GÜVENİLİR GÜÇ HER
YERDE SİZİNLE

Caterpillar Elektrik Gücü Üretim Sistemleri

TAM
ENTEGRE
SİSTEMLER

CAT SİSTEM ÜRÜNLERİ

• Güvenilirlik için C at® destekli motorlar
• Özelliklerinin belirlenmesi, ruhsatının alınması, kurulması
ve test edilmesi kolay
• Dünya genelindeki çoğu emisyon standardını karşılar

OTOMATİK AKTARMA ANAHTARI (ATS)

PARALEL BAĞLAMA ANAHTARLAMA TERTİBATI

• Cat temsilci ağı tarafından desteklenir

Caterpillar, basitten son derece karmaşık çoklu ATS/jeneratör seti anahtarlama tertibatı sistemlerine
kadar her türlü uygulamaya düzenlenebilecek çok çeşitli aktarma sistemleri ve ATS ürünleri
sunmaktadır.
• 2, 3 ve 4 kutuplu konfigürasyonlarda, 40 amperden 5000 ampere kadar farklı boyutları
mevcuttur
• E snek koordinasyon için kontaktör ve devre kesici tabanlı çözümler
• A çık, kapalı ve gecikmeli geçiş tasarımlarında temin edilebilir
• A TS ve baypas mekanizmalarını kapak kapalı durumda devreye alma/devreden çıkarma
• B aypas işlemi sırasında yük kesintiye uğratılmaz
• Tam otomatik mod işlevleri baypasta ATS ile idame ettirilir

Cat anahtarlama tertibatı, tekli veya çoklu elektrik altyapısı bağlantı noktasına sahip çoklu jeneratör
setleri için paralel bağlama yeteneği sağlar. Ayrıca, benzersiz gereksinimlerinizi karşılayan entegre
bir çözüm sunmak amacıyla, ATS dahil tüm sisteminiz için tek bir izleme ve kontrol noktası sağlar.
• E XL acil durum yük devretme yöneticisi, sadece kumanda cihazlarından oluşan panele
monte konfigürasyonda kontrol sağlayan ve tam otomatik bir sistem serisi sağlamak
üzere mevcut anahtarlama tertibatına entegre edilebilecek standart bir paralel bağlama
ünitesidir. Jeneratör setlerinin, önceden konfigüre edilmiş acil durum yedek güç ile ana güç
uygulamalarında ve tek jeneratörlü/tek elektrik altyapılı uygulamalara yönelik elektrik altyapısı
konfigürasyonlarıyla paralel olarak kullanılmasına imkan verir. Anahtarlama tertibatına monte
kontrollere karşılık duvara monte, uygun maliyetli bir alternatiftir.
•M
 otor Paralel Bağlama ve Entegrasyon Kontrolü (EPIC), motorlu jeneratör setlerinden
ve anahtarlama tertibatından ayrı olarak, uzak bir kabinde standart paralel bağlama kontrolleri
sağlar. Jeneratör setlerinin, önceden konfigüre edilmiş acil durum yedek güçte, ana güç
uygulamalarında ve elektrik altyapısı konfigürasyonlarıyla paralel olarak kullanılmasına
imkan verir.
•M
 otorlu Jeneratör Entegre Anahtarlama Tertibatı (EGIS), jeneratör setlerinin önceden
konfigüre edilmiş acil durum yedek güç ile ana güç uygulamalarında ve elektrik altyapısı
konfigürasyonlarıyla paralel olarak kullanılmasına imkan verir. Modüler EGIS sistemi;
senkronizasyon, güç faktörü kontrolü, yük paylaşma ve sistem izlemesi gerçekleştirmek için
ayrılmış bir denetleyici kullanır. Bu sistem, endüstriyel bir dokunmatik ekranlı insan-makine
arayüzü ile izlenebilir ve kontrol edilebilir.

GÜÇ SİSTEMİ KUMANDALARI
EMCP 4.4, güç çıkışı ve motor çalışması ile ilgili kapsamlı bilgiler sağlayarak jeneratör setinin
güvenilir çalışmasını temin etmek için tasarlanmış ölçeklendirilebilir bir kumanda platformudur.
Bu sistemler, ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere programlanarak ve genişleme modülleri kullanılarak
ihtiyaca göre daha kapsamlı bir şekilde uyarlanabilir.
• D enetimsel Kumanda Paneli (SCP), EMCP 4.4 denetleyicilerle donatılmış jeneratörler
için denetimsel düzey kontrolü ve izlemesi sağlayarak maksimum 16 jeneratör setinin sistem
düzeyinin izlenmesine ve kontrol edilmesine imkan verir.
• A na Kumanda Paneli, EMCP 4.4 denetleyicilerle donatılmış jeneratörler için sistem düzey
denetleyicisi görevi görerek maksimum 8 jeneratör setinin sistem düzeyinin izlenmesine ve
kontrol edilmesine imkan verir ve EMCP 4.4 kontrol sistemine elektrik altyapısına paralel
bağlama yeteneği kazandırır.

Caterpillar, onlarca yıllık deneyime ve eşsiz bir uzmanlığa sahiptir.
İşiniz ne olursa olsun, uzmanlarımız teknik gereksinimlerinizi
karşılayacak bir sistem tasarlamanıza yardımcı olmaya hazırdır
ve ekipmanlarınızın ömrü boyunca daima yanınızdadır.
Cat global temsilci ağının desteğine ve tüm ürünlere,
garanti kapsamına, finansman seçenekleri, parçalara, bakım
olanaklarına ve ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
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DİZEL YAKITLI JENERATÖRLER

GAZ YAKITLI JENERATÖRLER
GAZ YAKITLI JENERATÖRLER Gaz Yakıt ile 50 - 60 Hz Kesintisiz Güç Değerleri

DİZEL JENERATÖRLER 50 - 60 Hz
CM43

5470 - 8210 kW

11000 - 14660 kW

6, 7, 8, 9 silindirli

6 - 9, 12, 16 silindirli

CM32

12, 16 silindirli

2760 - 4540 kW

5850 - 7800 kW

6, 8, 9 silindirli

6, 8 - 9, 12, 16 silindirli

3000 - 4500 kW

12, 16 silindirli

1375 - 5320 kW

8, 12, 16 silindirli

6518 9700 kW

16, 20 silindirli

CG260

12, 16 silindirli

3600

GCM34

CG170

1000 - 2000 kW

12, 16, 20 silindirli

C175

2500 - 4000 kW

16, 20 silindirli

G3500

CM25
6, 8, 9 silindirli

CM20

CG132

980 - 1640 kW

6, 8, 9 silindirli

3500
C32

G3400

107 - 453 kW

6, 12 silindirli

830 - 1200 kW

12 silindirli

400 - 800 kW

8, 12, 16 silindirli

890 - 2750 kW

12, 16 silindirli

615 - 2519 kW

12, 16, 20 silindirli

1730 - 2590 kW

G3300

68 - 143 kW

6 silindirli

C27/3412C

0

591 - 800 kW

12 silindirli

C18

1,0

G3500

C15
C13

G3400

320 - 400 kW

6 silindirli

C9
C7.1

DG Serisi

C4.4

0

DG Serisi

10 - 40 kW

3 silindirli

C1.1/C1.5
0

8,0

9,0

10,0
MW

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0
MW

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0
MW

90 - 140 kW
0

5,4 - 8,8 kW

3 silindirli

7,0

50 - 60 kW

8 silindirli

C2.2/C3.3

6,0

GAZ YAKITLI JENERATÖRLER Propan Gazı ile 60 Hz Güç Değerleri

40 - 100 kW

4 silindirli

5,0

50 - 150 kW

8 silindirli

125 - 200 kW

6 silindirli

4,0

150 - 500 kW

6, 12 silindirli

180 - 300 kW

6 silindirli

3,0

750 - 2000 kW

12, 16, 20 silindirli

400 - 500 kW

6 silindirli

2,0

GAZ YAKITLI JENERATÖRLER Gaz Yakıt ile 60 Hz Yedek Güç Değerleri

500 - 600 kW

6 silindirli

0,5

0,5

1,0

4

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0
MW

Gaz yakıtlı jeneratör setlerimiz; doğal gaz, biyogaz, kömür gaz ve alternatif yakıtlar için ihtiyaca göre uyarlanmış tasarımlarla en yaygın şekilde temin edebildiğiniz gaz yakıt kaynaklarınızla
çalışmak üzere üretilmiştir. Yeni motor teknolojileri, en üst sınıf elektriksel ve termal verimlilik ile elektrik, ısı veya kojenerasyon sağlar. Fabrika kaynaklı konteynerler, ısı kurtarma modülleri,
kontrol sistemleri ve anahtar teslim, konteynere kurulu sistemler mevcuttur.
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MICROGRID TEKNOLOJİSİ

MICROGRID TEKNOLOJİSİ

İHTİYACA UYARLANMIŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ

FOTOVOLTAİK (PV)
Cat ince filmli, yüksek verimli modüller, geleneksel kristalin silikon güneş modüllerine karşı
kanıtlanmış bir performans avantajı sağlar. Aynı güç değerleriyle rakip modüllerden daha
fazla enerji üreten Cat PV modüller üstün performans ve güvenilirlik sunar.
• S ıcak iklimlerde daha yüksek yıllık verimlilik
• N emli ortamlarda daha düşük güç kaybı
• 2 5 yıllık bir güç çıkışı garantisiyle desteklenmektedir

Cat Microgrid teknolojisi; fotovoltaik paneller, enerji depolama, izleme ve kontrol sistemleri,
Cat jeneratör setleri, anahtarlama tertibatı ve ATS ile tam entegre güç sistemleri sunar.
Cat Microgrid sistemi, şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız topluluklar ile ticari ya da endüstriyel
kurulumlar için uygun maliyetli elektrik gücü sağlar. Fotovoltaik modüllerimiz ve akıllı enerji
depolama çözümlerimiz kapsamındaki yenilenebilir enerji sistemlerimiz ile elektrik altyapılarının
veya jeneratör setlerinin geleneksel elektrik üretimi imkanlarını birleştirerek uygulamanıza özel
olarak tasarlanmış bir enerji sistemi geliştirebiliriz.

MICROGRID ANA DENETLEYİCİ (MMC)
Cat MMC, bağlı olan tüm microgrid varlıklarının tam olarak izlenmesini ve kontrol
edilmesini sağlamak için geleneksel ve yenilenebilir enerji kaynağı çeşitlerini entegre eder.
• Tüm microgrid sisteminin izlenmesi ve kontrolü için grafiksel kullanıcı arayüzü
• Enerji maliyetini en aza indirmeye yönelik varlık optimizasyonu
• Yerel elektrik altyapısı hizmetine bağlı olduğunda şebeke içe/dışa güç aktarma kontrolü
ÇİFT YÖNLÜ İNVERTÖRLER
Cat çift yönlü invertörler, depolama çözümünün şarj ve deşarjı konusunda güvenilir kontrol sağlar.
İnvertör; lityum-iyon, volan ve ultrakapasitörler dahil çeşitli depolama seçenekleriyle uyumludur.
• Çok çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır ve çoğu güç kaynağıyla uyumludur
• Kesintisiz güç için yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre olur
• Paralel bağlantıya hazır: Mevcut gücü artırmak için çok sayıda invertör paralel bağlantıda
kullanılabilir

ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ
Cat enerji depolama sistemi; haberleşme baz istasyonu ve mikrodalga ana nakil hattı operasyonları
için güvenilir ve uzun süreli kesintisiz güç sağlar. Bu enerji depolama sistemi, rutin olarak çok saatlik
günlük kesintiler yaşanan bölgeler için tasarlanmış uzun yaşam döngüsü karakteristiğine sahiptir.
• D aha fazla kullanılabilir kapasite ve akü ömründen ödün vermeden tam deşarj edebilme
• 0 °C ila 50 °C ortam sıcaklığında dış mekanda kullanım için tasarlanmıştır
• H ırsızlık olasılığını azaltır; çıkarıldığında çalışmayan ve hiçbir değerli madde içermeyen akü
hücreleri

CAT GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
Geleneksel elektrik altyapısının mevcut olduğu şebekeye bağlı uygulamalar için, elektrik
altyapısından temin edilen gücün maliyetini azaltmak amacıyla fotovoltaik modüller kullanılabilir.
Şebekeden bağımsız uygulamalar için, fotovoltaik modüller dizel veya gaz yakıtlı jeneratör setlerinin
kullanımını dengelemek amacıyla kullanılır. Bu, yakıt tüketimini azaltır ve elektrik üretimiyle ilgili
işletme maliyetlerini düşürürken diğer bir taraftan da karbon emisyonlarını azaltır. Kısa süreli
şebeke stabilizasyonu veya daha uzun süreli yenilenebilir zaman kaydırma için, gün boyunca
üretilen yenilenebilir gücün, güneş ışığı olmadığında kullanılmasına olanak tanıyan akıllı enerji
depolama çözümleri de eklenebilir.

ÜSTÜNLÜĞÜ TEST SAHASINDA KANITLANDI
Caterpillar'ın Tucson Test Sahası, şebekeden tamamen bağımsızdı ve tesise elektrik
gücü ikmali konusunda yalnızca Cat dizel yakıtlı jeneratör setlerinin gücüne güveniyordu.
2016 yılında, Caterpillar bu yeri kendi microgrid teknolojisinin gerçek dünya değerini
göstermek için kullanmaya karar verdi. Yakıt tüketimini %33 azaltması beklenen 500 kW'lık
bir güneş paneli ve enerji depolama sistemi kurdular.
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KİRALIK GÜÇ ÇÖZÜMÜ
GEÇİCİ GÜÇ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN KALICI ÇÖZÜM

DİZEL YAKITLI KİRALIK GÜÇ SİSTEMİ DEĞERLERİ 50 - 60 Hz

Cat Rental Power, Kesintisiz güç sistemleri, soğutma sistemleri ve hava kompresörleri dahil tüm
ürün ve aksesuarların ihtiyaçlarına yönelik tek kaynaklı erişim sağlayarak dünya genelinde çok sıkı
iş çıkarmaktadır.

53 - 1000 kW

Yedek

XQP Serisi

48 - 880 kW

Ana

1375 - 1825 kW

Ana

GENİŞ GÜÇ ARALIĞI
Gaz ve dizel yakıtlı, 20 ila 2000 ekW aralığında elektrik gücü sağlayabilen kiralık güç çözümleri
sunuyoruz.

XQC Serisi

1150 - 1705 kW

Kesintisiz

20 - 2000 kW

Yedek

DESTEK
Uzmanlarımız; sistem tasarlama, ekipman temini, teknik destek, servis, bakım ve kiralık projelere
yönelik eğitim programları konularında sizlere yardımcı olmak için her aşamada yanınızdadır.

XQ Serisi

18 - 1825 kW

Ana

0

MÜDAHALE
Sahadaki kiralık güç sistemleri uzmanları ağımızın desteğiyle sisteminizin teçhizi, temini (tüm
yardımcı ekipmanlarıyla birlikte), bağlantısının kurulması, yakıt ikmalinin yapılması, çalıştırılması,
servis ve bakımlarının gerçekleştirilmesi konularında anında müdahale edebilir ve gerektiğinde
destek vermek üzere yerinde müdahale sağlayan uzmanlar görevlendirebiliriz.
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GAZ YAKITLI KİRALIK GÜÇ SİSTEMİ DEĞERLERİ 50 - 60 Hz

ÇEVRE DOSTU SİSTEMLER
Ünitelerimiz daha düşük gaz/dizel yakıt emisyonları açığa çıkaracak ve yerel emisyon standartlarını
karşılayacak veya aşacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır ve hassas ortamlar için ses yalıtımı gibi
seçenekler sunuyoruz. Tüm üniteler, standart yakıt depolama tedbirleriyle sunulmaktadır.

135 - 400 kW

Kesintisiz

XG Serisi

1250 - 1475 kW

Kesintisiz

XQ Serisi
0
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ÖZEL GÜÇ ÇÖZÜMLERİ

ÖZEL GÜÇ ÇÖZÜMLERİ

İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAK
GÜÇ SİSTEMLERİ

Bölmeler
Ses yalıtımlı ve hava koşullarına karşı koruyucu bölmeler, ihtiyaçlarınıza özel olarak inşa
edilir ve jeneratör setinizle birlikte kurulu halde gelmesi sayesinde, sahada kurulumu en
aza indirir.

Hiçbir uygulama çok zor değildir. Karmaşık kontrol
sistemleri, yüksek gerilim sistemleri ve aşırı sıcaklık
koşullarına yönelik çözümler dahil ihtiyacınız olan
her şeye sahibiz. Cat uzmanları size özel elektrik gücü
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir sistem tasarlamak
için sizinle birlikte çalışır. Spesifik uygulamanıza
ve bulunduğunuz bölgenin standartlarına uyacak
ataşmanlar ve performans seçenekleri içeren bir
sistem geliştirmek üzere her komponent için gerekli
uyarlamaları yaparız. Sonuçta ortaya, tümüyle ihtiyaca
göre uyarlanmış, fabrikada test edilmiş ve tam kapsamlı
Caterpillar garantisine sahip bir güç üretim paketi çıkar.

Kesintisiz Güç Modülü (CPM)
Cat CPM sistemleri, faaliyetleri kesintiye uğratabilecek veya değerli verilerin
kaybolmasına ya da sistem kapasitesinin düşmesine yol açabilecek ani akım
yükselmeleri ve düşüşlerine ve elektrik kesintilerine karşı sürekli güç koruması sağlar.

Özel Kontrol Sistemleri ve Anahtarlama Tertibatı
Karmaşık kontrol felsefelerinin uygulandığı uygulamalarda jeneratörlerin ve ilgili
anahtarlama tertibatının kontrolü ve izlenmesine yönelik komple çözümler.

Özel Voltaj Jeneratörleri

Komple bir jeneratör seti paketi satın aldığınızda,
Caterpillar mühendisleri tam entegre paketin
fabrika testlerine tanıklık etme olanağıyla jeneratör
denetleyiciler, anahtarlama tertibatı ve programlanabilir
mantık denetleyicisini (PLC) eksiz bir modüler tasarıma
entegre edebilir.

Mühendislerimiz, ihtiyaçlarınızı karşılayan alternatörü temin ederek bunu,
Caterpillar üretim tesislerimizden birindeki Cat jeneratör setinize monte edecektir.

Yardımcı Ekipmanlar
Cat jeneratör setinizle çalışmak üzere tasarlanmış uzak soğutma grupları, havalı
marş sistemleri, ağır hizmet tipi hava emme filtreleri, yakıt filtre sistemleri, özel
egzoz susturucu sistemleri, egzoz atık arıtma sistemi gibi ekipmanlar sunuyoruz.

Bu, türünün tek örneği olan bir tek kaynaklı sistemdir.
Sahip olduğumuz olanaklar ve deneyimimiz, satış
desteğinden kavramsal tasarıma, ayrıntılı tasarımdan
üretime, Cat'in size özel güç çözümüne yönelik ömür
boyu desteğe kadar pazar lideri bir ürün sunmamıza
yardımcı olmaktadır.

Soğutma Ekipmanları
-40 °C ila +55 °C sıcaklık koşullarında çalışmak için tasarlanmış ek seçenekler
kullanarak, bu sıcaklık aralıklarında çalışacak jeneratör setleri tasarlayabiliriz.
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KAPSAMLI KAYNAKLAR VE DESTEK

KAPSAMLI KAYNAKLAR VE DESTEK

Global Temsilci Ağı

Kapsamlı Servis Sigortası

Her Cat makinesi; parça, servis ve ekipman konusunda uzun yıllardır dünyanın en iyisi kabul edilen küresel
temsilci ağımızla desteklenmektedir. Siz endüstri liderinden daha fazlasını bekliyorsunuz ve biz de iş sahası
güvenliğini geliştirmeye, çalışanlarınızı eğitmeye, bakım faaliyetlerini yönetmeye ve işinizi büyütmeye yardımcı
olmaya yönelik kapsamlı programlarla standardı belirlemekten gurur duyuyoruz.

Kapsamlı Servis Sigortanız; Cat markalı tüm elektrik gücü ekipmanları için standart garanti süresinin ötesinde,
devredilebilir garanti kapsamı sunar. Bu sigorta, sizi beklenmedik onarım faturalarından korur ve kapsama dahil
komponentler için, mevcut tüm muafiyetler düşüldükten sonra %100 parça ve işçilik ücretleri için geri ödeme
alınmasını sağlayarak artan parça ve işçilik maliyetlerine karşı güvence sunar. Geniş sigorta kapsamı seçenekleri,
bireysel ihtiyaçlarınıza ve basit fiyat koşullarına göre uyarlanarak güç sisteminizin performansına güvenmenizi ve
aklınızın rahat olması sağlanır.

Cat® Connect
Cat Connect, iş performansınızı artıracak teknoloji ve hizmetleri bir araya getirir. Teknolojiyle donatılmış
varlıklardan alınan verileri kullanarak ekipmanlarınız ve faaliyetleriniz hakkında her zamankinden daha
fazla bilgi ve fikir edinirsiniz.
• Maliyetleri kontrol altına alın
• Performansı artırın
• Riski azaltın

Müşteri Destek Anlaşması
Müşteri Destek Anlaşmanız, ürünlerinizi idame ettirmenize yardımcı olmakla birlikte, ürününüzün büyüklüğü veya
yaşına bakılmaksızın üretiminizin ünite başına maliyetini düşüren kişiselleştirilmiş bir sözleşmedir. Anlaşmalar,
kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır ve temel önleyici bakım setlerinden komple maliyet performansı
garantilerine varan seçenekler sunabilir. Hangisini seçerseniz seçin, Cat temsilciniz anlaşmanızı belirlemenize
yardımcı olacak ve başarınızı garantilemek için size daima ilgiyle yaklaşacaktır.

Esnek Finansman ve Bakım Programları

Parça Bulunurluğu

Cat Financial'ın işletmeniz için en iyi finansman çözümünü sunacağından emin olabilirsiniz. İster bir inşaat
ekipmanı, Cat motorlu bir yat ister bir Cat jeneratörü ile desteklenen bir güç kaynağını finanse etmek isteyin, finans
temsilcilerimiz tüm endüstrilerdeki Cat ürünleri konusunda tam donanımlıdır. Hızlı ve kolay finansman ve ödeme
koşullarınıza göre uyarlanmış ödeme planlarıyla, satın alma işleminizi hızlandırmaya ve ekipmanlarınıza hızlı bir
şekilde işbaşı yaptırmaya yardımcı oluruz. Güvenilir, üretken ve güçlü çözümler için Cat ekipmanlarını seçtiniz.
Şimdi de işinizi büyütmeye yardımcı olması için Cat Financial'ı seçin.

Cat temsilciniz, parça siparişlerinin %98'ini, sipariş zamanından itibaren 24 saat içerisinde tamamlayabilmesi
için bir parça envanteri ile donatılmıştır ve global Cat parça ağına erişime sahiptir. Güç sisteminizi çalışır durumda
tutmak için elinizde doğru parçaların olmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, parts.cat.com
adresindeki bilgilere 7/24 erişim de sağlıyoruz. Bu sayfada, Cat orijinal, Classic™ ve yeniden üretilmiş parçalara
ilişkin videolar, başvuru materyalleri ve teknik özelliklerin yanı sıra, hepsi de orijinal ekipman teknik özelliklerine
göre üretilmiş ve Caterpillar tarafından önerilen Cat elektrik gücü ürünlerinizin onarım ve bakım parçalarıyla ilgili
bilgileri bulabilirsiniz.
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ELEKTRİK
GÜCÜ ÜRETİMİ

VERİ MERKEZLERİ
VERİ MERKEZLERİ

Endüstri lideri performansı Caterpillar'ı tüm sektörlerde tercih edilen
marka haline getirmiştir. Önceliğimiz, başarınızı garantilemek ve
ürün ile hizmetlerimiz konusunda güveninizi kazanmaktır.

Teslim tarihlerini karşılamanız ve bütçenin dışına çıkmamanız gerekir.
Her türlü uygulamada özgün ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir güç sistemi
sunmayı taahhüt ediyoruz.

İhtiyaç Duyduğunuz
Her Zaman ve Her
Yerde Verilerinizi İletin
Dünyamızın dönmesini sağlayan verileri
sorunsuz bir şekilde yönetebilmeleri için
ağlara ve sistemlere elektrik gücü ikmal
etmek sizin işiniz. Kesintisiz, yedek ve geçici
güç gereksinimleriniz için, ihtiyaçlarınıza göre
uyarlanmış ATS ve anahtarlama tertibatıyla
entegre edilmiş Cat jeneratör setlerini keşfedin.

MÜŞTERİ HİKAYESİ: MOSKOVA, RUSYA

ELEKTRIK SANTRALI
NÜKLEER
SERA

VERI MERKEZI

Veri Merkezi için Uptime Institute Tarafından Onaylanmış
Güvenilir Güç Sistemi

ATIK SU ARITMA TESISI

DataSpace'in Moskova veri merkezi; Uptime Institute'ten Tier III Tasarım, Tier III Tesis ve
Tier III Operasyonel Sürdürülebilirlik alanlarında "Gold" derecesiyle uluslararası onaylar
alan Rusya'daki ilk tesisti. Tesis tasarımcıları, müşterilerinin verilerine kesintisiz erişmesini
sağlayan yedek güç çözümünü tedarik etme konusunda Caterpillar'ı ve Cat temsilcisi,
Zeppelin Cat'i tercih etti.

KATI ATIK SAHASI
SAĞLIK HİZMETLERİ
KIRSAL ALAN ELEKTRIK
İKMALI

TARIM

ÇÖZÜM
Altı adet Cat 3516B dizel yakıtlı jeneratör seti, tüm veri merkezi kapatılmadan jeneratörlerden
herhangi birinin hizmete alınmasına olanak tanıyacak şekilde konfigüre edildi.

HABERLEŞME
ELEKTRİK ALTYAPISI

MADENCİLİK

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ
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ELEKTRİK SANTRALLERİ

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ
ELEKTRİK SANTRALLERİ

Dünya Genelinde
4.500 MW'den Fazla
Kurulu Güç
Caterpillar, orta hızlı jeneratör setleri
teknolojisiyle çalışan yüksek verimli elektrik
santralleri alanının lider geliştiricisidir. Çıkış
kapasitesi 2MW'den 200 MW'ye ve ötesine
uzanan, farklı yakıt seçenekleriyle çalışan
elektrik santrallerinin çıkış kapasitelerini
destekleme olanaklarına sahibiz.
Caterpillar, güç gereksinimi 4 - 5 MW arasında
olan sitelere kombine ısı ve güç seçeneklerini
içeren orta hızlı, doğal gaz yakıtlı elektrik
santralleri sağlamaktadır. Cat Modüler Elektrik
Santralleri, 12 gün gibi kısa bir sürede inşa ile
teslim edilmektedir.

MÜŞTERİ HİKAYESİ: ALBERTA, KANADA

Esnek Güç ve Dağıtılmış Güç Stratejisi
Kâr Ettiriyor
Gazete kağıdı talebi azalmış olsa da Alberta Newsprint Company (ANC) dağıtılmış strateji
ve yalın iş gücüyle gelişmeye devam ediyor. Şebeke elektriği maliyetlerinin artması ANC'yi
kendi elektrik santralini inşa etmeye sevk etti. Elektrik fiyatları yüksek olduğunda, bu fabrika
şebekeden daha az elektrik kullanıyor ve tesiste üretilen artık elektrik gücü daha yüksek bir
fiyatla şebekeye geri satılıyor.

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ

MÜŞTERİ HİKAYESİ: SAO PAULO, BREZİLYA

Sizin Kadar Sıkı Çalışan Güç Sistemleri

CHP Enerji Maliyetlerini Düşürürken, Güvenilirliği Artırıyor

İnsanlar iş yerlerine elektrik gücü temin etme konusunda size güveniyor. Ticari jeneratörlerimiz birinci sınıf
yakıt verimliliği ve düşük yaşam döngüsü maliyetleri sunar. Tesisinizin neye ihtiyacı olursa olsun, buna uygun
bir çözümümüz mutlaka vardır.

Sao Paulo'da, büyük ticari tesisler sıklıkla meydana gelen elektrik kesintilerini önlemek için
şebeke elektriği tüketimini azaltmaya ihtiyaç duyuyordu. Rochavera, ofis ve mağazalardan
oluşan büyük bir ticari kompleks açacağı zaman Ecogen'e ve yerel Cat temsilcisi Sotreq'in
desteğine başvurdu. Rochavera'nın benzersiz kombine ısı ve güç (CHP) sistemi her yıl 6 milyon
kW saat enerji tasarrufu sağlarken diğer bir taraftan da yerel şebekeye olan talebi azaltıyor.
ÇÖZÜM
Yedek veya pik güç uygulamalarına yönelik her biri 2055 kW nominal elektrik gücüne
sahip iki adet G3520C gaz yakıtlı jeneratör seti ve 1500 kW'lık bir adet Cat 3512B dizel
yakıtlı jeneratör seti.

ÇÖZÜM
Cat elektrik santrali zamanının yaklaşık %25'inde çalışır durumda. Talebi karşılamak için
hızlıca devreye girerek ANC'ye kâr getiriyor.
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SAĞLIK HİZMETLERİ

TARIM
TARIM

Dünyanın ve İşinizin
Sürdürülebilirliğini
Sağlayacak Güç

MÜŞTERİ HİKAYESİ: DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

SAĞLIK HİZMETLERİ

Acil Durum Yedek Güç ve Tesis Güç Uygulamaları için
Entegre Sistem

Güvenilir Olmak Üzere Tasarlandı

American Hospital Dubai (AHD), muazzam bir genişleme sürecine girişti ve hastane tesisleri
ile acil durum yedek güç uygulamaları için güvenilir ve yüksek kaliteli bir güç kaynağına
ihtiyaç duyuyordu. AHD, yerel Cat temsilcisi ile zaten güçlü bir ilişki içerisindeydi ve bu projenin
güç üretme ekipmanlarını temin etmek için onlarla çalışmanın mantıklı bir seçim olacağını
düşündü. Cat'in entegre sistemi; hastanenin, elektrik kesintilerinde bile nitelikli ve kesintisiz
sağlık hizmeti vermesini sağlama konusunda bütünleyici bir rol oynamaktadır.

Yedek güç ve kiralık acil durum
jeneratörlerimiz, tarımsal faaliyetlerin
maliyetli elektrik kesintileri sırasında sorunsuz
bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
Tarıma yönelik geleneksel güç sistemlerine ek
olarak, biyogaz yakıtlı jeneratör setleri önceden
atık olarak değerlendirilen şeyleri maliyetten
tasarruf sağlayan yakıta dönüştürüyor. Tarım,
gıda işleme ve endüstriyel proseslerden
elde edilen türev gazlar hapsedilerek yakıt
jeneratörü setlerinde kullanılıyor. Bu sayede,
giriş maliyetlerinden tasarruf sağlanıyor ve
zararlı gazların salımı azaltılıyor.

MÜŞTERİ HİKAYESİ: RAYONG, TAYLAND

Kesintisiz Güç için Biyogaz

Sizler, yaşamları devam ettiren makinelere güç veriyorsunuz. Cat jeneratör setleri dünyanın en büyük hastanelerinden
bazılarına güç veriyor. Elektrik kesildiğinde güvenebileceğiniz bir yedek jeneratöre sahip olmak çok önemlidir.
Tesisinizin süregelen taleplerini karşılayacak veya acil durumlarda ilave geçici güç sağlayacak bir güç sistemi
konfigüre edeceğiz.

Nong Rai Çiftliği kendi tesisinin güç gereksinimini karşılayabilmek amacıyla
biyogaz kaynaklarını depolamak istiyordu. Bu çiftlik; üfleyiciler, kurutma sistemleri ve
operasyonlarında kullanılan diğer yardımcı tertibatlar için 200 kW güç tüketmektedir.
Bu tesisin enerji santrali artık, tesisin ihtiyaç duyduğu elektrik gücünün tamamını karşılıyor
ve önceleri yerel elektrik şebekesinden elektrik almaya harcadıkları yıllık 2,8 milyon baht
kadar tasarruf sağlıyor.
ÇÖZÜM
İki adet biyogaz yakıtlı Cat jeneratör seti toplamda 200 kW'ye yakın bir güç üretiyor; kumanda
panelleri ve ATS, üretilen gücün güvenilir ve verimli bir şekilde dağıtılmasını garantiliyor.

ÇÖZÜM
İki adet Cat C175-16 dizel yakıtlı jeneratör seti yedek güç desteği verirken bir adet
Cat 300 Serisi UPS (250 kVA) elektrik kesintisinin uzaması durumunda kesintisiz güç sağlıyor.
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MADENCİLİK

NÜKLEER
MADENCİLİK

Sonuna Kadar
Güvenebileceğiniz Güç
Mevcut herhangi bir elektrik şebekesinden
uzakta güvenilir, kesintisiz güç, geçici güç
veya kombine ısı ve güç sistemine ihtiyacınız
olduğunda, madencilik faaliyetlerinizin devam
etmesini sağlayacak Cat jeneratör setlerine
güvenin. En geniş madencilik faaliyetlerinden
en küçük taş ocaklarına kadar Cat temsilciniz
özgün uygulamanıza göre bir sistem
uyarlayacak ve kuracaktır. Jeneratör setlerimizi,
operasyonunuzun verimli bir şekilde sürmesini
sağlarken ekibinizin sağlığını ve çevremizi de
koruyacak şekilde tasarlıyoruz.

NÜKLEER

MÜŞTERİ HİKAYESİ: ÇEK CUMHURİYETİ

Zorlu Uygulamalarda Güvenilir Güç

En Güvenli Nükleer Enerji Üretimi

Çek Cumhuriyeti Nükleer Enerji Tesisi Güvenliğini Artırdı

Roy Hill Avustralya'nın en büyük maden işletmesi tesisidir ve Marra Mamba demir cevheri
rezervine ev sahipliği yapmaktadır. Roy Hill'in madencilik projesi bir maden, bir işleme tesisi ve
demiryolu ağır yük nakliye sistemini içermektedir. Cat temsilcisi EPSA, bu ıssız ve inatçı ortama
Cat güç modülleri ile elektrik gücü tedarik ediyor. EPSA ve Caterpillar, ihtiyaca göre uyarlanmış
tasarım, üretim teknolojisi ve teknoloji temini konusunda birlikte çalıştı.

Caterpillar, 90 yıldan uzun zamandır acil durum ve yedek güç jeneratör setleri sağlamaktadır. Onlarca yıllık
deneyimimiz ve endüstrinin en geniş ürün gamına sahip olmamız, acil durum ve yedek güç ünitelerini nükleer
enerji tesisinizin özgün ihtiyaçlarına göre uyarlamamıza olanak tanımaktadır. Nükleer enerji endüstrisi uzmanlarımız
ihtiyaç duyduğunuz her noktada tavsiye, planlama, tasarım, teslimat ve kurulum hizmetleri ile kesintisiz destek
sağlamaktadır. Sismik sarsıntıdan önce ve sonra operasyonun devamlılığını sağlayabilmek için, en katı nükleer
standartlarını karşılayacak onaylı testler ve analizler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda, gerekli tüm belgelere
erişmenizi ve testlere tanıklık etmenizi sağlıyoruz.

Çek Cumhuriyeti'ndeki nükleer enerji tesislerinin işletmecisi CEZ, Fukushima felaketi sonrası
gerçekleştirilen stres testlerinin ardından, bağımsız acil durum güç kaynakları eklemek
zorunda kaldı. Önemli mekanik darbe direnci, sismik sınıflandırma ve elektromanyetik darbeye
karşı direnç gibi gereksinimler karşılanmak zorundaydı. Temelin ve Dukovany Nükleer Enerji
Santrali'nde özel konteynerler içerisine Cat jeneratör setleri kurulmasını talep eden CEZ bu
sayede, hatırı sayılır bir maliyet tasarrufu sağladı ve çok kısa ve güvenilir bir implementasyon
programı uyguladı. Dört jeneratör setinin tamamı, siparişin verilmesinin ardından bir yıldan
daha kısa bir sürede kuruldu ve katı nükleer standartlarını karşılayacak şekilde kullanılmaya
hazır hale getirildi.

MÜŞTERİ HİKAYESİ: AVUSTRALYA

ÇÖZÜM
Her biri 40'lık konteynere kurulmuş bir adet Cat dizel yakıtlı jeneratör seti içeren 30 adet
Cat XQ2000 kiralık güç modülü, liman tesisinin ihtiyacı olan tüm gücü tedarik ediyor.

ÇÖZÜM
Beton zemine monteli, ihtiyaca göre uyarlanmş bir konteyner ile korunan dört adet
C175-20 Cat jeneratör seti, 12 aydan daha kısa bir sürede üretilmiş, temin edilmiş ve
kurulmuştur.
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SERALAR

ELEKTRİK ALTYAPISI
ELEKTRİK ALTYAPISI

Günlük İhtiyaçlar için
Üstün Güç
Siz, okulların aydınlatılmasından evlere
elektrik verilmesine ve iş yerlerinin çalışmaya
devam etmesine kadar hayatın ihtiyaçlarını
karşılamak için elektrik gücü tedarik edersiniz.
Cat sabit veya geçici jeneratör setleri uygun
maliyetlidir, ani talep artışlarını karşılamaya
yönelik güvenilir güç çözümleridir ve
müşterileriniz için uygun fiyatlı elektrik
tedarik etmeye olanak tanır.

MÜŞTERİ HİKAYESİ: ONTARIO, KANADA

SERALAR

MÜŞTERİ HİKAYESİ: BOA VISTA, BREZİLYA

CHP ile Çiçekler Yıl Boyunca Açar

İşinizi Büyüten Jeneratör Setleri

Ormanın Gücü

Çiçeklerin yıl boyu yetişmesi için gerekli ısıyı üretmek çok fazla enerjiye mal olur. Kanada'nın
Ontario eyaletindeki Rosa Flora, kendi CHP sisteminin yardımıyla bunu başarıyor. Onlar daima
yerel Cat temsilcilerine güvendi ve bugün bu sistem %90'ın üzerinde verimliliğe ulaştı.

Maliyetleri azaltmak ve tesis durumunu iyileştirmek için geliştirilen güce sahip olun. Cat CHP sistemleri
operasyonunuza yönelik elektrik gücü üretirken tesisinizin ısıtılmasını da sağlar. Doğal gazla çalışan CHP jeneratör
setlerimiz %90'ın üzerinde verimle çalışır. Bir Cat atık arıtma sistemi, karbondioksitçe zengin egzoz gazını bitki kökü
gübresi olarak kullanılmak üzere filtreler. Dilerseniz, elektrik altyapısına uygun paralel bağlama anahtar tertibatı ve
kontrolleri ile artık enerjiyi yerel şebekenize de satabilirsiniz.

Boa Vista, geçilmesi neredeyse imkansız Amazon yağmur ormanlarıyla ülkenin geri kalanından
ayrılmaktadır. Ulusal elektrik şebekesinden izole oluşu, eskimiş ve arızalanan ekipmanlar
ile bölgenin artan güç ihtiyacı, voltaj düşmelerini yaygın ve gücü bölge bölge dağıtmayı
bir zorunluluk haline getirdi. Çabucak, güvenilir bir ek güç kaynağına ihtiyaç vardı.

ÇÖZÜM
İki adet G3516 gaz yakıtlı jeneratör seti 80.000 saatten sonra bile hala işinin başında.
Yakın zamanda, bu ekibe iki adet G3520C ve iki adet G3516H jeneratör seti katıldı.

Sekiz hafta gibi kısa bir süre içerisinde, 40 MW'den fazla elektrik gücü edecek yakın bir
alt istasyon geliştirildi. Uzun vadeli çözüm için, düşük emisyon, düşük gürültü, mükemmel
gerilim ve frekans kontrolü gereksinimlerini karşılayan bir elektrik santrali inşa edildi.
ÇÖZÜM
Konteynere kurulu 32 adet Cat 3516A ve 3516B dizel yakıtlı jeneratör seti.

22

23

KIRSAL ALAN ELEKTRİK İKMALİ

KATI ATIK SAHALARI
KIRSAL ALAN ELEKTRİK İKMALİ

Gücü İhtiyaç Duyulan
Yere İletir
Bugün 1,3 milyardan fazla insan elektriğe
erişmekten yoksun ve milyarlarca insan temiz
suya, sağlık hizmetlerine, aydınlatmaya ve
eğitime erişim dahil temel insani ihtiyaçlar
için güvenilir bir elektrik şebekesine ihtiyaç
duyuyor. 90 yıldır uzak endüstriyel sahalar,
köyler, kırsal topluluklar ve adalar; güvenilir
enerji, şebeke yedekliliği ve sürdürülebilir,
kesintisiz güç için Caterpillar'ın gücüne
güvendi.
MÜŞTERİ HİKAYESİ: MUSTIQUE, ST. VINCENT VE GRENADİNLER

KATI ATIK SAHALARI

MÜŞTERİ HİKAYESİ: QUEBEC, KANADA

Güvenilir Güç, Doğal Güzellik

Günlük Güç İhtiyacı için Umulmadık Bir Yakıt Türü

Yenilenebilir Güç Üretimi

Bir ada topluluğuna elektrik gücü temin etmek özveri ve mevcut en güvenilir ekipmanları
gerektirir. Mustique tatil adası yaklaşık 5,7 kilometre karelik bir alanı kaplamaktadır ve
adanın elektrik gücü tamamen Cat jeneratör setleri tarafından temin edilmektedir.

Cat jeneratör setleri, katı atık sahaları tarafından üretilen zararlı gazları toplayıp temizleyecek ve bu gazlarla çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Güvenilir güç sürdürülebilir olandır. Çöp gazını yakarak ortadan kaldırmak yerine, çöp gazından
elektrik gücü üretebilecek gaz yakıtlı motorlu jeneratörlerle onu, yenilenebilir yakıta çevirebilirsiniz. Ürettiğiniz
elektriği, jeneratör setlerinizi yerel şebekeyle paralel bağlayan programlanabilir mantık denetleyicisi (PLC) tabanlı
kontroller içeren anahtarlama tertibatımızla yerel şebekeye satın.

Kanada'da bulunan EBI Énergie Quebec kuruluşu daha önceden boru hattına satılmayan artık
biyogazı kullanarak 9,4 MW yenilenebilir elektrik gücü üretmek üzere 25 yıllığına anlaşma
imzaladı. Dakikada 127,42 metre küp metan gazı, Cat biyogaz yakıtlı jeneratör setlerinin,
gazı elektriğe dönüştürdüğü kojenerasyon tesisine pompalanıyor. Bu jeneratör setleri %99,9
kullanılabilirlik oranıyla çalışıyor ve 7000'den fazla eve güç vermeye yetecek miktarda
enerji üretiyor. Kuruluşun, yerel Cat temsilcisiyle olan ilişkisi bu planın geliştirilmesinde
kilit faktör olmuş.

ÇÖZÜM
Dizel yakıtlı bir C175-16 kesintisiz çalışıyor ve adanın pik güç ihtiyacı, ilave edilen 3516 dizel
yakıtlı jeneratör setiyle karşılanıyor. Rutin bakım sırasında ilave iki adet 3516 dizel yakıtlı
jeneratör seti kullanılıyor ve bu üniteler yedek güç üniteleri olarak hizmet veriyor.

ÇÖZÜM
Biyogaz yakıtla çalışması için özel olarak tasarlanmış altı adet Cat G3520C gaz yakıtlı jeneratör
seti ile birlikte salınım jeneratörü olarak görev yapan yedinci ünite; CHP ve anahtarlama
tertibatı.
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HABERLEŞME

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ
ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Güç Üretimi için Atık
Gaz Kullanma

MÜŞTERİ HİKAYESİ: NAİROBİ, KENYA

HABERLEŞME

Doğu Afrika Genelinde Kesintisiz Kapsama Alanı

Uç Koşullar için Tasarlandı

Nairobi merkezli Alan Dick East Africa; 4 milyon kilometrekareden daha büyük bir alanı
kaplayan Kenya, Tanzanya, Ruanda, Burundi, Uganda ve Sudan'da hizmet vermektedir.
Kuruluş, bölgede binlerce seyyar şantiye inşa etmiş. Sektörün doğası gereği, sıfır kesinti
süresi olmazsa olmaz. Cat temsilcisi Mantrac, kapsamlı deneyimi, Cat ekipmanlarının ünü ve
mükemmel ürün desteğine dayalı olarak güç üretme ekipmanları tedarik etmesi için seçildi.

Uzak konumlarda yürütülen insansız operasyonlarda güvenebileceğiniz ve kolayca erişebileceğiniz bir sisteme
ihtiyaç duyarsınız. Cat güç üretim ekipmanları kesintisiz güç için üretilir ve Cat temsilciniz tarafından özgün saha
gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlanır. Modüler ses yalıtımlı kabinlerimiz gürültü seviyesi düzenlemelerini
karşılar, yakıt hırsızlığına karşı caydırıcıdır, çevre unsurlardan korur ve üstelik kolay onarım ve kuruluma imkan verir.

Atık su arıtma prosesinde kullanılan atık
su çürütücüler tarafından üretilen gaz
hapsedilebilir ve tesise, çürütücü için elektrik
ve ısı ya da başka termal yükler sağlamak
amacıyla kullanılabilir. Metanın enerjiye
dönüşüm oranı enerji verimliliğini artırır,
elektrik maliyetlerini düşürür ve çevresel
etkiyi azaltır. Cat düşük enerjili yakıtlı jeneratör
setleri, kanalizasyon gazı yakıtlarındaki
kirleticiler için özel bir toleransa sahiptir.
Kendi elektrik santralinizi tasarlama, kurma
ve idame ettirme konusunda Cat temsilciniz
size yardımcı olacaktır.

MÜŞTERİ HİKAYESİ: ELIZABETH, NEW JERSEY, ABD

"Kojenerasyon Kamu Elektrik Altyapısını Yedek Gücümüz
haline getirdi"
Sandy Fırtınası heyelana yol açtığında, Elizabeth, New Jersey'de bulunan Joint Meeting of
Essex & Union Counties atık su arıtma tesisi hiçbir zaman kapanmadı. Arıtma tesisi, elektrik
kesintisi boyunca, kendi kojenerasyon tesisi tarafından üretilen güç ile faaliyete devam
etti. Cat jeneratör setleri tesise giren tüm ham lağım suyunun ıslahı için tesisin çalışmayı
sürdürmesini sağladı. Kojenerasyon tesisi tüm atık gazını kullanmakla birlikte, daha önceleri
şebekeden satın aldığı elektrik gücünden yıllık 2,2 milyon dolar tasarruf ediyor.

ÇÖZÜM
Hepsi de ses yalıtımlı kabinlerde yer alan 8 kVA ile 700 kVA arasında değişen çeşitli boyutlarda
600'den fazla dizel yakıtlı jeneratör seti.

ÇÖZÜM
Üç adet Cat G3516 jeneratör seti, boru hattıyla ikmali yapılan doğal gaz veya iki adet büyük
anaerobik çürütücüden elde edilen metan gazı ile çalışıyor ve dördüncü jeneratör seti planlı
bakım için yedek güç ünitesi olarak hizmet veriyor.
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CATERPILLAR, CAT TEMSİLCİLERİ, MÜŞTERİLER:
GÜVENİLİR BİR İTİBAR
Caterpillar, sattığımız her ürün için sağladığı ömür boyu destekle başarınıza adanmıştır.
Global Cat temsilcisi ağı dünyanın neresinde olursanız olun, ihtiyacınız olan hizmet ve
desteği almanızı garantiler. Uzman desteğinden tasarıma, optimize edilmiş verimlilikten
yatırım geri dönüşü ve kuruluma, devreye almadan garanti, parça ve Cat finansman
seçeneklerine kadar, gücünüzü zirvede tutmak için üretildik.
Yerel Cat temsilcinizle bugün iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için, cat.com/powergeneration adresini ziyaret edin.
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