
 

  

SMA Solar Technology AG Basın Bülteni 

 

SMA 2016 Yılında, Yine Dünyanın En Popüler Evirici Markası Olarak Seçildi  

 

Niestetal, 13 Aralık 2016 - Kalite ve hizmet önemlidir. SMA Solar Technology AG (SMA) ard arda beşinci 

kez, tüm müşteri grupları tarafından dünyanın en çok tercih edilen evirici markası olarak seçildi. Bu, kritik 

bilgi, analitik ve çözümlerde bir dünya lideri olan IHS Markit tarafından yapılan “FV Eviriciler Müşteri 

İncelemesi Anketi 2016” sonucunda belirlendi. IHS Markit 45'den fazla ülkede toptancılar, montajcılar ve 

EPC şirketlerinde anket yaptı. Verdikleri kararın en önemli unsurları kalite, teknik destek ve hizmet oldu.  

 

IHS Markit Güneş, Güç ve Enerji Araştırmaları Müdürü Cormac Gilligan beyanında, “Beş yıl önceki FV Evirici Müşteri 

İnceleme Anketinin tanıtılmasından bu yana, SMA tüm müşteri grupları tarafından en çok tercih edilen evirici üreticisi 

marka olarak seçiliyor” dedi. “Araştırma 2016 yılında da, dünya genelindeki büyük güneş markaları arasındaki güçlü 

rekabete rağmen SMA'nın bir numaralı marka olarak kabul edildiğini gösterdi.” 

 

Tercih ettikleri evirici markası sorulduğunda, IHS Markit tarafından araştırılanlar toplam 52 marka seçti. Tercihlerin % 

23'ünden fazlasını alan SMA, genel sıralamada birinci sırada yer aldı. Buna karşılık,  ikinci ve üçüncü tercihler sırasıyla 

yüzde onun hemen altında ve kabaca yüzde yedide kaldı. SMA, Almanya, ABD, İngiltere ve Hindistan gibi ülkelerde 

tercih edilen evirici markasıdır.  

 

IHS Markit raporuna göre, tercih ettikleri evirici markasını seçerken müşteriler cihazların kalitesine ve kurulduktan sonra 

verilen teknik destek ve müşteri hizmetleri üzerine odaklanıyor. Bu durum dizi, merkezi ve mikro eviriciler dahil olmak 

üzere her büyüklükte eviriciler için geçerlidir. 

 

SMA hakkında  

SMA Grubu, 2015 yılında tahminen yaklaşık bir milyar Euro  tutarında bir ciro ile, her güneş enerjisi sisteminin 

vazgeçilmez bir bileşeni olan fotovoltaik eviriciler dalında dünya pazar lideridir ve geleceğe yönelik enerji kaynağı 

yapıları için yenilikçi anahtar teknolojiler sunmaktadır. Yönetim merkezi Kassel Niestetal'da olup, 20 ülkede temsilciliği 

bulunmaktadır. Şirketler grubu, tüm dünyada 3.000'ün üzerinde istihdam sağlamaktadır. SMA, dünya çapında tüm PV 

modül tipleri ve performans büyüklükleri için uygun eviricilerden oluşan bir ürün portföyüne sahiptir: küçük çatı üstü 

sistemler, büyük güneş enerjisisantralleri, şebeke bağlantılı sistemler ile şebekeden bağımsız ve hibrit sistemler. Bunların 

yanı sıra SMA, çeşitli akü teknolojileri ve sistem büyüklükleri için sistem teknolojisi sunmakta ve tanınmış akü üreticileri ve 

otomotiv endüstrisindeki şirketler ile işbirliği yapmaktadır. SMA teknolojisi, yaklaşık 700 patent ve kayıt altına alınmış 

tasarım numuneleri ile korunmaktadır. Hizmet ve ürün yelpazesi, geniş kapsamlı servis hizmetleri ile büyük ölçekli güneş 

enerji santrallerinin operasyonel yönetimini de içermektedir. Grubun ana şirketi olan SMA Solar Technology AG, 2008 



 

  

yılından bu yana Frankfurt Borsası'nın Prime Standard kategorisinde işlem görmekte olup (S92), halihazırda TecDAX'ta 

güneş enerjisi sektöründeki tek firma olarak yer almaktadır. 
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Yasal Uyarı: 

 

Bu basın bülteni sadece bilgi amaçlıdır ve SMA Solar Technology AG'nin („Şirket“) veya şirketin mevcut veya 

gelecekteki herhangi iştirakinin (şirketle birlikte topluca: „SMA Grubu“) değerli kağıtlarının alımı, saklanması veya satışı 

ile ilgili herhangi bir teklif veya bir teşvik yerine geçmez, bunun yanı sıra şirketin veya SMA Grubu'na dahil herhangi bir 

kuruluşun değerli kağıtlarının alımı veya satışı ile ilgili herhangi bir anlaşmaya esas oluşturacak biçimde 

anlaşılmamalıdır. 

 

Bu basın bülteni ileriye yönelik ifadeler içerebilir. İleriye yönelik ifadeler, geçmişle ilgili gerçekleri açıklayan ifadeler  

değildir. Bunlar aynı zamanda, bizim tahmin ve beklentilerimize dair ifadeler de içermektedirler. Bu ifadeler, SMA Solar 

Technology AG'nin (SMA veya Şirket) şirket yönetimi tarafından halihazırda yürürlükte tutulan plan, tahmin ve 

beklentilere dayanmaktadır. İleriye yönelik ifadeler bu nedenle sadece, yapıldıkları gün için geçerlidir. İleriye yönelik 

ifadeler doğal olarak, riskleri ve güvensizlik faktörlerini içermektedir. Bilinmekte olan ve ayrıca henüz bilinmeyen çeşitli 



 

  

riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, şirketin gerçekte var olan sonuçlarının, finansal durumunun, gelişiminin veya 

performansının, burada belirtilmiş olan tahminlere göre önemli ölçüde farklılıklar göstermesine yol açabilir. Bu faktörler, 

SMA tarafından yayınlanan raporlarda açıklanan unsurları kapsamaktadır. Bu raporlar , SMA internet sayfası 

www.SMA.de üzerinden temin edilebilir. Şirket, bu tür ileriye yönelik ifadeleri güncellemek ve bunları gelecekteki 

olaylara veya gelişmelere göre düzenlemek konusunda hiçbir şekilde yükümlülük almaz. 

 

Sonuçlarda, IHS Markit Technology FV Eviriciler Müşteri İncelemesi Anketi 2016 esas alınmıştır. Sonuçlar, SMA Solar 

Technology AG'nin onayını taşımaz. Bu sonuçlara güvenmek, üçüncü tarafların kendi sorumluluğundadır. Daha fazla 

ayrıntı için: www.technology.ihs.com 
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