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Yönetici Özeti

PowerHud® size enerji tüketimlerinizi kontrol altına almanızı sağlayacak 
yetkinlikleri sağlar. Tüketim alışkanlıklarınızı takip ederek, derlediği faydalı 
data analizleri ile datanıza ve size ışık tutar. Sistematik bir yaklaşımla enerji 
performansınızı iyileştirmenin ötesinde, bakım ve işletme maliyetlerini de 
düşürerek verimliliği üst düzeye çıkarır. 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kriterlerinden biri de enerji tüketimi-
nin düzenli izlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması ve uygulanacak enerji 
verimliliği projelerinin sağladığı tasarrufun enerji izleme sistemi ile tespit 
edilmesidir. 

PowerHud® ile hedeflenen sonuç,
Tasarruf ve Sürdürülebilirlik

PowerHud® Nedir?

Kimler Kullanmalı?

Günümüzde işletmeler hiç olmadığı kadar enerjiye bağımlı hale geldiler. 
Üretim yapan işletmeler, fabrikalar, bankalar, oteller, okullar, hastaneler, 
ticari binalar ve zincir mağazalar için enerji en kritik element olarak ön 
plana çıkmaktadır. 

Biz işletmeler bu kritik enerji ihtiyacı için büyük bütçeler ayırırken aynı 
zamanda kullandığımız enerjinin tasarruf imkanlarını anlamak ve ziyan 
olan enerjiyi kullanabilmek  adına eskiden kalma yöntemlerle büyükçe 
bir zaman ve insan kaynağı harcıyoruz. 

PowerHud® inovatif yetenekleri sayesinde size akılcı çözümler sunarak, 
çalışan sistemlerinizin ve cihazlarınızın performanslarını yönetirken ayrıca 
enerji tüketim alışkanlıklarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olur. 
Operasyonel maliyetlerinizi büyük ölçüde azaltır. 

Yüksek enerji faturası ödeyen ve tasarruf etmek isteyen sektör bağımsız 
tüm işletmeler PowerHud® kullanabilir.
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Bütüncül Yönetim

Merkezi Konsol HUD

İzleme & Raporlama

Dinamik Alarm

Motoru

Enerji Portföy Yönetimi

Kestirimci Tüketim 

Motoru

Tarife Karşılaştırma

ile Doğru Satınalma 

İklimlendirme Sistemleri

Düzenlemeleri

UPS, Jeneratör Yönetimi

Kestirimci Alarm

Analizi

 Tüketim Karşılaştırmaları

Kayıp Kaçak Tespiti

Dinamik alarm kuralları ile sizin ve sistemin 
belirlediği kurallar dışına çıkıldığında 
SMS ve E-Posta yoluyla bildirimler gönderilerek
soruna anlık müdahele olanağı sağlanır.

Bünyenizdeki tüm enerji tüketen noktaların
enerji performansları tek bir noktadan takip 
edilir ve tüketimleri birbirleriyle karşılaştırılır.

Machine Learning tekniği ile geçmiş tüketim
bilgileri kullanılarak gelecek dönemlerdeki 
tüketim oranları hesaplanmaktadır.

Faturada belirtilen değerlerin sağlamasını 
yapar ve yaptığı analizler ile hangi tarifede
kalmanız gerektiğini belirler.

Ana tüketim kalemlerinden biri olan ısıtma ve
soğutma sistemlerinin, en optimum ve konforu 
etkilemeyecek şeklide çalışması sağlanır.

Jeneratörleri ve UPS leri merkezden izleyerek
yakıt, pil, alarm durumları hakkında bilgiler sağlar. 
İstenirse uzaktan çalıştırma, durdurma, test 
modunda çalıştırma gibi işlemler yapılabilir.

Tüketim noktalarında oluşan sorunlar ile ilgili 
sorun analizi yapar ve yapılan iyileştirmeler 
sonunda sorunların çözülüp çözülmediğini izler.

Tüketimleri istenilen tarih aralığı ve tüketim 
noktası düzeyinde karşılaştırır. Trafo sayacından
başlayarak kayıp kaçak analizi yapar.

Kestirimci hedef tahminleri ile mevcut ve 
geçmiş tüketimleri izleyebilir, analizler ile
akıllı raporlar oluşturabilirsiniz.

Fatura Yönetimi
Tüm tüketim noktaları ana sayaçtan bağımsız
olarak faturalandırılır. Karmaşık yapılardaki
işletmelerde maliyet ayrışması yapılır. 



Yetenekler Elektrik

Enerji kalitesindeki bozukluklar genellikle çalışan cihazların sorun oluşturmasıyla 
kendisini gösterir. Sağlıklı çalışmayan kompanzasyon sistemi kendini ceza faturasında 
gösterir. Bu ve benzeri sorunları yaşamadan PowerHud® tarafından bilgilendirilirsiniz ve 
gerekli tedbirleri alırsınız.

ENERJİ KALİTESİ ve REAKTİF ENERJİ TAKİBİ

Zaman içinde oluşan datanızı günlük bazdan yıllık baza kadar olan aralıklarla 
karşılaştırıp önceki dönemlerde ki tüketimlere olan farkını bulabilirsiniz. Beklenmeyen 
artışları gözlemleyip sebepleri konusunda bilgi sahibi olursunuz.

AYLIK / YILLIK TÜKETİM KARŞILAŞTIRMALARI
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Yetenekler Elektrik

VE DAHA ONLARCA AKILLI HUD
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Çok şubeli işletmeler, enerji takibini eş zamanlı olarak tek noktadan PowerHud® 

üzeriden yapabilmektedirler. Ayrıca tüm bölgeler için tüketim kırılımları ve noktaları 
arasında karşılaştırma yapmak da mümkündür. 

Reaktif ceza durumunu gösteren konsollardan, enerji harmonik bozukluklarını inceleyen 
grafiklere kadar onlarca akıllı grafik elinizin altında. 



Yetenekler Jeneratör

UPS Yönetimi

Çok şubeli işletmeler, jeneratör ve UPS takibini eş zamanlı olarak tek noktadan PowerHud® 

üzeriden yapabilmektedirler. Ayrıca tüm bölgeler için üretim/tüketim detayları ve noktalar 
arasında karşılaştırma yapmak da mümkündür. 

Yapınızda bulunan marka bağımsız tüm UPS lerin durum takipleri PowerHud® konsolu 

üzerinden yapılabilmektedir.



Yetenekler Su
Üretim modellerinde en çok tüketilen kaynak elektrik ve doğalgaz olmasına rağmen, 
bazı işletmelerde su tüketimi de yüksek olabilmektedir. Üretim formulü ile ilişkilendirilen 
su tüketim takibi ile gereksiz tüketimler önlenmektedir.

Diğer Hud ekranlarında olduğu gibi su içinde data editör ekranı aracılığı ile  tüketim 
karşılaştırmaları ve performans eşikleri gibi işlemler kontrol altına alınmaktadır. 
Belirlenen su tarifesi ile toplam ve ortalama maliyetleriniz takip edilmektedir.



Yetenekler Özellikler

FATURA YÖNETİMİ TALEP YÖNETİMİ
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RAPORLAMA

ALARMLAR

Siz iş enerjinizi farklı yerlerde harcarken, PowerHud® arka planda sürekli olarak analitik 
işlemler icra etmektedir. Belirlenen optimum kurallar dışına çıkan durumlar olduğunda 
size anlık alarmlar ile bilgiler iletilmektedir. 
Günlük, haftalık ve aylık olarak tüketim ve performans grafiklerini ve trendlerini içeren 
raporlar tarafınıza sunulmaktadır. 

Mevcut ve geçmiş faturalarınızı 
yönetip geleceğe yönelik fatura 
tahminleri görebilirsiniz.

Ölçümlenemeyen yönetilemez, arz 
talep dengesini takip edip gerekli 
aksiyonları alabilirsiniz.

Gözünüzden hiçbir 
şey kaçamaz

Sizin için hazırlanmış 
özet raporlar



Yetenekler Lokasyon

KULLANICI ROLLERİ
Farklı yetki rollerindek kullanıcılar tanımlayıp 
erişim kontrolü yapabilirsiniz.

ANALİTİK MOTORU
Tüketim datanızı öngörülü çizelgeler, 
grafikler ve KPI’lar ile daha iyi anlayın

Canlı harita üzerinden anlık olarak bölgesel sorun takibi yapılabilmektedir. Alarm üreten 
bölgeler üzerinde alarm detayları belirerek ilgili kişilere de ayrıca email ve kısa mesaj 
bildirimi yapılmaktadır.

Bölgesel bazda kullanıcı yetkilendirmeleri yapılabilmektedir. Bir bölgede oluşan sorunlar 
ile ilgili iletiler istenilirse sadece o bölgenin sorumlusuna gönderilebilir. 

Esnek kullanıcı rolleri sayesinde görev ve bölge bazında tanımlamalar yapılabilmektedir.



Yetenekler Trend
Enerji tüketim alışkanlıkları ve gidişatlarının takip edilebileceği Trend ler ile istenilen 
zaman aralıkları için incelemeler ve karşılaştırmalar yapılabilmektedir.



Yetenekler Finans
Tüketiminizin maliyet tarafında oluşturduğu figürleri takip ederek nokta bazlı maliyetler 
kontrol edilebilir.

Zaman içinde oluşan datalar analiz edilerek, mevcut ve gelecek tüketim maliyetleriniz 
için ışık olmaktadır. Histrorik datalar güncel ile karşılaştırılır ve mevcut tüketiminizin 
geçmiş aylara ve yıllara göre oranı hesaplanmaktadır.



Yetenekler Rapor
Gelişmiş rapor editörü ile istenilen zaman aralığı ve konum için detaylı raporlar ve 
faturalar oluşturulur. Oluşturulan raporlar istenilen formatta kaydedilir. (Excel, CSV, PDF, Print)



Yetenekler Canlı İzleme
Lokasyonlara konuşlandırılmış enerji analizörleri, röleler, sayaçlar uzaktan canlı olarak 
izlenebilir. Cihazlarda oluşan alarmlar incelenerek aksiyon alınması sağlanır.

Ayrıca, Jeneratörler, UPS ler, Kojenerasyon, Trijenerasyon ve benzeri diğer cihazlarında 
tek bir noktadan izlenmesi / yönetilmesi mümkündür. 

Çok şubeli yapılarda uzak noktada bulunan cihazların yakıt durumları, pil durumları, arıza 
durumları gibi parametreler takip edilebilmekte olup gerektiğinde  cihazlar test modun-

da çalıştırılabilir.

İzlenen cihazlar yada sensörler için PowerHud® dinamik bir altyapıya sahiptir. Okunmak 
istenen cihaz parametreleri custom olarak tanımlanabilmektedir.  



Mobil Arayüz
PowerHud® basitleştirilmiş mobil arayüzleri ile sizlere enerji altyapınız hakkında özet bilgiler 
sunar. 

Çalışma süreçlerini mobil dünyaya göre tasarlayan, güncel bilgiye ofis dışında, hızlı şekilde 
ulaşan, teknolojiyi verimli şekilde kullanarak işine değer katan 
gerçek zamanlı i şletmeler için tasarlanmıştır.

Oluşan alarm durumları tarafınıza anlık bildirimlerle gönderilir.



Sistem Nasıl Çalışıyor
PowerHud® esnek yapısı sayesinde bulut tabanlı platformlarda ve yerelde sanal 
sunucularda çalışabilmektedir. Database yapısı olarak noSql  kullanılmaktadır. Temel 
çalışma prensipleri;

     Analizörler, sayaç ve sensörlerden PowerHud® toplama ajanı ile okunan datalar Pow-

erHud® data toplama servisine aktarılır, ilgili servis gelen datayı otomatik olarak sınıflan-

dırıp veritabanına kaydeder.

     Data, belirlenmiş kurallar çerçevesinde analitik takibata alınır ve gerekli uyarılar var ise 
kullanıcılara uyarı mesajları gönderilir.

     IOT cihazların takibi PowerHud® üzerinden izlenebilmektedir. Çalışmayan yada 
bağlantı sorunu yaşayan cihazlar kullanıcıya raporlanır.



İletişim Bize Ulaşın

Gerekli sensör temini yapıldıktan 

sonra sahada ki montaj ve kurulum 

işleri tamamlanır.

MONTAJ

03

Cihazlarla yazılım platformu 

arasında ki ilişkiler ve ayarlar 

tanımlanarak sistem devreye alınır.

PLATFORM
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İşletmenizdeki mevcut yapıyı 

inceleyerek plaform dizaynı 

için gerekli bilgileri toplanır.

ANALİZ

DÖRT ADIMDA UYGULAMA 

01

Toplanan bilgiler ışığında 

proje en optimum şekilde 

dizayn edilir.

DİZAYN

02

Detaylı bilgi almak yada endüstrinize uygun efektif enerji çözümleri ile ilgili sorularınızı 
yanıtlamak için PowerHud® ekibi sizden telefon bekliyor. Sorularınıza değer veriyoruz.

www.powerhud.com

İLETİŞİM
Hudop Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
GOSB Teknopark Hibrid 1 

Kat:1 No:4  TÜRKİYE
+90 850 241 1525

sales@hudop.com
www.powerhud.com

HUDpower


