SEDAŞ’TAN TERMAL KAMERALI BAKIM
SEDAŞ Elektrik dağıtım hizmetlerinde önceden şebekede artan aşırı ısınmaları ve olası arıza kaynaklarının tespitini
yapmak, böylece arızaların önüne geçmek için termal kamera kullanıyor.
Bilişim altyapısını yenileyen ve çağın getirdiği sistemsel yenilikleri uygulamak üzere sürekli değişimi destekleyen
SEDAŞ, işletme bakım çalışmalarında da termal kameralarla tespitler yapıyor. SEDAŞ olası arızaların önüne geçmeye
çalışırken, saha tespitlerinde trafolarda ve enerji nakil hatlarında termal kameralarla koruyucu bakım çalışması
yapıyor. Trafo binaları ve şebekede yer alan izolatörler, ayırıcılar, panolar konusunda kamera ile yapılan ön tespitler,
iyileştirme ve bakımlar daha büyük arızaları önlemiş oluyor.

Teknolojik imkânlar sayesinde, arıza tespitleri artık daha kolay ve çıplak gözle yapılandan çok daha olumlu şekilde
gerçekleştiriliyor. SEDAŞ bu cihazlara yaptığı yatırımla alınan ısıya duyarlı termal kameraları bakım ekiplerinin
kullanımına sunuyor. Müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışı ile SEDAŞ ekipleri kilometrelerce uzunluğunda
yer alan elektrik dağıtım şebekelerini termal kameralarla tarıyor ve ısının belli seviyeleri geçtiği ve termal kamera ile
görülebilir hale gelen arıza oluşabilecek noktalarda büyük çaplı arızalar olmadan sorunlar gideriliyor.

SEDAŞ hakkında
SEDAŞ, Doğu Marmara’da yer alan Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan yaklaşık 20 bin kilometrekarelik
yüz ölçüm üzerinde, toplam 4 il, 45 ilçe, 47 Belediye, 766 köy ve 1344 mahalle'de 1,6 milyon tüketiciye, 3,4 milyon
nüfusa 1700 çalışanıyla, 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Türkiye’nin önde gelen sanayi
gruplarından Akkök Holding ile Avrupa’nın en büyük on lider enerji şirketi arasında yer alan CEZ Group’a ait bir
kuruluş olan SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyetleri kapsamında, bölgesindeki abonelere kaliteli ve kesintisiz elektrik
dağıtım hizmeti vermeyi hedefleyerek, bu kapsamda oluşan arızalara hızla müdahale eder, 7/24 kesintisiz ve güvenilir
hizmet vermek üzere elektrik dağıtım şebekesinde gerekli operasyonları gerçekleştirir. Bu faaliyetleri, sayısı 33’e
varan dağıtım merkezi ve toplamda 21 Müşteri Hizmetleri Merkezi üzerinden yürüten SEDAŞ’ın, 2016 yılsonu
itibarıyla Doğu Marmara’yı kapsayan faaliyet bölgesindeki 4 ilde, dağıtılan toplam elektrik miktarı 9,31 milyar kWh’tir.
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