
Araç Şarj Cihazları Car Chargers

Elektrikli Araç Şarj Sistemi Çözümü; Yoğun araştırma ve geliştirme süreçleri sonucunda, 
elektrikli araç şarj istasyonları için POWER sistemini yarattı. POWER elektrikli araç şarj 
sistemi, kullanıcılara sahip oldukları kredi oranının ve hızlı/yavaş şarj seçenekleri göre, 
kullanıcı için en uygun şarj seçeneğini söyleyebilmektedir. POWER şarj istasyonlarının 
sahip olduğu temel özellikler;

Kısa ve uzun süreli şarj seçenekleri
Darbelere ve korozyona dayanıklı sağlam çelik gövde tasarımı 
Dolandırıcılığa karşı yüksek koruma
Temassız kartla ödeme yapma kolaylığı
Açık ve kapalı alanlar için farklı tipte şarj istasyonu tipleri

yakınlık kontrol pilotu

nötr

Electric Vehicle Charging System Solution; After intensive research and development process, 
electric vehicle charging stations were created as POWER system. POWER electric vehicle 
charging system, can define the most suitable option for the charge according to credit ratio and 
fast / slow charge option. Basic features of the POWER charging stations;

Short and long-term charging options
Shock and corrosion-resistant steel body design
High protection against fraud
Ease of contactless cards to pay
Charging station types for different types of indoor and outdoor areas
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Araç Şarj CihazlarıCar Chargers
Neden Elektrikli Araçlar?

Son yıllarda motor ve malzeme teknolojisinde 
gerçekleşen gelişmeler, içten yanmalı motorlardan farklı 
çalışma prensiplerine sahip motorlar üretilebilmesine yol 
açtı. Bu gelişmelerden en çarpıcı olanı elbette elektrikli 
araçların ekonomik olarak üretilebilir hale gelmesidir.

Öte yandan elektrikli araçların gelişmesinin altında 
iki önemli etken yatmaktadır. Bunlardan ilki elbette 
artan enerjidir. Hızla artan dünya nüfusu ve bununla 
doğrudan bağlantı gösteren talep artışının aksine dünya 
kaynakları sınırlı orandadır. Veriler göstermektedir ki, 
kişi başına düşen petrol tüketimi artmakta fakat buna 
karşılık kısıtlı petrol kaynakları hızla azalmaktadır. 
İkincisi ise içten yanmalı motorların çevre üzerinde 
yarattığı olumsuz etkidir. İnsanoğlu 100 yıldan fazla bir 
süredir, petrol ürünleri ile çalışan içten yanmalı motor 
teknolojisini kullanmaktadır. Pistonların hareket etmesi 
için motor içersinde yaratılan yanma işlemi sonrasında, 
küresel ısınmanın asıl nedeni olan, CO gazları 
ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple sürdürülebilir çevre 
politikalarının vazgeçilmez konusu, araçların yol açtığı 
CO salınımının en düşük seviyeye indirilmesidir.

Öte yandan elektrikli araçların yaygınlaşması ve gerçek 
anlamda kullanılabilir hale gelmesi için sadece motor ve 
araba teknolojisindeki yaşanan gelişmeler yeterli değildir. 
Araçların günlük hayatta kolay şekilde kullanılabilmesi 
için, akülerinin her an ve her yerde şarj edilebilmesi 
gerekir. Bunun için özellikle şehirlerde birçok farklı 
noktada, kullanıma hazır şarj istasyonlarının kurulması 
gerekmektedir. Bu sayede araç kullanıcıları araçlarını 
gece veya gündüz saatlerinde tükettikleri enerji oranında 
ödeme yaparak şarj edebilirler. Tam elektrikli arabaların 
petrol ürünleri ile çalışan içten yanmalı motorlardan 
en büyük farkı, benzin istasyonu yada benzeri belirli 
bölgelerde kurulmuş merkezlerde dışında, uygun olan 
yer yerde şarj olabilmesidir. Bu sebeple önümüzdeki 
senelerde araç sayısı arttıkça şarj istasyonlarının 
önemi giderek daha fazla artacaktır. Elektrikli araçların 
kullanımı ile ilgili diğer bir konu ise, elektrikli araçların 
yaygınlaşması ile büyük oranda ortaya çıkacak olan ek 
elektrik enerjisi talebidir. Özellikle yük miktarını arttıracak 
hızlı şarj yöntemlerinin yaygın kullanımı, enerji talebinin 
yoğun olduğu zaman dilimlerinde şebekelerdeki yük 
miktarlarını arttıracak ve talep eğrisini var olan kapasite 
miktarının üzerine çıkaracaktır. Talebin doğru şekilde 
kontrol edilememesi sonucunda ise şebekede çökmeler 
gerçekleşmesi kaçınılmazdır. Bu tür problemlerin 
engellenebilmesi sadece araçların akıllı şarj sistemleri ile 
şarj edilebilmesiyle mümkündür.

Dünyanın birçok yerinde modern güç şebekeleri genelde 
belli saat aralıklarında benzer talep eğrilerine sahiptir. 
Akşam 7-9 arasında tüketim miktarı tepe noktasına 
ulaşırken, gece saatlerinde talep en düşük seviyelerinde 
seyretmektedir.

Why Electric Vehicles?

Developments taking place in recent years in engine and 
materials technology, enabled production of motors with 
different operating principles than internal combustion 
engine. The most striking of these is the development 
of electric vehicles is becoming economically produced.

There are two major reasons of the development of 
electric vehicles. The first of these is of course increased 
energy. World resources are limited, but world population 
is rapidly growing and demand increases. The data 
shows that per capita consumption of oil is increasing, 
but oil supplies is rapidly declining. The latter is the 
negative effects of the internal combustion engine on the 
environment. Human being uses an internal combustion 
engine powered by petroleum products more than 100 
years. To move the piston, created after the combustion 
process in the engine, which is the main cause of global 
warming, CO gases are emerging. Therefore, important 
issues of sustainable environmental policy is reduced to 
the low level of CO emissions caused by vehicles.

On the other hand, the electric vehicles to become 
widespread and available in real terms, only the 
developments in engine and car technology is not 
enough. For easy to use in daily life of this vehicle, the 
battery needs a recharge every moment and every place. 
For this, particularly in several different points in the city, 
it is necessary to establish the charging station. In this 
way, car users can charge the car by making payment at 
the rate of energy consumed at night or during daylight 
hours. The biggest difference from running internal 
combustion engines with electric cars full of oil products, 
petrol stations or similar established in certain regions 
outside of the center is to be charged in the appropriate 
places. Therefore, in the coming years, it will grow in 
importance as the number of vehicle charging station. 
Another issue relates to the use of electric vehicles, the 
demand for additional electrical energy that will arise 
with the spread of electric vehicles. In particular, the 
widespread use of fast charging method to increase the 
amount of load, the energy demand will increase the 
amount of time for which a heavy load on networks and 
will bring the amount of existing capacity on the demand 
curve. If the request can not be controlled correctly the 
result will be experiencing a collapse in the grid. Such 
problems can be prevented only by vehicles can be 
recharged with intelligent charging systems.

Modern power grids in many parts of the world often 
have similar demand curves at certain time intervals. The 
amount of consumption reached its peak in the evening 
7-9, demand has remained at its lowest at night.
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