GÜNEŞ ENERJİSİ
ÇÖZÜMLERİ

SAHA/ARAZİ TİPİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ

HAKKIMIZDA
Nurol Şirketler Grubu, yarım asrı aşkın geçmişiyle, bugün inşaat, savunma sanayii, enerji,
madencilik, turizm, finans, ticaret ve hizmet sektöründeki hizmetleriyle, 35’ten fazla şirket ve
iştiraki, sayıları 15.000’e yaklaşan yerli ve yabancı çalışanı ile yarattığı toplumsal ve ekonomik
değerlerin kalitesiyle her zaman gurur duymaktadır.
Türkiye’nin çevreye duyarlı, sürdürülebilir, kaliteli ve yeterli düzeyde enerji temini ile kalkınma
hedeflerine ulaşabileceğinin bilincinde olan Nurol Holding, enerji sektöründe de çalışmalarını
sürdürmektedir. 2008 yılında araştırma geliştirme faaliyetleri ile birlikte başlayan güneş
enerjisi çalışmalarımız, uzman personelimiz ile birlikte yıllardır santral kurulumu konusunda
kazandığımız deneyimler ışığında titizlikle devam etmektedir.
Yenilenebilir enerjinin geleceğin en büyük mirası olduğunu bilinciyle Nurol Solar olarak, enerji
sistemlerinin gerektirdiği yetkin mühendislik bilgisi ile projelerimizde tüm detayları düşünerek
müşterilerimize en ekonomik şekilde çözüm sunmaktayız.
50 yılı aşkın Nurol güvencesiyle lisanslı / lisanssız güneş enerjisi santrali ve çatı üstü projelerini
mevzuata uygun şekilde tasarlayarak; güvenli, maksimum verimli, düşük maliyetli, uzman
mühendislik ürünü olan projelerimizi kusursuz şekilde hayata geçirmek adına, ANAHTAR
TESLİM SİSTEM KURULUMU (EPC) ve BAKIM-ONARIM hizmeti vermekteyiz.
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İŞLETME VE BAKIM

KONUT ÇATI
SOLAR SİSTEMLER
ENDÜSTRİYEL ÇATI
GÜNEŞ ENERJİSİ
SANTRALLERİ

Elektrik üretimine katkı
sağlayan işletmeler

OFF-GRID
Elektrik faturası
ödemeyen evler

Kendi enerjisini
kendi üreten
işletmeler

Nurol Güvencesi ile
uzun ömürlü
çözümler

En ucuz ve
kolay çözüm

TAM KAPASİTEDE
ÜRETİM

ALANINDA
UZMAN EKİPLER

DÜŞÜK İŞLETME VE
BAKIM MALİYETLERİ

MİNİMUM
PERFORMANS KAYBI

Maksimum üretim
sağlayan profesyonel ekip

Enerji üretiminizi her zaman
maksimum seviyede tutacak
uzman ekipler

İşletme ve bakım maliyetlerinizi
azaltır

Arıza, bakım ya da kurulum
kaynaklı performans kayıplarını
minimuma indirin

● Uygulama alanında saha yerleşim ve sistem tasarımının yapılması
● Proje çizimlerinin oluşturulması
● Statik ve elektrik mühendislik hesaplarının yapılması
● Konstrüksiyon modelinin belirlenmesi
● İş programının oluşturulması

“

Elektrik üretimine katkı
sağlayan işletmeler

”

KONUT ÇATI
SOLAR SİSTEMLER

ENDÜSTRİYEL ÇATI
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ
ÜRET

DEPOLA

KULLAN

TASARRUF ET

ÜRET

DEPOLA

KULLAN

SAT

Kendi enerjini üret

Kullanmadığın enerjini
depola

Ürettiğin ya da depoladığın
enerjini kullan

Enerji maliyetinde
tasarruf et

Kendi enerjini üret

Kullanmadığın enerjini
depola

Ürettiğin ya da depoladığın
enerjini kullan

3 kW’a kadar devlet alım
garantisi

İşletmenizin çatısına kuracağımız güneş enerjisi santrali ile çatınızı en verimli şekilde kullanarak,
birim elektrik fiyatınızı en düşük seviyeye çekmeniz mümkün olmaktadır. Bu sayede her geçen
gün artan elektrik maliyetinizin bir bölümü veya tamamını sabitleyerek işletme giderlerinizi
kontrol altında tutabileceksiniz. Nurol Solar, güneş enerjisi projenizi, uzman mühendislik
kadrosu ile güvenli, maksimum verimli ve ekonomik hedeflere uygun olarak hayata geçirerek
çatınızı bir enerji üretim alanına dönüştürecektir.

“

Kendi enerjisini
kendi üreten işletmeler

Evinizin çatısına kuracağımız güneş enerjisi sistemi ile ihtiyacınız olan elektriğin bir kısmını
ya da tamamını karşılayabilirsiniz. Nurol Solar, evinize özel, bağımsız çözümler sunarak
%100 çevreci enerji üretmenizi isterseniz depolamanızı ve depoladığınız enerjiyi dilediğinizce
kullanma özgürlüğünü sağlamaktadır. Tüm çatı sistemlerine uygulanabilir anahtar teslim
çözümlerimizle güneşten elektrik üretmeye dilerseniz hemen başlayabilirsiniz.

”

ödemeyen
“ Elektrik faturası
evler
ENERJİNİ ÜRET

”

TASARRUF ET
ENERJİNİ ÜRET
DÖNÜŞTÜR

SAT

ENERJİNİ DEPOLA

ARACINI ŞARJ ET

ENERJİNİ DEPOLA

ARACINI ŞARJ ET
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OFF-GRID
ENGEL YOK

TEMİZ ÇEVRE

HIZLI KURULUM

TAM KAPASİTEDE
ÜRETİM

ALANINDA
UZMAN EKİPLER

DÜŞÜK İŞLETME VE
BAKIM MALİYETLERİ

MİNİMUM
PERFORMANS KAYBI

Şebeke elektriğinin olmadığı
heryerde Nurol Solar var!

Tüm Nurol Solar ürünleri
çevreye duyarlıdır.

Hızlı kurulum ile maksimum
üretimin keyfini çıkarın.

Maksimum üretim sağlayan
profesyonel destek

Enerji üretinizi her zaman
maksimum seviyede tutacak
uzman ekipler

İşletme ve bakımda
minimum maliyet

Arıza, tasarım ya da kurulum
kaynaklı minimum
performans kaybı

Elektrik altyapısının bulunmadığı ya da düzenli elektrik sağlanamayan bölgelerde en ucuz ve
kolay çözüm ihtiyaca göre doğru tasarlanmış bir off-grid güneş enerjisi sistemidir.
Elektriğe erişimin mümkün ya da ekonomik olmadığı yerlerde yaşamak, tarım yapmak ya da
ticari faaliyetlerde mi bulunmak istiyorsunuz? Nurol Solar ile ihtiyaçlarınız göre size en uygun
sistemi tasarlıyor ve kurulumunu yapıyoruz. Siz de istediğiniz zaman mobil cihazlarınız ya
da bilgisayarınızdan anlık kalan enerji miktarınızı, üretilen ve tüketilen toplam ve anlık enerji
miktarını detaylı bir şekilde görebilir, tüketiminizi optimize etmek için yapılması gereken
uyarıları akıllı sistemimiz tarafından alabilirsiniz.

“ En ucuz ve kolay çözüm ”

Nurol Solar, güneş enerjisi elektrik üretim tesislerinizin işletme döneminde de size hizmet
vermeye devam etmektedir. Kurulumundan itibaren tesislerinizin ve çatılarınızın periyodik
bakımları uzman ekiplerimizce yapılmaktadır. Tesislerinizde oluşabilecek her türlü arıza en
kısa sürede ulaşabileceğiniz teknik ekibimizce yerinde müdahale ile giderilebilmektedir.
Tesislerinizin ve çatılarınızın uzun ömürlü ve yüksek verimli olarak hizmet vermeye devam
edebilmesi için gerekli tüm çözümler Nurol güvencesi ile sunulmaktadır.

“

Nurol Güvencesi ile
uzun ömürlü çözümler

”

REFERANSLARIMIZ
İZMİR

İZMİR

Tire

ÇORUM

Torbalı

Alaca

PROJE YERİ

Tire
İZMİR

PROJE YERİ

Torbalı
İZMİR

PROJE YERİ

Alaca
ÇORUM

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

6.878 kWp

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

6,842 kWp

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

6.766 kWp

KURULUM ALANI

110.000 m²

KURULUM ALANI

110.000 m²

KURULUM ALANI

110.000 m²

MANİSA

MANİSA

Gölmarmara

BALIKESİR

Salihli

Gönen

PROJE YERİ

Gölmarmara
MANİSA

PROJE YERİ

Salihli
MANİSA

PROJE YERİ

Gönen
BALIKESİR

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

11.198 kWp

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

5.435 kWp

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

498 kWp

KURULUM ALANI

175.000 m²

KURULUM ALANI

90.000 m²

KURULUM ALANI

9.000 m²

KONYA

KONYA

Ilgın

KONYA

Altınekin

Yunak

PROJE YERİ

Ilgın
KONYA

PROJE YERİ

Altınekin
KONYA

PROJE YERİ

Yunak
KONYA

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

4.288 kWp

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

4.288 kWp

DC KURULU
GÜÇ KAPASİTESİ

2.264 kWp

KURULUM ALANI

75.000 m²

KURULUM ALANI

75.000 m²

KURULUM ALANI

36.000 m²
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