
 

İçer�k düzgün görüntülenm�yorsa lütfen tıklayınız

 

 

 

 

Alp Enerj� Kurumsal E-Bülten� İlk Yayınına Hoş Geld�n�z

 

 

 

Alp Enerj� Kurumsal E-Bülten�’n�n b�r parçası olarak; pazarlama departmanımız tarafından
hazırlanan ürün lansmanları, kurulumlar, haberler, b�lg�ler vb. d�ğer gel�şmeler s�zlerle
paylaşılacaktır.

 

 

 

 

Türk�ye’n�n �lk ve tek yerl� Akü İzleme S�stem�’n� ürett�k. 
Ar-Ge departmanımızın yoğun çalışmaları sonucu Alpa�s’� gel�şt�rd�k. 

İş sürekl�l�ğ�n�z artık güvence altında! 
www.alpa�s.com.tr 

 

 

https://alpenerji.mailgraf.net/i/xFP5NT417CtmXEFMi9tMOg
https://alpenerji.mailgraf.net/i/X0b0R3pa8JcvCF9Nr7FUxQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/vzADOzFPXNwjjs3wy3pXoA


 

  

 

Akü �zleme s�stem� (AİS); kr�t�k enerj�
altyapılarında kullanılan aküler�n değerler�n�
anlık �zleyen, her b�r aküde meydana
geleb�lecek problemler� önceden bel�rleyen, akü
arızalarını tesp�t eden ve akü durumlarını ara
yüz yazılımı �le kullanıcıya b�ld�ren donanım ve
yazılım bütünüdür. Enerj� sürekl�ğ�n�n önem� �le
paralel olmak üzere; ver� merkezler�, bankalar,
haval�manları, baz �stasyonları, elektr�k üret�m
santraller�, hastaneler, ordu unsurları,

endüstr�yel alanlar g�b� kr�t�k uygulamalarda terc�h ed�lmekted�r.

   

  

   

AİS’ ten alınan ver�ler�n tak�b� �le ac�l durumların
önüne geç�lerek, planlı akü alımları yapılmasını
sağlar.
AİS �le önley�c� faal�yetler zamanında
gerçekleşt�r�lerek, �ş sürekl�l�ğ�n�n kes�nt�s�z olarak
sağlanması hedeflen�r.
Uzaktan er�ş�m �le �ş�n�z� her yerden yöneteb�lme ve
kontrol altında tutab�lme �mkânı sağlar.
Kayıtlı ver� ve raporlama �le garant� durumunun

bel�rlenmes�n� ve doğrulanmasını sağlar. Kullanılan aküler�n gösterd�ğ� performans yıllık
olarak kayıt altına alınır.
Isı sensörler� sayes�nde olası yangın r�skler�n�n önceden fark ed�lmes�n� sağlar. Yangın
r�skler�ndek� azalma �le b�rl�kte s�gorta pol�çeler�ndek� pr�mlerde de fayda sağlanab�l�r.
Personel�n�z� akü raflarından/odalarından ve hassas �şlemler�n yapıldığı bölgelerden uzak
tutarak, hem onların güvenl�ğ�n� hem de faal�yetler�n duraksamadan devam etmes�n�
sağlar.

 

 

Akü İzleme S�stem� Ned�r?

 

 

  

 

 

Alpa�s Akü İzleme S�stem�n�n Faydaları

 

 

  

 

 

 

Ücrets�z Keş�f İstey�n
 

Demo İstey�n
 

https://alpenerji.mailgraf.net/i/XQBhmlSWl47ptyUAy0JdXQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/B_EdR1ykuZhbh93RhB_qLA
https://alpenerji.mailgraf.net/i/F8h-BBxcyNP4Ssq7PsZypw


 

 

 

Alp Enerj� Akadem� kuruldu!

 

 

 

S�zler �ç�n kr�t�k enerj� altyapıları konularını �çeren ver�ml� ve key�fl� eğ�t�mler düzenl�yoruz. Alp
Enerj� Akadem� uzman ek�b�m�z tarafından özel olarak ver�len eğ�t�mler�m�ze katılımlarınızı
bekl�yoruz. Eğ�t�mler�m�z kontenjan �le sınırlı olduğu �ç�n lütfen kayıt yaptırınız. 

İlk eğ�t�m 19 Aralık 2019'da Ankara’da başlıyor!

 

 

 

Akü S�stemler� ve Yönet�m� Eğ�t�m�
 

 

  

Eğ�t�m, akü yönet�m s�stemler� ve operasyonları
�le �lg�lenen ve bu konularda sorumluluk sah�b�
olan k�ş�ler �ç�n hazırlanmıştır. 
Eğ�t�m İçer�ğ�: 

Akü Güvenl�ğ�
Akü T�pler�
Akü S�stem Tasarımı
Akü Bakım ve Kontrolü
Deşarj Test�
İç D�renç Ölçümü
Ver� Anal�z�
Akü İzleme S�stem�

Tar�h: 19 Aralık 2019 
Yer: Hol�day Inn - Ankara 

B�r sonrak� Akü S�stemler� ve Yönet�m� eğ�t�m�: 
Yer ve Tar�h� : 6 Şubat 2020 - İstanbul 

 



 

Eğ�t�m�n detaylı �çer�ğ�n� öğrenmek �ç�n tıklayınız. 
Kontenjan sınırlı sayıdadır.Lütfen Kayıt yaptırınız.

KAYIT OL

 

 

UPS S�stemler� Eğ�t�m�
 

 

  

Eğ�t�m Tar�h� ve yer� daha sonra �nternet s�tem�z
üzer�nden açıklanacaktır. 

Eğ�t�m, UPS S�stemler� �le �lg�lenen ve bu
konularda sorumluluk sah�b� olan k�ş�ler �ç�n
hazırlanmıştır. 

Eğ�t�m �çer�ğ�n� öğrenmek �ç�n tıklayınız. 

Kontenjan sınırlı sayıdadır. Lütfen Kayıt
yaptırınız. 

KAYIT OL

 

 

 

Etk�nl�kler

 

 

 

Data Center Expo Euras�a 2019
 

 

  

Avrasya’nın Ver� Merkez� Fuarı’nda yer almaktan
gurur duyuyor s�zler� de standımıza davet
ed�yoruz. 

 

https://alpenerji.mailgraf.net/i/BdQr6ZgT-Lp4-JpvTIXHfw
https://alpenerji.mailgraf.net/i/DsTRETtBkqykr1woCLnQLA
https://alpenerji.mailgraf.net/i/j5_8rNl4gMByDQyqfBPdpA
https://alpenerji.mailgraf.net/i/iH3ITZ-wXM2x3gea1ScMAg
https://alpenerji.mailgraf.net/i/byalubefT5AUgvTLxkVr7w


 

 

Etk�nl�k; tüm Ortadoğu, Doğu Avrupa, Balkanlar,
Körfez Bölges� ve Kuzey&Batı Afr�ka'yı kapsayan
gen�ş etk� alanıyla Türk�ye ve çevres�ndek� 30
ülkeden sektör profesyoneller�n�, g�r�ş�mc�
f�rmaları, dünya oyuncularını ve oyun
değ�şt�r�c�ler�n� ver� merkez� sektörünün gel�şmes�
�ç�n en �deal lokasyonlardan b�r�nde, Türk�ye'de
b�rleşt�recek. 

Tar�h: 28 Kasım – 01 Aralık 2019 
Yer: İstanbul Fuar Merkez� (IFM), 11. Salon
İSTANBUL

 

 

Data Center İstanbul
 

 

  

Data Center İstanbul’da S�lver Sponsor olarak
yer�m�z� aldık. Daha önce 19 Şubat tar�h�nde
Ankara’da düzenlenen S�lver Sponsor olarak
katılım sağladığımız Data Center Ankara etk�nl�ğ�
b�r yen�s� �le devam ed�yor. 

Tar�h: 3 Aralık 2019 
Yer: H�lton Bosphorus İSTANBUL

 

 

 

 

Kr�t�k Enerj� Altyapısı Sektörünün duayenler�nden Alp Enerj� S�stemler� kurucu ortağı Sayın At�la
Gökler, Ver� Merkezler�nde �zlenemeyen tek unsur olan aküler� �zleme �mkanı sunan Akü İzleme
S�stem�’n�n Ver� Merkezler�ndek� kr�t�k rolü üzer�ne b�r sunum gerçekleşt�recekt�r. At�la Bey’�n
gerçekleşt�receğ� sunuma ve standımıza s�zler de davetl�s�n�z. Etk�nl�k sırasında kullanıcıların
kr�t�k enerj� altyapısı, ups, akü s�stemler�, alpa�s, pano s�stemler�yle �lg�l� her türlü sorusunu
cevaplamak üzer�ne kend�s� standımızda olacaktır.

 

 



 

   
 

 

 

   

 

 

 

 

ALP ENERJİ SİSTEMLERİ 
0216 561 90 73 

Yalı Mh. Topselv� Cd. Ma� Res�dence N:100-B K:15 D:128 Kartal / İSTANBUL 
Mers�s No: 0005503814300000010 

Ankara Teknopark TGB Yerleşges� 2224. Cad No.1/194 C Blok 6.Kat (C 621) Yen�mahalle / ANKARA 

Bu e-posta, Alp Enerj� S�stemler� tarafından oluşturulan üye ver�tabanına 
max.mustermann@alpenerj�.ma�lgraf.net adres�n�zle kayıtlı olduğunuz �ç�n s�ze gönder�lm�şt�r. 

Tüm öner�, talep ve ş�kayetler�n�z �ç�n �nfo@alpenerj�.com.tr adres�m�zden b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

 

 

Ema�l almak �stem�yorsanız lütfen tıklayınız.

 

 

Bu �çer�k Ma�lGraf aracı h�zmet sağlayıcısı kullanılarak �let�ld�. 
 

 

 

https://alpenerji.mailgraf.net/i/eeNwhebFkl54odSgH_1dlg
https://alpenerji.mailgraf.net/i/PH2-tUL7pAQSBNY9hCRXOQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/a8he_FKBa_JDIftkjUhexw
https://alpenerji.mailgraf.net/i/8F2V7YPngdQ4DGCpFC3NeQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/E9AQmy2o_pVgaZSCsBUSKQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/BBODp6qKenjC3t5eg4PuSw

