Basın bilgilendirmesi

KACO new energy, Aldo Grubuna 50 Megawatt’lık evirici
gücünü tedarik ediyor.
Neckarsulm, 04 Ekim 2016 – KACO new energy şirketi Türk Aldo grubuyla,
toplamda 50 megawatt gücünde eviricilerin tedarikine ilişkin bir sözleşme
imzalamıştır. Neckarsulm kökenli üreticinin blueplanet 50.0 TL3 INT tipli cihazları
birçok projede kullanılacaktır. Bu projeler Aldo grubu tarafınca 2017 yılının sonuna
kadar finanse edilecektir ve projelendirilecektir.
KACO new energy ve Aldo grubu arasındaki sözleşme iki tedarik sürecinden
oluşmaktadır ve 1000 adet eviricinin teslimatını kapsamaktadır. İlk 25 megavatın
teslimatının önümüzdeki yılın Mart ayına kadar gerçekleşmesi planlanmaktadır. Geri
kalan 25 megawatt’ın teslimatı ise 2017 yılının sonundan önce Neckarsulm’dan
çıkacaktır. Sipariş, blueplanet 50.0 TL3 INT'in XL versiyonu için verilmiş durumda. Bu
versiyon kapsamında eviriciler on dizeli sigortalara ve DC kombinasyonlu kondüktör tipi 1
ve 2 ile fabrikada donatılmış halde sunulmaktadır. AC kombinasyonlu bir kondüktör
kolayca uyarlanabilmektedir. Bu da güvenlik ve kablolama açısından eviricilerin
kurulumunu daha kolay hale getirmektedir.
Bu, Aldo Grup'a tedarik için yapılan ikinci sözleşme: “Daha önce dört megawatt'lık bir
projede KACO new energy ile çalıştığımızda çok güzel bir tecrübemiz oldu. Özellikle
önem arz eden satış sonrası hizmetlerde olmak üzere, KACO ekibi, son derece müşteri
odaklı ve daima ulaşılabilir olmuştur. Bu güvenilir işbirliği ve eviricilerin kaliteli performansı
nedeniyle, gelecekteki projelerde KACO new energy ile çalışmaya devam etmek bizim
için kolay bir karar oldu" - Haluk Veli Doğan, Aldo Grup CEO'su.
“Aldo grubu 35 yılı aşkın bir süredir başarıyla yönetilen bir aile şirketidir. Bu geleneklerine
bağlı olan bir şirketin, orta büyüklükte ve aynı şekilde Alman bir aile şirketi olan
şirketimizin çalışmalarına değer vermesinden dolayı mutluyuz” bu sözler KACO new
energy Türkiye şirketinin ülke müdürü olan Sayın Nedret Ünlü’ye aittir. Aldo grubu
Türkiye’de Audi ve VW markalı araçların en büyük distribütörüdür. Aldo Enerji kolu,
fotovoltaik sistemlerde hem bir yatırımcı hem de alt yapıların perakende satıcısıdır.
Aldo Grup 2018'e kadar toplamda 100 megawatt'lik PV kapasitesi kurmayı planlamakta
olup, aynı zamanda gelecekte KACO new energy ile başka projeler gerçekleştirmeyi
planlamaktadır. Yaklaşık 10 gigawatt'lık güneş enerjisini 2023'te, yani Türkiye'nin bir ulus
haline geldiği tarihin yüzüncü yıl dönümünde sağlamak Ankara hükümetinin ilan ettiği
hedeftir. KACO new energy, bu zorlu hedef karşısında kendisini iyi bir konumda
görmektedir: “Stratejimiz kapsamında Türkiye'deki fotovoltaik pazarını daha çok
geliştirme yolunda mesafe kat ediyoruz. Bu bağlamda Almanya ve Türkiye arasındaki
ortaklık her zamankinden çok daha önemlidir" - Nedret Ünlü.
Bu arada, sözleşmedeki ilk 240 evirici için üretim çoktan başladı. On iki megawatt'lık bir
güneş enerjisi santrali için eviricilerin Kayseri'ye Ekim 2016'nın sonunda varmaları
planlanıyor. Aldo Grup projeyi Saysun Energy ile işbirliği içinde uyguluyor. Bu santral,
bugüne kadar bölgedeki en büyük bitişik fotovoltaik enerji santralidir. Türkiye'nin orta
bölgesinde yer alan Kayseri şehri, ülkenin en önemli ticaret ve endüstri merkezlerinden
birisi iken, şimdi aynı zamanda Türkiye'nin "PV Başkenti" olmaktadır.
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KACO new energy, güneş enerjisi eviricilerinde dünyanın en büyük üreticileri arasındadır.
16 ülkede ofisi bulunan şirket, en küçük evlerden yüzlerce Megawatt'lık devasa güneş
enerjisi çiftliklerine kadar her ebatta dizilim için eviriciler sunmaktadır. KACO new energy
Almanya-Stuttgart bölgesi yakınındaki Neckarsulm'da bulunmakta olup, oradaki ve
Amerika ile Asya'daki üretim tesisleriyle 1999'dan beri sekiz Gigawatt kapasite civarında
evirici tedarik etmiştir. Şirket, tamamen karbon-nötr üretim yapabilen ilk evirici imalatçısı
olarak, enerjide öz-yeterlilik hedefine azimle ilerlemektedir. KACO new energy ayrıca
enerji depolama sistemleri, batarya eviricileri, ayrıca PV-Dizel hibrit sistemleri ve kombine
ısı ve enerji tesisleri için eviriciler tedarik etmektedir. 2014'te KACO new energy,
1930'ların sonunda eviricilerin ilk tedarikçilerinden birisi olan orijinal şirketin yüzüncü yıl
dönümünü kutlamıştır.
Basın enformasyonlarına ulaşmak için:
http://kaco-newenergy.com/news,
Bastırılabilir görüntü materyallerine ulaşmak için:
http://kaco-newenergy.com/download/images-and-brochures/press/2016/
İletişim:
KACO new energy Ltd
Nedret Ünlü
Türkiye Ülke Müdürü
MVK - Work Square A2 Blok
Yenişehir mahallesi
Mustafa Akyol caddesi No: 13 Kat: 2 Daire: 40
34912 Pendik-Istanbul
Türkiye
Tel. +90 216 999 0245
Nedret.Uenlue@kaco-newenergy.de

