Hakkında
Türkiye Konutlarda
Enerji Verimliliği
Finansman Programı;
• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) tarafından geliştirilip,

Tarafından geliştirilmiştir

Tarafından desteklenmektedir

Tarafından uygulanmaktadır

Hava kaynaklı ısı pompaları
ve split klima

• Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ve
• Avrupa Birliği (AB) tarafından
desteklenen ve konutlarda enerji
verimliliği projelerinin gerçekleştirilmesine
ﬁnansal destek sağlayan bir çerçeve
operasyonudur.

Krediler programa katılan
bankalar tarafından kullandırılacaktır.
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Yasal Uyarı
Bu materyal Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD),
Temiz Teknoloji Fonu (CTF) ve Avrupa Birliği (EU)’nin desteği ile
MWH Türkiye tarafından üretilmiştir. İçeriğindeki bilgiler EBRD, CTF ve EU
görüşleri olarak kabul edilemez.

Tarafından geliştirilmiştir

Tarafından desteklenmektedir

UYGUNLUK

Neden enerji verimli bir ürün
almalısınız?

A+, A++ ve A+++ klima sistemleri TuREEFF
tarafından ﬁnanse edilmektedir.

Evinizdeki en yüksek enerji maliyeti kalemlerinden ikisi
ısınma ve soğutma maliyetleridir.

Klimanızın A+ olduğunu
nasıl anlarsınız?
Tek yapmanız gereken ürünün enerji etiketine
bakmak!

TASARRUF EDİN!

ENERG
Farklı dillerde
“Enerji” ifadesi
Marka ve
model bilgileri

SEER

Soğutma
işlevinde:
Tasarım Yükü
(kW)
Mevsimlik
Enerji Verimliliği
Oranı (SEER)
Yıllık Enerji
Tüketimi (kWh/
yıl)
İç ünitenin
çalışma
sırasında
çevreye yaydığı
gürültü (dB)

Dış ünitenin
çalışma
sırasında
çevreye yaydığı
gürültü (dB)

SCOP
+++

Soğutma
işlevinde enerji
verimliliği sınıfı
A+++: En verimli
D: En verimsiz

+++

+++
+++

kWM XY,Z
SEER X,Y
kWh/yıl XY

YZ dB

YZ dB

kWM XY,Z
SEER X,Y
kWh/yıl XY

Eski ve verimsiz Klimanızı A+ olan yeni bir model ile
değiştirdiğinizde % 50’ye varan enerji tasarrufunda
bulunmuş olursunuz.

XY,Z
X,Y
XY

XY,Z
X,Y
XY

Enerji verimli kullanım:

ÇEVREYİ KORUYUN!

GERİDÖNÜŞÜM!

Enerji verimli ürünler kullanarak atmosfere yaydığınız
sera gazı hacmini azaltır ve çevrenin korunmasına
katkıda bulunmuş olursunuz.
A+ bir klima, E sınıfı bir klimaya göre çok daha düşük
miktarlarda karbondioksit açığa çıkarır. Böyle bir ürünü
seçtiğinizde çevreye katkınız 11 ağacın çevreye vereceği
katkıya eşittir.

“Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü”
yönetmeliğine göre yeni ürünü satın aldığınız bayi,
eski ürününüzü markası ve modeli ne olursa olsun
hiçbir ücret talep etmeden
evinizden almak zorundadır.
Hatırlatın!

Isıtma işlevinde:
Tasarım Yükü (kW)
Mevsimlik
Performans
Katsayısı (SCOP)
Yıllık Enerji
Tüketimi (kWh/yıl)

2010/XYZ-2011

Almayı düşündüğünüz ürünü, internet sitemizde
yayınlamakta olduğumuz Uygun Malzeme ve
Ekipman Listesinden kontrol edebilirsiniz
www.tureeff.org/leme

• Ürünün CE belgesi olduğundan emin olun
• Ürünün enerji etiketini kontrol ederek A+ veya üzeri
olduğundan emin olun
• Ürünün kullanma kılavuzu ve garanti belgelerini
kontrol edin
• Montaj için her zaman yetkili servis talep edin
• Hız kontrollü (invertör) klimalar daha enerji verimlidir
• Daha yüksek kapasiteli ürünler her zaman daha çok
enerji tüketirler. Her zaman ihtiyacınıza göre bir
model alın.

A+ bir klima aldığınızda ürününüzün ekonomik ömrü
boyunca 2.600 TL’ye varan bir tasarruf yapmış olursunuz.
Daha üst sınıfta bir ürün aldığınızda çok daha fazla para
tasarruf edeceğinizi de unutmamalısınız.

Isıtma işlevinde,
sıcak, ılıman
ve soğuk iklim
bölgeleri için
enerji verimliliği
sınıfı
A+++: En verimli
D: En verimsiz

Avrupa ve Türkiye
İklim Bölgeleri
Haritası:
TURUNCU: Sıcak
iklim bölgesi
YEŞİL: Ilıman iklim
bölgesi
MAVİ: Soğuk iklim
bölgesi

Satın alırken:

Eski ve verimsiz klimanızı yeni ve yüksek verimliliğe
sahip bir klima ile değiştirebilmeniz için TuREEFF
katılımcı bankaları aracılığı ile kullandırılan
kredilerimizden faydalanabilirsiniz!

• Bir uzmana danışarak ihtiyacınız olan optimum
kapasiteye ve verimli kullanım ayarlarına birlikte
karar verin.
• Klimanın ﬁltresini periyodik olarak temizletin
• Ürünü çok sık açıp-kapatmak yerine ihtiyacınıza
uygun bir sıcaklık derecesi belirleyip uzun süreli
çalıştırın
• Klimanın derece ayarı, yazın 25 derecenin
altına inmemeli, kışın ise 21 derecenin
üstüne çıkmamalıdır.
• Evinize ısı yalıtımı yaptırmak, klimanızın da
performansını olumlu yönde etkileyecektir.

