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

Tarafından geliştirilmiştir

Tarafından desteklenmektedir

Yoğuşmalı Kombi
Tarafından uygulanmaktadır

• 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 kullandırılmaktadır.

www.tureeff.org
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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
Yoğuşmalı kombiler, enerji verimliliği en yüksek kombi
tipleridir. Bu nedenle TuREEFF tarafından ﬁnanse
edilmektedirler.
Yoğuşmalı kombilerin çalışma mantığında, bacadan
atılan ısının sisteme döndürülerek mümkün olduğunca
verimli kullanılması prensibi vardır. Normal kombilerin
baca sistemlerinden atmosfere atılan ısı, yoğuşmalı
kombilerde yüksek oranda sistemde tutulur.

Almayı düşündüğüm kombinin
“yoğuşmalı” olduğunu nasıl
anlarım?

Neden Yoğuşmalı Kombi
almalısınız?
Bir evdeki en yüksek enerji maliyetleri, ısınma ve sıcak su
ihtiyacı için harcanan enerjiden kaynaklanır.
Verimsiz kombinizi, yoğuşmalı bir kombi ile değiştirdiğinizde
% 30’a varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

TASARRUF EDİN!
"Yıllık ısınma maliyeti 1500 TL olan bir konutta" yoğuşmalı
kombi kullanılması durumunda ürünün ekonomik
ömrü boyunca elde edilecek toplam tasarruf
6000 TL'yi bulmaktadır.

Genelde “yoğuşmalı” ibaresi ürünlerin üzerinde yazmaktadır.
Ancak emin olmak için satış görevlisine sorabilirsiniz.

Satın alırken:
• Ürünün CE belgesi olduğundan emin olun
• Firmanın yaygın servis ağına sahip olmasına dikkat edin
• Ürünün kullanma kılavuzu ve garanti belgelerini
kontrol edin
• Montaj için her zaman yetkili servis talep edin
• Daha yüksek kapasiteli ürünler her zaman daha çok
enerji tüketirler. Her zaman ihtiyacınıza göre bir
model alın
Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin www.tureeff.org
• LEME: Uygun Malzeme ve Ekipman Listesi
• LESI: Uygun Tedarikçi ve Uygulayıcı Listesi

Yoğuşmalı Kombilerle ilgili
bazı gerçekler
• Yoğuşmalı kombinizin verimliği ve etkinliği,
uygun radyatör ve kontrol sistemleri ile daha da
artırılabilir.
• Düşük sıcalıkta yüksek verimde çalıştırılabilme
özelliğine sahiptir.
• Yoğuşmalı kombilerin montajı zor değildir.
Normal kombilerin yoğuşmalı kombilerle tek farkı
drenaj sistemidir.
• Yoğuşmalı kombilerin bakımı kolaydır.

ÇEVREYİ KORUYUN
Enerji verimli ürünler kullanarak atmosfere yaydığınız
sera gazı salımını azaltır ve çevrenin korunmasına
katkıda bulunmuş olursunuz. Yoğuşmalı bir kombi, normal
bir kombiye göre çok daha düşük miktarlarda
karbondioksit açığa çıkmasına neden olur. Böyle bir ürünü
seçtiğinizde çevreye katkınız 93 ağacın çevreye
vereceği katkıya eşittir.

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

Verimsiz kombinizi yüksek verimliliğe sahip
yoğuşmalı bir kombi ile değiştirmek için
TuREEFF katılımcı bankaları aracılığı ile kullandırılan
kredilerimizden faydalanabilirsiniz!

Teknik destek için bizi arayabilir; 0216 545 32 28
veya e-mail atabilirsiniz; www.tureeff.org

