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Zero Emission Institude, çevreye duyarlılık 
konusunda öncü bir kuruluş. Üstelik sadece 
tekne inşası ve hibrite dönüştürme alanında 
değil, aynı zamanda lityum pil paketi 
üretiminde de faaliyet gösteriyor.  

TANITIM

Çevreci denizci

kullanılan bir kimyasal olarak ön plana 
çıkıyor. 

Modüler
Pil paketinin şarj cihazı, inverter vb. 

tüm bileşenleri modüler yapıda. Üstelik 
bir arada farklı kapasite ve voltajlarda 
da kullanmak mümkün. Örneğin 48V 
13 kWh’lik bir sistem, pil paketleri 
paralel bağlanarak 48V 130 kWh’e 
kadar çıkartılabiliyor. Bu sayede küçük 
teknelerden büyük ticari teknelere kadar 
uygulanabiliyor. 

Ekonomik
Lityum pil paketinin özellikle ömrü, 

kapladığı hacim ve ağırlık dikkate 
alındığında, klasik ve diğer akülere göre 
çok daha uygun fiyatlı olduğu net olarak 
ortaya çıkıyor. Ürünler beş yıl veya 
4.000 çevrim garantisine sahip olacak 
şekilde geliştirilmiş. Hücre bazında 
enerji yoğunluğu, 24V sistem de 131 W/
kg-230.4 Wh/lt, 48V sistem de 140 W/
kg-251.3 Wh/lt olarak konvansiyonel 
sistemlere göre pozitif farklılık 
gösteriyor.

Kaliteli
Zero Emission Institude’un bir özelliği 

de BMW ve Tesla gibi firmaların 
kullandığı pil hücreleri ile deniz araçları 

Zero Emission Institude, 24V ve 
48V pil paketi, bu pil paketleri için 3-6 
kW’lık şarj cihazları, 3-5 kW inverter gibi 
ürünleri sunuyor. Bu ürünlerin tamamı 
deniz uygulamalarına özel ağır hizmet 
tipi, neme, suya dayanıklı, uzun ömürlü, 
sorunsuz ve güvenilir. Ayrıca CE, UN38.3, 
UL1973, Rina, IEC 62619 RN 62477-
1 gibi uluslararası sertifikalara sahip. 
Standart olarak QC1 şarj sınıfında 
konvansiyonel akülere göre 1,4 kat 
daha hızlı şarj edilebilecek özellikte 
olan ürünler, ayrıca isteğe bağlı olarak 
soğutma sistemi ile birlikte alındığında 
QC3 şarj sınıfında konvansiyonel akülere 
göre dört kata kadar daha hızlı şarj 
edilebiliyor. 

Güvenli
Firmanın tüm çalışmalarında güvenlik 

analizleri yapılıyor. Pil paketleri içerisinde 
LFP (lityum demir fosfat) kimyasalı 
kullanıyor. Bunun yangın riski açısından 
en güvenli kimyasal olduğu belirtiliyor. 
Deniz araçlarında güvenlik beklentisini 
karşıladığı için bu kimyasalı tercih eden 
Zero Emission Institude, lityum demir 
fosfatın çevre dostu olduğunun altını 
çiziyor: Şarj/deşarj sırasında hacim 
değişimi küçük, döngü ömrü uzun, çok iyi 
ısıl kararlılık, darbeli akım ve dayanıklılık 
gerektiren uygulamalarda sorunsuz 
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için güvenli, yüksek kaliteli pil paketleri 
sunması. Şarj cihazları, inverterler, 
pil paketini oluşturan soket, sigorta, 
ekran, entegre vb. diğer tüm malzeme 
ve ekipman güvenilir ve tanınmış 
markalardan oluşturuluyor. Uzun süren 
Ar-Ge çalışması neticesinde elde edilen 
yüksek teknoloji ile bu bileşenlerden 
denize uygun, birinci sınıf enerji 
sistemleri tasarlanıyor ve üretiliyor. 

Özelleştirilmiş
Zero Emission Institude, tüm dünyada 

pil paketi teknolojisi geliştirebilen çok 
az sayıda firma olduğunu ve bunlardan 
birinin de Türkiye’de faaliyet gösteren 
İmecar olduğunu vurguluyor. İmecar’ın 
pil paketi konusundaki teknolojisi ve 
tecrübesi ile Zero Emission Institude’ın 
deniz araçları konusundaki deneyimi bir 
araya gelerek deniz araçlarına özel pil 
paketi, şarj cihazı vb. ürünleri geliştirildi. 
Yaklaşık dört yıllık çalışmanın ürünleri 
de kısa sürede piyasaya çıkacak.

İcabında uzaktan kumandalı servis
Piyasada, deniz araçları için çok fazla 

marka ve model pil paketi, şarj cihazı 
vb. enerji sistemleri var. Bu sistemler 
satın alındığında 10 yıl kullanılıyor. 
Fakat bu ürünlerin çok azında servis 
ve garanti hizmeti alınabiliyor. Zero 
Emission Institude’ın farkı bu noktada 
ortaya çıkıyor. Türkiye’de üretildiği 
için çok daha kaliteli ve hızlı servis ve 
garanti hizmeti sunulabiliyor. 

Arıza tespit ve müdahale 
aşamalarında isteğe bağlı olarak 
sunulan online haberleşme kiti 
alınmış ve bu kit internete bağlamış 
ise uzaktan arıza tespiti yapılabiliyor. 
Ardından arızanın türüne göre uzaktan 
müdahale yapılıp yapılamayacağı 
belirleniyor. Örneğin sigorta attıysa tabii 
ki yerinde değişimi gerekiyor. Ancak 
BMS kilitlenmişse uzaktan aç-kapa 
yapılarak arıza giderilebiliyor ya da 
şarj soketinin kablosunda temassızlık 
varsa kullanıcıya şarj soketini tamir 
ettirmesi gerektiği bildirilebiliyor. Bir 
başka senaryoda batarya, geriliminin 
kritik düşük seviyeye inmesi nedeni 
ile güvenlik gereği kendini korumaya 

alarak kullanıma kapatmışsa, uzaktan 
sıfırlanıp şarja hazır hale getirilerek 
kullanıcının derhal şarj etmesi de 
sağlanabiliyor.

Made in Turkey
Ürünler Türkiye’de imal ediliyor, sipariş 

anında stoklardan kısa sürede sevk 
ediliyor. Böylece ithal ürünlerde yaşanan 
bekleme süresi söz konusu değil. Zero 
Emission Institude, ayrıca piyasadaki 
benzer ürünlerin tamamına yakınının 
üniversal olduğunu evde, kara araçlarında, 
deniz araçlarında kullanılmak üzere 

tasarlandığını ifade ediyor ve ekliyor 
“Biz deniz araçları konusunda özelleşmiş 
ürünler üretiyoruz.”

www.zeroems.com

www.zeroems.com
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