
Ground Mounted Solar Power Plants 
For energy production and sales, we have completed solar power plants with a total installed power of 40MW, especially
in the Aegean region. We aim to reduce foreign dependency in electrical energy needs and to provide new investment
opportunities.

Roof Mounted Solar Power Plants 
As a result of the increases in electrical energy unit prices, electrical energy, which is one of the highest cost expense
items in the production sector, encouraged consumers to produce the electrical energy they use. For this reason, we
provide solar power plants installation services on factory and other business roofs and enable consumers to produce
electrical energy for their own use.

Monitoring and Maintenance Services 
We provide maintenance services for power plants with the remote monitoring systems we have developed to ensure a
continuous and high quality energy production in electricity production. We are constantly improving our monitoring and
fault control systems to ensure instant response.

Monitoring and Fault Control Unit 
In solar power plants, it is a system that provides continuous monitoring of production values   and informs the
maintenance unit in case of any malfunction in the system. It continuously records and archives electricity generation
and consumption in the power plant, and provides detailed information access via many platforms with its user-friendly
interface.
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Firma Hakkında
 
About Company

Ali Baba Solar Güneş Enerji Sistemleri, güneş enerjisi ile
elektrik üretimi sağlamak için mühendislik, tedarik,
inşaat hizmetleri veren ve aynı zamanda elektrik
üretiminde enerji sürekliliği, kalitesi sağlanmasına
yönelik bakım hizmetleri veren bir firmadır.

Ali Baba Solar Solar Energy Systems is a company that
provides engineering, procurement and construction
services to produce electricity with solar energy, and
also provides maintenance services to ensure energy
continuity and quality in electricity production.

Firma Projeleri ve Çalışmaları
 
Company Projects and Works

Arazi Tipi Güneş Enerji Santralleri 
Enerji üretimi ve satışı için özellikle Ege bölgesinde
toplamda 40MW kurulu gücü üzerinde güneş enerjisi
santralleri tamamlamış bulunmaktayız. Elektrik enerjisi
ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmayı ve yeni yatırım
olanakları sağlamayı hedeflemekteyiz.

Çatı Tipi Güneş Enerji Santralleri 
Elektrik enerjisi birim fiyatlarındaki artışlar sonucunda
üretim sektöründe en yüksek maliyet kalemlerinden olan
elektrik enerjisi tüketicileri kullandıkları elektrik enerjisini
üretmeye teşvik etmiştir. Bu nedenle fabrika ve diğer
işletme çatıları üzerine güneş enerji santralleri kurulum
hizmetleri vererek tüketicilerin kendi kullanımlarına
yönelik elektrik enerjisini üretmelerini sağlamaktayız.

İzleme ve Bakım Hizmetleri 
Elektrik üretiminde sürekli ve kaliteli bir enerji üretimi
sağlamak için geliştirdiğimiz uzaktan izleme sistemleri ile
santrallerin bakım hizmetlerini sağlamaktayız. Anlık
müdahalenin sağlanabilmesi için izleme ve arıza kontrol
sistemlerimi sürekli olarak geliştirmekteyiz.

http://www.alibabasolar.net/

Firma Ürünleri
 
Company Products

İzleme ve Arıza Kontrol Ünitesi 
Güneş enerji santrallerinde, üretim değerlerinin sürekli
izlenmesini sağlayan ve sistemde herhangi bir arıza
olduğunda bakım birimini bilgilendiren sistemdir. Santral
elektrik üretimini ve tüketimini sürekli kaydederek
arşivlemekte ve kullanıcı dostu arayüzü ile pek çok
platform üzerinden detaylı bilgi erişimi sağlamaktadır.

http://www.alibabasolar.net/


