/mekanik kayıpları tolere edilir, enerji üretimi artar.  

Mevcut santralde üretim yoksa veya çok düşükse, üretim hala devam eder.

Toplam HPP’nin LCOE’si azalır.

Spinning Reserve yapılır.

Santralinizdeki boş alan yeni bir enerji kaynağı ile değerlendirilir.

Daha stabil enerji üretimi/daha iyi V-f kontrolü sağlanır.

Neden HPP
kurulmalı?



HPP Mevzuat

1
• İletim hattına basılacak maksimum güç, lisans 

gücü kadar olmalıdır.

2
• HPP lisansta belirlenen santral sahası 

koordinatlarının içine kurulabilir.

3

• Mevcut santralin YEKDEM tarifesi ve süresi 
geçerlidir, dolayısı ile sabit ve sürdürülebilir 
getiri sağlanır.

4
• HES’ler için DSİ onayı gerekir.



360
Değer 

Mühendisliği

Sistem Aşamaları:

Analiz ve Boyutlandırma

Şebeke Entegrasyonu Çözümleri

GES Kurulum Çözümleriİzleme ve Raporlama Çözümleri



Hibrit Enerji Santrallerinde Yatırımcı Beklentisi: 

Uzman Mühendislik Kadrosu

‘’Enerji ve ötesi‘’



Bu sistem sadece GES değil,  GES’in çok daha ötesinde! 

Titiz Ön Mühendislik Çalışmaları = Değer Mühendisliği



HPP/RES
‘’Hibrit Rüzgar Enerjisi Santrali’’

+

Ana Enerji Kaynağı Yardımcı Enerji Kaynağı 
Saha GES

Depolama

. . . .

. . . .

Şebeke

Gelecek

PPC



HPP/RES 
‘’Hibrit Rüzgar Enerjisi Santrali’’

• Üretim/Mekanik kayıpların tolere edilmesi, santralde 
daha fazla enerji üretimi.

• Daha stabil şebeke / GES sayesinde daha iyi V-f kontrolü

• Rüzgar olmadığında, düşük/ çok düşük rüzgar rejimlerinde
maksimum üretim

• Santral sahasındaki boş alanların değerlendirilmesi.

• Santral ENH ve trafosundan daha fazla yararlanma.



HPP/JES
‘’Hibrit Rüzgar Enerjisi Santrali’’

+

Ana Enerji Kaynağı Yardımcı Enerji Kaynağı 
Saha GES

Depolama

. . . .

. . . .

Şebeke

Gelecek

PPC



HPP/JES 
‘’Hibrit Jeotermal Enerji Santrali’’

• Üretim kayıplarını tolere ederek daha yüksek üretim sağlama

• Boş alanların doğru değerlendirilmesi

• Kuyu başı pompası, re-enjeksiyon pompası, soğutma suyu 

pompası,soğutma kulesi fanları, vakum pompası gibi enerji 

ihtiyacı yaratan işletme giderlerinin karşılanması.



HPP/HES 
‘’Hibrit Hidroelektrik Enerji Santrali’’

+

Ana Enerji Kaynağı Yardımcı Enerji Kaynağı 
Saha GES

Depolama

. . . .

. . . .
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Gelecek
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HPP/HES
‘’Hibrit Hidroelektrik Enerji Santrali’’

• Üretim kayıplarını tolere ederek daha yüksek üretim 

sağlama

• PV Modüllerin su üzerinde olması = Daha Serin PV Cell=

~ %15 daha yüksek üretim

• Baraj su havzasındaki suyun yaklaşık %50’ye kadar daha 

az buharlaşması = Daha fazla üretim



HPP / Termik Santral
‘’Hibrit Termik Santral’’

+

Ana Enerji Kaynağı Yardımcı Enerji Kaynağı 
Saha GES

Depolama

. . . .

. . . .

Şebeke

Gelecek

PPC



• Üretim/mekanik  kayıplarından kaynaklı güç kaybının 

karşılanması; toplam enerji üretiminin artması

• Santral sahasındaki boş alanların değerlendirilmesi

• İşletme giderlerinin karşılanması/aza indirilmesi

• Termik santralden kaynaklanan sera gazı emisyonunun 

yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile 

azaltılması, minimize edilmesi.

HPP / Termik Santral
‘’Hibrit Termik Santral’’



HPP/ Kojenarasyon-Trijenarasyon Santrali
‘’Hibrit Kojenarasyon-Trijenerasyon Santrali’’

+
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• Üretim kayıplarını tolere ederek daha yüksek üretim 

sağlama

• Boş çatı/saha alanlarının değerlendirilmesi

• Düşük tüketim rejimlerinde üretim

HPP/ Kojenarasyon-Trijenarasyon Santrali
‘’Hibrit Kojenarasyon-Trijenerasyon Santrali’’



HPP-BES
‘’Hibrit Biyokütle/Gaz Santrali’’

+
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HPP/BES
‘’Hibrit Biyokütle/Gaz Santralleri’’ 

• Üretim kayıplarını tolere ederek daha yüksek üretim 

sağlama

• Santral sahasındaki boş alanların değerlendirilmesi



Hibrit Entegre Sistemler Konar Farkları

1
25 yıllık Endüstriyel Otomasyon Tecrübesi

2
>100 MWp GES EPC Tecrübesi

3
Yapay Zeka ile İzleme ve Kontrol 

4 İşletme ve Bakım Hizmetleri

5
Yatırım Finansman Çözümleri



Olmazsa Olmaz O&M 

• Sürdürülebilir bir gelir akışı için,

• Düşük ROI ,

• ISO 9001:2015 standardına uygun denetleme (Inspection),

• IEC 62446-2 standardına uygun İşletme & Bakım,

• Etkin İşletme & Bakım Anlayışı (O&M)

• Sürekli İzleme

• Sürekli Görüntüleme

• Periyodik Bakımlar

• Kestrimci ve Koruyucu Bakımlar

• Temizlik



• İzleme ve Bilgi Depolamada
IEC 61724 Standardı

• Talep Edilen Aralıklarla (Aylık, 3 Aylık) 
Düzenli Raporlama 



SCADA/ Hybrid & Power Plant Controller (HPPC)

• Gelişmiş Hibrit Kontrol Algoritması,
• Aktif Güç Kontrolü,
• Frekans Tepkisi,
• Reaktif Güç Kapasitesi,
• Reaktif Güç Desteği Sağlanması,
• İlgili kontrol algoritmalarını içeren, Solarify izleme

platformu ve datalogger’ı ile entegre çalışan ancak kendine
ait ayrı bir kontrolcüye sahip interaktif, hızlı kontrol ve
SCADA sistemi

EPDK/TEİAŞ, Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin 
ve    Ek-18 maddesi gerekliliklerine;



Solar Power
Plants

Inverter Main Energy Plants

HPP 
HYBRID POWER PLANT



• Sürdürülebilir enerji arzı için gelişmiş algoritmalar,

• Voltaj regülasyonu-Frekans ve Aktif-Reaktif güç kontrolleri

• Farklı enerji kaynaklarının en yüksek verimle koordinasyonu

• Tüketim ve Depolama bileşenlerinin en yüksek verimle

koordinasyonu

• Büyük ölçekli santraller için tümüyle digital merkezi izleme-kontrol

ve yönetim platformu

• İşletme bakım kolaylığı sağlayan gelişmiş izleme ve raporlama

özellikleri

SCADA/ Hybrid Power Plant Controller (HPPC)





• SOLARIFY, ‘’Bugün santralim ne üretmiş olmalı‘’ sorusunun cevabını yapay zeka algoritmaları 
kullanarak verir.

• Her 5 dakikada bir gerçekleşen meteorolojik değerlere göre üretim tahmini yapabilirsiniz.



• Mobil sürümüyle istediğiniz 
yerden SOLARIFY’a ulaşabilir, 
aynı zamanda büyük 
ekranlarda bütün 
santrallerinizin performansını 

aynı anda takip edebilirsiniz.



• SOLARIFY, bütün inverterleri, stringleri ve inverterlerin MPPT’lerini kendilerine göre 
modeller ve bu modeller üzerinden %98 doğrulukla bozunum tespiti yapar.



• Her santralin IEC standardında metriklerini (Performans oranı, Sıcaklık kompanzasyonlu performans 
oranı, Emreamadelik vb.) günlük, aylık ve yıllık olarak istediğiniz zaman aralığında inceleyebilirsiniz.



• Üretim sayfasında, inverterlerin ve stringlerin ürettikleri güçlerin üretebilecekleri güçleri 
tek bir haritada görüp kolayca sorunları tespit edebilirsiniz.



Pazarlama ve İletişim Bölümü  HES için Neler Yapacak ?

• Sistemi en iyi şekilde aktaracak dijital ilan tasarımı yapmak
• Konu ile ilgili ilan verebileceğimiz dergi, sosyal mecra araştırması yapmak
• HES içerikli sosyal medya paylaşımları hazırlamak
• HES detaylı anlatan flyer, broşür hazırlamak
• Elimizdeki yatırımcı listesine hazırladığımız dijital dokümanlar ile  Mailing yapmak
• Yatırımcı listesindeki adreslere basılı doküman göndermek
• Yatırımcı listesi ile iletişime geçmek 

** Müşteri sunumunda çıkartılacak



TOP BRAND PV TURKEY 
2020

Uluslararası alanda tanınan araştırma enstitüsü Alman 
EUPD Research, «Top Brand PV Turkey EPC» 

kategorisinde KONTEK’in Solar birimi olan KONAR’ı
seçmiştir. 


