
SANTRAL?N?Z
KORUMA 
ALTINDA!



SANTRAL?N?Z? NASIL KORUYORSUNUZ? 

Son y?llarda say?s? h?zla artan güne? enerji santralleri, 
ço?unlukla k?rsal kesimlerde kuruldu?undan, h?rs?zl?k için son 
derece elveri?li hale gelmi?lerdir.

Yat?r?mc?lar?n ve i?letmecilerin büyük bir k?sm?  tel çit, 
kamera ve güvenlik görevlisi üçlüsüyle güvenlik sa?lamaya 
çal??sa da, içeri girmek isteyen ki?iler için, bu klasik yöntem 
cayd?r?c? olamamaktad?r. 

Ya?anan h?rs?zl?k olaylar?n?n ba??nda, ?antiye dönemlerinde 
kablo h?rs?zl??? ve i?letme döneminde panel h?rs?zl??? oldu?u 
görülmektedir. Ya?anan olumsuz olaylar sebebiyle, maddi 
kay?p ve verimlilik dü?ü?ü çok ciddi boyutlara ula?m??t?r.

Almanya'da, güne? enerjisi 
santral lerinde meydana gelen 
h?rs?zl?k olaylar?n?n y?l l?k 
mal iyet i 14 milyon Avro 
civar?ndad?r. (Kaynak: DW)

1MWp gücündeki 
bir güne? enerji 
santral inin, bir gün 
çal??mamas? 
durumunda 
olu?acak gel ir 
kayb?, yakla??k 
500USD olmaktad?r.



GÜNE? 
ENERJ? 
SANTRALLER?N?N 
GÜVENL?K
SORUNU:
KABLO 
VE 
PANEL
HIRSIZLI?I!

Santral inizi en iyi ?ekilde 
korumak için, elektrikl i 

güvenl ik çit lerini tercih edin, 
rahat  edin!



Elektrikli çitler fiziksel bir bariyer olman?n yan?nda, 
yüksek voltajl? fakat zarars?z olan ?ok özelli?i ile 
psikolojik bir bariyer görevi de görmektedir. Bunun 
yan?nda, yasal olarak yerle?tirilmesi zorunlu olan 
uyar? levhalar? sayesinde de, çite yakla?an herkes için 
cayd?r?c? bir engeldir. 

CAYDIRICI

K?MSE YAKLA?MAZ!

Alg?lama özelli?i bulunan elektrikli çit üreteçleri, 
elektrikli çit telinin kesilmesi, aralanmas? veya çite 
t?rman?lmaya çal???lmas? durumlar?nda, di?er çevre 
güvenlik sistemlerinden farkl? olarak, müdahale edilen 
bölgeyi alg?lar ve sesli, ???kl? alarm ve uzaktan ileti?im 
yöntemiyle,  7/ 24 kesintisiz çal??arak, araziye izinsiz 
giri?leri haber verir. 

ALGILAYICI

NEDEN 
ELEKTR?KL? Ç?T?

SADECE ÇARPMAZ, ALARM DA VER?R!



KAMERA ENTEGRASYONU

Elektrikli çit sistemleri ile sahan?n çevresi zonlara ayr?labilmekte 
ve alarm durumunda, alarm?n geldi?i zonda bulunan kameralar?n 
görüntüleri güvenlik görevlisine otomatik bir ?ekilde  iletilmektedir. 
Ayr?ca hareketli dom kameralar, alarm?n geldi?i bölgeye do?ru 
dönebilmektedir. Bu sayede, daha az kamera say?s? ile daha yüksek 
güvenlik sa?lanmakta ve güvenlik görevlilerinin olaylara müdahale 
h?zlar? artmaktad?r.

DAHA AZ KAMERA, DAHA YÜKSEK GÜVENL?K!

Elektrikli çit sistemleri, ç?plak araziye uygulanabildi?i gibi, mevcut tel çitlerin ve 
duvar üzerine de uygulanabilmesi sayesinde, her ko?ulda en iyi çevre güvenlik 
çözümü olmaktad?r.

UYGULAMA ÇE??TL?L???

ESK? TEL Ç?T?N?Z? ATMAYIN!



Güne?  enerjisi santrallerinde, i?letme dönemindeki en büyük 
maliyet kalemlerinden birisi, güvenlik görevlisi maliyetleridir. Elektrikli 
çit sistemlerinin sa?lad??? yüksek güvenlik sayesinde, santraller 
merkezden izlenerek, personel giderleri büyük ölçüde dü?ürülür.

DAHA VER?ML?

NEDEN 
BEKÇ?S?Z SANTRAL?

GÜVENL?K MAL?YET? DÜ?ER, KAZANÇ ARTAR

Alarm izleme merkezimiz sayesinde, santralinizi uzaktan 
izliyoruz. Alarm durumunda, önce uzaktan kamera izleme ile 
sorunu tespit ediyor ve gerekti?inde yetkililer ile ileti?ime 
geçiyoruz.

ALARM ?ZLEME

7/ 24 ALARM TAK?B? YAPILIR



Santraldeki kap?lar?n tamam? otomatik motorlar ile aç?l?r ve 
kapan?r. Kap? üzerlerinde bulunan parmak izi okuyucular ile, 
sahaya sadece yetkili ki?ilerin girmesi sa?lan?r. Ayr?ca sahada 
bulunan kameralar?n oto-takip özelli?i ile, içeri giren ki?inin 
hareketleri sürekli takip edilir.

KAPI OTOMASYONU

SADECE YETK?L? K???LER G?REB?L?R

Santraldeki tüm giri?-ç?k?? bilgileri ve alarm durumlar?, günlük, 
haftal?k ya da ayl?k raporlar ile size sunulur ve santraldeki her 
?eyden haberdar olman?z sa?lan?r.

RAPORLAMA

SAHADAK? HER OLAY KAYIT ALTINA ALINIR



Kesinlikle evet. Elektrikli çitlerin kullan?lmas? belirli standartlara 
uyulmak ko?ulu ile ülkemizde ve bir çok ülkede yasald?r. Elektrikli çit 
sisteminde kulland???m?z tüm ürünler ve kurulumlar?m?z, elektrikli 
çitlerin tesisi ile ilgili uluslararas? standart olan EN 60336-2-76'ya 
uygundur.

YASAL MI?

PEK? YA AKLINIZA TAKILAN SORU 
VAR MI?

Yap?lmas? planlanan sisteme ba?l? olarak, ortalama olarak 
standart tel çitlerden, yakla??k %50 ila %100 oran?nda daha 
pahal?d?rlar. Fakat bu fiyat fark?, güvenlik maliyetinden tasarruf 
olarak geri dönmektedir.

PAHALI MI?

Evet, elektrikli çit teli izole bir kesici alet ile 
kesilebilir. Böyle bir durum meydana geldi?inde; 
elektrikli çit üreteci, voltaj de?i?imini alg?layarak 
alarm verecektir. Alarm, sesli ve ???kl? oldu?u 
verdi?i, cep telefonu ya da bilgisayar ile uzaktan 
da izlenebilmektedir.

Ç?T TEL? KES?LEB?L?R M??



Hay?r, standartlara uygun olarak üretilmi? 
olan elektrikli çit enerjilendiricileri, kesikli ve 
k?sa süreli bir ak?m?n çite verilmesini sa?lar. 
K?sa ve zarars?z bir ?ok ile çarp?lan canl? 
uyar?lm?? olur ve bir daha çite yakla?maz. 
Bunun yan?nda tüm dünyada 30 y?ld?r 
kullan?lmakta olan elektrikli çit sistemleri 
mevcuttur ve bugüne kadar kay?tlara geçen 
olumsuz bir olay ya?anmam??t?r.

ÖLDÜRÜR MÜ?

Elektrikli çit sisteminin sa?l?kl? çal??abilmesi için, 
canl? tellere dokunan ot ya da bitki miktar?n?n en 
dü?ük seviyede olmas? önemlidir. Bu yüzden düzenli 
olarak bitki mücadelesi gereklidir. Bir çok tesiste, 
düzenli olarak otlar temizlendi?inden dolay?, ek bir 
bak?m gerekmemektedir.

BAKIM GEREKT?R?R M??

Elektrikli çit üreteçleri çok dü?ük enerji 
tüketimleri ile çal??maktad?rlar. Yakla??k olarak 
her 500m uzunlu?undaki çit için, 30Ws güç 
tüketmektedir.

ENERJ? TÜKET?M? NE KADAR?



TAMAMLANAN 
PROJELER

 

Toplam GES

212MWp

Kulland???m?z 
markalar

Samsung 

Dahua

Hikvision

Planet

OBO

Ubiquiti

Seagate

Nemtek

JVA

Gallagher
 

  Bursa 2MW

  ?zmir 30MW

  Manisa 22MW

  Bolu 2MW

  Burdur 10MW

 Konya 6MW

  Afyon 1MW



  Bolu 2MW

  K?r?kkale 12MW

  Yozgat  12MW

  Sivas 10MW

  Amasya 2MW

  Kahramanmara? 7MW

  Karaman 4MW

 Konya 6MW

  Malatya 34MW
  Elaz?? 56MW



ELAZI? 34MWP

ELAZI? 6MWP



KAHRAMANMARA? 7MWP

BURDUR 8MWP



BURDUR 2MWP

MAN?SA 1MWP



?ZM?R 6MWP

?ZM?R 2MWP



ELAZI? 8MWP

MAN?SA 1MWP



?ZM?R 6MWP

MAN?SA 1MWP
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