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1. Panoların Nakliye ve Taşınması 

 

 Cihazın taşınması ve nakliyesi sırasında dikkatli olunmalı, cihazın olası darbelerden 

etkilenmemesi için köpük, naylon, karton gibi maddeler ile iyice sarılarak taşınması sağlanmalıdır. 

 Ambalajlama ortamın özelliğine göre uygun şekilde yapılmalıdır. Sevkiyatı yapılacak olan 

panoların ambalajı,  sudan ve nemden etkilenmeyecek naylon ile yapılmalıdır. 

 Sevkiyatı yapılacak panolar gemi ile gidecek ise özel kasa (sandık) yapılmalıdır. Ayrıca nemden 

koruyucu malzeme ile nemlenmesi engellenecektir.  

 Ambalaj esnasında pano isimleri pano üzerine yazılacaktır. Yurtdışına sevki yapılacak panolar, 

sevke hazır ise sandık ebat-ağırlık ve numaralarının yazıldığı check listesi hazırlanmalıdır. 

 Panoların taşınmasında dikkat edilmesi gereken hususlar; 

 

 
 

Doğru Taşıma Kuralları 
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2. Pano Montajlarının Yapılması 

 

 Montaj işlemi için pano sabitleme saplamaları kullanılmalıdır. 

 Pano sabitlemesi aşağıdaki resimde kırmızı ok ile gösterilen  bazanın iç kısmında yer alan montaj 

delikleri kullanılarak yapılmalıdır. 

 Eğer panoların sabitlenmesinde demir baza yapılmış ise pano bazaya oturtulduktan sonra 

aşağıdaki resimde gösterilen noktalardan kaynaklanmalıdır. 

 

 
Montaj Noktaları 

 

3. Panoya Enerji Verilmeden Yapılması Gerekenler 

 

 Enerji verilmeden önce panonun ön sacları veya plexiler sökülerek baralar ve pano içerisinde yer 

alan ekipmanlar göz ile kontrol edilmelidir. 

 Elektriksel bağlantılar arasında meydana gelebilecek gevşemelerden dolayı, elektrik arkları 

oluşmaması için bağlantılar kontrol edilmelidir. 

 Bakır baralar, baraların mesnet izolatörlerine tutturuluşları, gevşeklikleri kontrol edilir. Gevşeklik 

varsa sıkıştırılır.  

 Bara üzerindeki ekler kontrol edilir. Ek temaslarına bakılır. Bara mesnet izolatörü  parçalarının 

cıvataları sıkıştırılır. Çatlayan veya kırılan izolatörler değiştirilir.  
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 Akım trafolarının iletken bağlantıları ve tespit cıvataları sıkıştırılır.  

 Akım trafolarının dış kılıfları gözle kontrol edilir. Çatlama veya erime gibi bozulmalar varsa 

değiştirilir. 

 Şalter bağlantıları gevşeyebilir. Şalter tespit cıvataları sıkıştırılır. İletken bağlantı vidaları 

sıkıştırılır.  

 Sigortalı yük ayırıcılarının tespit cıvataları sıkıştırılır. İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır. 

Kullanım sırasında bağlantı ayakları gevşeyebilir, iletken bağlantıları kontrol edilerek sıkıştırılır.  

 Sigortaların nakliye sırasında bağlantı ayakları gevşeyebilir, iletken bağlantıları kontrol edilerek 

sıkıştırılır.  

 Enerji verilmeden önce ana besleme kablosunun giriş şalterine uygunluğu kontrol edilmelidir. 

 Enerji verilmeden önce ana besleme kablosunun kesiti, tek hata uygunluğu ve bağlantı şekli 

kontrol edilmelidir. 

 Ana giriş topraklama ve nötr bağlantıları yapılmış mı kontrol edilmelidir. 

 Panonun metal bölümlerinin ve panoda kullanılan cihazların gerilim altında kalabilecek bütün 

çıplak metal bölümlerinin canlıların temas edebileceği iletken kısımlarına koruma topraklaması 

yapılmalıdır. 

 Panolarda can ve mal güvenliği için, tüm kablo damarları açıkta kalmayacak şekilde bağlantısının 

yapıldığından emin olunmalıdır. 

 Pano - saha arası kabloların her iki uçta gittiği noktalar, tek hata uygunluğu, kesitleri ve bağlantı 

şekli kontrol edilmelidir. 

 Çalışma esnasında kablolarda ısınma ve titreşime sebep olmaması için kablolar, kablo bağlama 

konsoluna bağlanmalıdır. 

 Pano - saha arası kabloları tek hata uygun şekilde etiketlenip etiketlenmediği kontrol edilmelidir. 

 Enerji verilmeden önce tüm şalter ve sigortalar off pozisyona alınmalıdır. 

 Enerji verilmeden önce örtü saçları ve plexiler takılmalıdır. 

 Enerji verilmeden önce izolasyon megeri ile kısa devrenin olup olmadığı kontrol edilir. 

 İzolasyon megeri yoksa en azından ölçü aleti ile kontrol yapılmalıdır.  

 

 
 

Topraklama Barası 
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4. Panoya Enerji Verilmesi ve Enerjili Testler 

 

 Enerjinin verileceği, işletmeye önceden haber verilir.  

 Ekip şefinin talimatına göre, tüm kollar üzerinde yapılmış olan kısa devre ve topraklamalar 

kaldırılır.  

 Panoya ilk enerji verilirken pano kapakları kapalı olmalıdır. 

 Pano girişine enerji verildikten sonra şalterler ve sigortalar kapatılmadan önce giriş gerilimi 

ölçülüp gerilimin nominal değerler arasında olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Ana şalter on pozisyonuna sokulur kapatılır ve enerji baralardan kontrol edilir. 

 Gerilim normal değer aralığında ise ilgili pano projesine bakılarak kumanda sistemi için gerekli 

sigortalar on pozisyonuna alınarak kumanda sistemi çalıştırılmalıdır. 

 Kumanda sistemi enerjilendirildikten sonra fonksiyon testleri yapılmalıdır. 

 Ana pano üzerindeki diğer şalterler sırası ile devreye alınır. Çıkışlarında enerji olduğu kontrol 

edilir. 

 Son olarak scada sistemine gönderilen ve projede yer alan sinyaller plc üzerinden test edilmelidir. 

 Remote fonksiyonları plc üzerinden sinyal gönderilerek test edilmelidir. 

 

5. Bakımdan Önce Alınacak Emniyet ve Personel Güvenlik Tedbirleri 

 

 İş güvenliği uyarı ve ikaz levhaları olmalıdır.  

 İşletme gerilimine uygun izole eldiven, izole tabure, izole halı temin edilip modüler pano 

bölmesine uygun şekilde konulmalıdır.  

 İzole halı asgari modüler pano ve panolara müdahale edilebilen mesafede zemine döşenmelidir. 

 Bakım sırasında, uyulması gereken kurallar, alınması gereken iş güvenliği önlemleri gibi 

talimatlar ilgili bölümlere asılmalıdır. 

 ADP odası içerisine hayvanların girmesini önlemek için tedbir alınmalıdır. ADP odalarının 

 anahtarları yalnızca yetkili kişilerde olmalıdır.  

 Tüm sorumluluk işletmenin, işletme sorumlusu mühendisinindir, yapılan her türlü müdahalede 

işin başında olması gerekir. 
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6. Enerjinin Kesilme İşlemi  

 

Tesislerde enerji kesilmesi aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır:  

 

 Enerjisi kesilecek bilgisi önceden ilgililere haber verilir.  

 İş emri formuna göre, pano üzerinde çalışmaya başlamadan önce panonun enerjisi orta gerilimden 

kesilir. ADP panosunda bulunan şebeke çıkış, jeneratör çıkış şalteri ve yük kesici şalterler açılır.  

 Enerjinin kesildiği sigorta çıkışlarından kontrol edilir. Ana şalterler açıldıktan sonra enerjinin 

kesildiği baralardan kontrol edilir.  

 Panoda gerilim olup olmadığı kontrol edildikten sonra yapılacak işlemler ekip şefinin kontrolünde 

iş yeri özel talimatına göre yürütülür.  

 Tesisin güvenlik altına alınması amacı ile şalterlerin kumanda tertibatı kilitlenir ve üzerine 

“ÇALIŞMA VAR” uyarı levhaları asılır.  

 Gerilim olmadığı tespit edildikten sonra çalışma yerinde ve çalışma yerini besleyebilecek bütün 

kollar üzerinde topraklama ve kısa devre işlemleri yapılır. 

 Çalışma yeri levha, bayrak, kordon ve benzeri işaretlerle belirtilir. 

 

7. Panoların Bakımının Yapılması  

 

 AG panosunda kullanılan tüm gereçlerin bağlantıları gözden geçirilir (baralar, izolatörler, şalt 

malzeme) gevşek bağlantılar varsa sıkılır.  

 Enerji verilmeden önce izolasyon megeri ile kısa devrenin olup olmadığı kontrol edilir. 

 İzolasyon megeri yoksa en azından ölçü aleti ile kontrol yapılmalıdır.  

 Pano kapak contalarının mevcut olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilir.  

 Ortam nemli ise nem alıcıların temini ve montajı sağlanmalıdır. 

 Panoların rahat açılıp kapatılabilmesi, kilitlenebilir olması kontrol edilir. 

 

8. Panoların Metal Kısımlarının Bakımı  

 

 Panoların iç ve dış temizliği yapılır. 

 Panoların sac ve profil kısımlarının küflenen parçaları zımpara ile temizlenir.  

 Astar ve spreyboya ile tekrar boyanır.  

 Pano üzerindeki uyarı levhaları kontrol edilir, eksik varsa tamamlanır. 

 

9. AG Ölçüm Cihazı Bakımı  

AG ölçüm panosu içerisinde sistem gerilimini ölçen voltmetreler, ampermetreler, analizörler sistemde 

tüketilen toplam enerjiyi ölçen kombi sayaç, tesisin ana şalteri, sabit kompanzasyon kondansatörü, 

akım trafosu bulunur. 
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 Ölçü aletlerinin kadranları, koruma kapakları, iletken bağlantıları kontrol edilir. 

 Ölçü aletlerinin gösterdikleri değerler kontrol edilir.  

 

10. AG Dağıtım Pano Malzemeleri Bakımı  

 

 Bakır baralar, baraların mesnet izolatörlerine tutturuluşları, gevşeklikleri kontrol edilir. Gevşeklik 

varsa sıkıştırılır.  

 Bara üzerindeki ekler kontrol edilir. Ek temaslarına bakılır.  

 Bara mesnet izolatörü cıvataları sıkıştırılır. Çatlayan veya kırılan izolatörler değiştirilir.  

 Akım trafolarının iletken bağlantıları ve tespit cıvataları sıkıştırılır.  

 Akım trafolarının dış kılıfları gözle kontrol edilir. Çatlama veya erime gibi bozulmalar varsa 

değiştirilir.  

 Termik manyetik şalterler sistemin yük altında ve arıza durumunda devre enerjisini kesen araçlar 

olup görevlerinden dolayı ısınma sonucu arıza yapabilir. Şalter bağlantıları gevşeyebilir. Şalter 

tespit cıvataları sıkıştırılır. İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır. 

 Sigortalı yük ayırıcılar yük altında ve arıza durumunda devre enerjisini kesen ve beslediği devreyi 

sigorta ile koruyan araçlardır. Tespit cıvataları sıkıştırılır. İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır. 

Kullanım sırasında bağlantı ayakları gevşeyebilir, iletken bağlantıları kontrol edilerek sıkıştırılır. 

 Sigortalar bulundukları devreyi aşırı akımlara karşı koruyan devre elemanları olup sigortaların 

akım geçirme özellikleri avometre ile kontrol edilir. Kullanım sırasında bağlantı ayakları 

gevşeyebilir, iletken bağlantıları kontrol edilerek sıkıştırılır.  

 Baralar üzerindeki bağlantı noktaları sıkıştırılır, oksitlenmeler temizlenir. Kablo ve iletkenlerin 

izolasyonunda erime, zayıflama kontrol edilir. 

 

11. Bakımdan Sonra Sistemi Devreye Alma İşlemi  

Tesislerde AG panosundan sistemi devreye alma işlemi aşağıdaki işlem sırasına göre yapılır:  

 

 Enerjinin verileceği, işletmeye önceden haber verilir.  

 Ekip şefinin talimatına göre, tüm kollar üzerinde yapılmış olan kısa devre ve topraklamalar 

kaldırılır. Topraklama ayırıcılarının kontaklarının açıldığı görülür.  

 Ana şalter on pozisyonuna sokulur kapatılır ve enerji baralardan kontrol edilir. 

 Ana pano üzerindeki diğer şalterler sırası ile devreye alınır. Çıkışlarında enerji olduğu kontrol 

edilir. 

 Tesiste kullanılan tüm güvenlik levhaları kaldırılır. Pano odası kilitlenir. 

 

 

 


