Enerji Santralleri ve Senkronize Saat Sistemleri

Bayındırlık ve imar sahaları içinde azami düzeyde operasyon verimliliğine en çok ihtiyaç duyanlar elektrik santralleridir. Binlerce insana elektrik
enerjisi sağlama gerekliliği, eşzamanlı olarak çalışan muazzam bir elektrik santralinin işletimiyle birleştiğinde, ortaya büyük bir zorluk çıkar. Bunu
gerçekleştirmek için elektrik santralinin zamanı doğru olarak alması, santralin tüm birimlerinin mümkün olduğunca sorunsuz çalışmasını sağlamak
açısından çok önemlidir.
Bir elektrik santralini çalıştırmak için gerekli çok sayıdaki işçi de, zaman tutma işlemini son derece önemli kılar. Elektrik santralinin çalışanları genel
olarak vardiyalar halinde işbaşı yaptığından, doğru zaman tutma ve programlama, herkesin uyumlu çalışabilmesi için zorunludur. Ek olarak, binlerce
konut, işyeri ve ticari binaya sabit elektrik akışını sağlamak için, senkronize bir saat sistemi jeneratörlerin AC döngülerini senkronize edebilir. Elektrik
santraline kurulacak bir senkronize saat sistemi ile bu zorlukların birçoğunun üstesinden gelinebilir.
Senkronize saat sistemi, bir elektrik santraline şu avantajları sunabilir:
• Vardiya Değişimleri Sorunsuz Gerçekleşir – Tesise kurulan senkronize bir saat sistemi ile çalışanlar vardiya
değişimlerinin ve molaların ne zaman başlayacağını ve sona ereceğini bilecektir. Bu, elektrik santralindeki her
çalışanın aynı zaman çizelgesine göre hareket etmesini ve vardiya değişimlerinden net olarak haberdar olmasını
sağlayacaktır.
• Jeneratörlerdeki AC Döngülerinin Senkronizasyonu – Tüm müşterilere sabit ve güvenilir elektrik
sunabilmek için, jeneratör üzerindeki AC döngülerinin tam ve kesin olması gerekir. Senkronize bir saat
sistemini uygulamak, jeneratör döngülerinin son derece doğru şekilde senkronize edilmesine olanak
tanıyacaktır.
• Daha Düşük Bakım Maliyeti ve Süresi – Bir elektrik santralinde Sapling senkronize saat sisteminin kullanılması durumunda, Yaz Saati
Uygulamasının başlatılması ve sonlandırılması sırasında saatlere ilişkin bakım işlemi gerçekleştirmek konusunda sürekli endişelenmeye gerek kalmaz.
Sapling saatleri, bir değişiklik meydana geldiğinde zamanı otomatik olarak güncelleme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, bir elektrik santrali çalışanlarının,
saat sistemi üzerinde sürekli bakım işlemleri yürütmek zorunda kalmasından çok, günlük işlerine odaklanmasına olanak tanır.
Elektrik santrallerindeki zaman çizelgeleri son derece karmaşıktır ve günlük bazda tamamlanması gereken çok çeşitli görevler içerir. Senkronize saat
sistemleri, günlük bazda ortaya çıkabilen birçok meseleyi çözmeye yardımcı olabilir ve tüm santrallere mükemmel uyum sağlar.
Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz danışmanlık için, lütfen bölgenizdeki satıcımız ile iletişim kurun.

