
 

İçer�k düzgün görüntülenm�yorsa lütfen tıklayınız

 

 

 

 

Alp Enerj� Kurumsal E-Bülten�’ne 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/7LCFLkdODjizkf0-XDfAYQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/Mm_zZwZMcFa5MygZEywdvw
https://alpenerji.mailgraf.net/i/gorwg7c5-V62qjiFyP0hHA


 

 

 

Makalem�z ST Endüstr� Haber S�tes�nde Yayınlandı!

 

 

 

  

“Akü Arızaları ve Akü İzleme S�stem� İl�şk�s�”
konulu makalem�z ST Endüstr� haber s�tes�nde
yayınlandı. 

Haber ayrıntıları �ç�n tıklayınız. 

Aküler sadece elektr�ksel unsurlar değ�l
k�myasal unsurlar da �çerd�ğ� �ç�n doğal olarak
tahm�n ed�lmes� güç sonuçlar doğurab�l�rler. Bu
sebeple, katastrof�k UPS arızalarının büyük
çoğunluğu (yaklaşık %85) akülerden meydana
gelmekted�r. 

Per�yod�k gerçekleşt�r�len akü bakımları dah�
katastrof�k r�sk faktörler�n� ortadan kaldırmaya
yetmemekted�r. 
Akü arızalarına neden olan durumları
aşağıdak� g�b� sıralayab�l�r�z: 

• Zayıf plaka kaynakları, çatlak plakalar veya
ayırıcılar, akü ün�tes�nde meydana gelen
çatlaklar, plaka sülfasyonu g�b� sorunlar 
• Akü plakalarında oluşan kısa devreler 
• Akü ara bağlantılarının doğru yapılmamış ve
uygun torkta sıkılmamış olması 
• Uygun olmayan ortam sıcaklığı g�b� çevresel
faktörler ve akü sıcaklığının yükselmes� 
• Uygun olmayan tampon şarj ger�l�mler� 
• …

 

    -PDF � �nd�rmek ve devamını okumak �ç�n tıklayınız. 
   
      
 

Alpa�s - L�ve Demo

 

 

 

https://alpenerji.mailgraf.net/i/ek2cIkpJXnZPE1wXGo_sJw
https://alpenerji.mailgraf.net/i/_4jUJPQA9ln-ZnttGhYpeA
https://alpenerji.mailgraf.net/i/Jz8J7Kdue_qTXT95zXbLyQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/NJkKQpNlzw-K0-QXu5dcXw
https://alpenerji.mailgraf.net/i/v2hnBgVNS7IiAXN1lq8QLg


 

  

Alpa�s Akü İzleme S�stem�
Yazılımının nasıl çalıştığını
öğrenmek ve ara yüzü
�ncelemek �ç�n Alpa�s L�ve
Demo butonuna tıklayarak
kayıt oluşturab�l�rs�n�z. 

G�r�ş b�lg�ler�n�z e-ma�l
adres�n�ze gönder�lecekt�r. 

Alpa�s Akü İzleme S�stem�
Yazılımı, kayıt altına alınan
ver�ler�n kullanıcı dostu ara
yüzü �le web tabanlı
platformda kullanıcılara
sunulmasını sağlar. 

İncelemek �ç�n tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Alp Enerj� Akadem� 

 

 

 

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. 

 

 

  

https://alpenerji.mailgraf.net/i/2Ycfb1dbPp-ufPqdGbnqzQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/9fihpAtCqZ9OU0jSJIs44g
https://alpenerji.mailgraf.net/i/psCpCCsOiXg3_Sk-lp5PPQ


  19 Aralık - Ankara eğ�t�m görseller� �ç�n
tıklayınız.

 

Akü S�stemler� ve Yönet�m� Eğ�t�m� - 6 Şubat 2020 - İSTANBUL
 

  

19 Aralık’ta Ankara’da gerçekleşt�rm�ş olduğumuz Akü
S�stemler� ve Yönet�m� eğ�t�m�m�z� 6 Şubat 2020’de
İstanbul’da gerçekleşt�r�yoruz. 
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: 6 Şubat 2020 
Yer: T�tan�c Bus�ness Kartal - 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� - İSTANBUL

 

 

  

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

 

 

https://alpenerji.mailgraf.net/i/oSD--KuF_RYgswrt56Z2iQ
https://alpenerji.mailgraf.net/i/aA-4Fp31s555GrOZ23lyJg
https://alpenerji.mailgraf.net/i/90Le6LTrMfWHBL32yiGW9Q
https://alpenerji.mailgraf.net/i/Dz0oEp7EL-Lvud-E-Bc58w
https://alpenerji.mailgraf.net/i/G4uxotxDRiNXbn9yX1xIbg


 

 

Alpa�s - Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

 

 

 

 

SSS ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

 

- Akü İzleme S�stem� nasıl çalışmaktadır? 
- UPS ya da akü serv�s sağlayıcım �le per�yod�k
bakım anlaşmam var. Neden Akü İzleme
S�stem�ne �ht�yaç duyayım? 
- UPS’te ya da Redresör’de hal� hazırda �zleme
s�stem�m var. Akü İzleme S�stem� �şletmem �ç�n
gerekl� m�? 
- Akü İzleme S�stem� kurmak yer�ne b�raz daha
kaynak ayırıp tüm aküler�m� değ�şt�reb�l�r�m. Y�ne
de Akü İzleme S�stem� kullanmalı mıyım? 
- Akü İzleme S�stem�n� kurmak �şletmem �ç�n b�r
mal�yett�r. Madd� açıdan fayda sağlayacak mı?

 

                
 

Etk�nl�kler

 

 

 

WIN EURASIA 2020
 

 

  

27. kez düzenlenecek olan WIN EURAISA
fuarında Alp Enerj� yer�n� aldı! 
Sanay�de D�j�talleşme konsept� altında
yaratıcı ürünler�n ve �ler� teknoloj� alanındak�
son yen�l�kler�n serg�leneceğ� bu fuarda,
IAMD fuar alanında 4 no’lu salonda A175
standında bulunacağız. 
S�zler� Akü İzleme S�stem�m�z�n demo
göster�m�n�n yer alacağı standımıza davet
ed�yoruz. 
Tar�h : 12 - 15 Mart 2020 
Yer : Tüyap Kongre ve Fuar Merkez�

 

 

  

https://alpenerji.mailgraf.net/i/RVXo-3Eg4740FtMYtU1jxA
https://alpenerji.mailgraf.net/i/UANxsvmjldVmQcgSK84Qlg
https://alpenerji.mailgraf.net/i/Jz44xEdrImR8jX8oXUJCTQ


 

 

HANNOVER MESSE 2020
 

  

Dünya Sanay� Sektörünün buluştuğu
Hannover Messe 2020 fuarında Alp Enerj�
olarak yer�m�z� aldık! 
Akü İzleme S�stemler�m�z�n demo
göster�m�n�n yer alacağı standımız �le 13.
Salonda yer alacak olup ülkem�z� bu alanda
en �y� şek�lde tems�l edeceğ�z. 

Tar�h: 20 - 24 N�san 2020 
Yer: Hannover, Almanya

 

 

 

DATA CENTER EXPO EURASIA 2020
 

 

  

15-17 Ek�m tar�hler� arasında 2.s�
gerçekleşt�r�lecek olan Avrasya’nın Ver� Merkez�
Fuarı’nda yer almaktan gurur duyuyor s�zler� de
standımıza davet ed�yoruz. 

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: 15 - 17 Ek�m 2020 
Yer: Avraysya Göster� ve Sanat Merkez�,
İSTANBUL

 

 

 

 

 

   
 

 

 

   

 

 

 

https://alpenerji.mailgraf.net/i/Q-8xX-19v_adrb03NJd_EA
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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�lgrafnews.com 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/uds6M05rgaoxUuuYqcdxzQ
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