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Burger King seçtiği 2 şubesinde enerji tüketimlerini görünür hale getirmek ve 
enerji tasarrufu sağlamak için Enerji IoT Platformu ile pilot uygulamasını başlattı. 
Toplamda 20 ölçüm noktası olarak planlanan projede ana tüketim ve alt kırılım 
noktaları izlenmeye başlandı. Bu alt kırılım noktaları arasında restoranlar için 
oldukça kritik olan ve izlenilmesi gereken soğuk odalar, soğuk dolaplar, ızga-
ralar, kızartma ocakları, havalandırma, dondurma makinaları yer almaktaydı. 

İzleme ve analizler sonucunda toplam enerji tüketimleri, bu tüketimlerin maliyet 
karşılıkları, alan başına tüketim miktarları, maliyetler daha anlaşılır ve görünür 
hale geldi. Mesai dışı fazla tüketimler saptanabildi ve şube operasyonları dik-
kate alınarak şubeye özel tanımlanan alarmlar sayesinde reaktif cezalar engel-
lendi. 

Enerji IoT Platformu’nun 7/24 izleme & analiz modülü sayesinde şubelerdeki 
tüm sistemlerin tüketim oranları belirlendi. 2 şubede de mesai dışı tüketimler 
saptandı. Bu tüketimler, şubelerin birinde toplam tüketimin %9,5’una denk ge-
lirken, diğer şubede %12,6’sını oluşturuyordu. 
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Yapılan analizler sonucu aşırı tüketim gözlenen, fakat enerji analizörü ve 
sensörler kurulup ölçüm alınmadığı için noktasal bazlı aşırı tüketim tespiti 
yapılamayan bir şubede %71,3, diğerinde %87,5 bir tüketim oranı bulunmaktadır. 
Bu noktalardan sonra en fazla tüketim gözlenen sistemler sırasıyla soğuk oda, 
preboard, ızgara, dondurma makinası şeklinde devam etmektedir. 

GünlükGünlük tüketimler incelendiğinde ise tüketim trendinin dışında tüketimler 
gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu tüketimlerin kaynağı pasif saatlerdeki açık unutu-
lan ya da arızası bulunan cihazlar olduğu tespit edilmiştir. 

Mesai dışı fazla tüketim miktarları saptanmış, bunun da toplam tüketim oranının 
ortalama %4’üne denk geldiği belirlenmiştir. Bu tüketimin büyük çoğunluğunu 
meydana getiren sistemlerin ise izlenmeyen cihazlar olduğu belirlenmiştir. 
Izgara ve fryer mesai dışında açık unutulduğu için 600 kWh fazla enerji tüketi-
mine sebep olmuştur. 

Grafik 1: Fryer Tüketimi
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Restoranların en kritik ve en önemli sistemlerinden biri soğuk odalardır. Soğuk 
odalar et ürünleri, meyve-sebze, dondurma gibi hassas ürün muhafazası için ge-
rekli olan sıcaklık değerinin sağlanması amacıyla kurulan odalardır. Bu sistem-
lerin operasyonları dikkate alındığında tüketimlerinin belli bir değerde olması 
beklenir. 2 şubenin tüketim trendleri incelendiğinde enerji tüketim oranlarının 
baz değerlerinin %20,3’ün altına düştüğü tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitle bir-
likte ilgili kişilere ulaşılmış ve mevcut set değerleri güncellenerek arıza oluşum
ları engellenmiştir. 

Grafik 2: Preboard Tüketimi
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2 şubeye de gönderilen toplamda 196 adet alarm bildirimleriyle mesai dışı fazla 
tüketimler, kritik cihazlardaki düşük tüketim oranları ve reaktif ceza limitleri 
bildirilerek 1 ayda %4 tasarruf sağlanmıştır.

Grafik 3: Soğuk Oda Tüketim Grafiği
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