
ENERJİ KALİTENİZİ KONTROL EDİN!

ELEKTRİK MOTORLARINDA 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Motorları, Enerji Kalite 
Dengesizliklerinden Koruyun!
Elektrik motorlarının, dengesiz enerji kalitesinde arıza yapmadan çalışabilmesi, 
teknik gider ve arıza maaliyetlerinin düşürülmesi adına “D-mot” sizlere teknolojik 
bir yenilik sunmaktadır.
İşletmelerimizde bulunan her güçte ki ( 5kVA - 400kVA arası) motor ünitelerinde 
yaşanan faz dengesizliklerinde ve şebekeden kaynaklanan arızalarda, D-mot 
sistemine bağlı motorlar çalışmaya ve üretime devam edebilmektedir.
Bu sebeple üretim ve iş kaybı yaşanmadan proses süreçlerinize devam 
edebilirsiniz.
D-mot işletmede bulunan her güçteki invertörlü veya asenkron motorlar üzerinde 
%30’a yakın enerji tasarrufu sağlar.



D-MOT NE İŞE YARAR?
√ Motorların ömrünü uzatır 

√ Bakım ve onarım giderlerinizi azaltır

√ Yıl boyu üstün performans sağlar

√ Motorlarda enerji verimliliği sağlar

√ Kısa sürede yatırımın geri dönüşünü sağlar

▶ D-MOT kontrolündeki motor üniteleri, bağlı olduğu şebeke 
fazlarından biri (R,S,T) veya nötr tamamen kesilse ya da şebeke faz 
değerleri düşse bile çalışmaya devam eder.

▶ Cihazın, bağlı olduğu sisteme tepkime süresi: 1 sn/ 10-¹³ birim zamandır.

▶ Akım ile gerilim arasında ki faz farkını devamlı 120⁰ ‘ de stabil tuttuğu 
ve bu işlemi kompanzasyon sistemlerine oranla çok hızlı yapabildiği 
için cihaz ve iletken kaynaklı kayıpları tamamen ortadan kaldırır.

▶ Akım ile gerilim arasında faz açısı 120⁰ de sabitken, D-MOT’a bağlı 
almaçlar olabilecek en efektif performansla çalışır ve verimliliği artar.

▶ D-MOT çıkışındaki gerilim stabil olduğundan altında bağlı almaç, 
gerilim değerindeki fliker ve kırpışmalardan etkilenmez.

▶ THD-I ve THD-U oranını stabil tutup, şebekeden çekilen tekli 
harmoniği sisteme zarar vermeyecek düzeyde tutar ve sönümler.

▶ Yapılan test ve ölçümlerde, aktif tüketim ve kol akımlarında %30’a 
kadar enerji verimliliği sağladığı gözlemlenmiştir.

▶ 400 V gerilim seviyesinde, 0-400 Kva güç aralığında, istenilen her 
güçte tek parça olarak üretilebilir.

D-MOT FONKSİYONLARI

Dijital Enerji  Teknolojileri ve Otomasyon Sistemleri A .Ş.
Maslak Mah. Beybi Giz Plaza A Blok No: 1  Sarıyer /  İSTANBUL 

Tel:  +90 212 982 56 41  www.deostechnology.com


