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

Tarafından geliştirilmiştir

Tarafından desteklenmektedir

Bulaşık Makinesi
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

Neden enerji verimli bir bulaşık
makinesi almalısınız?

A++ ve üzeri enerji sınıfı bulaşık makineleri
TuREEFF tarafından ﬁnanse edilmektedir.

Bulaşık makinenizin enerji
sınıfını nasıl öğrenebilirsiniz?

Bulaşık makinesi, evinizde en çok enerji tüketen beyaz
eşyalardan biridir. C sınıfı verimsiz bir bulaşık makinesini
A++ enerji sınıfı yeni bir modelle değiştirdiğinizde
% 35’e varan enerji ve % 30’a varan su tasarrufu
sağlayabilirsiniz

Tek yapmanız gereken ürünün enerji etiketine
bakmak!

TASARRUF EDİN!
C sınıfı bir model yerine A++
bir bulaşık makinesi alarak,
ürünün ekonomik ömrü
boyunca 900 TL’ye varan
tasarruf sağlayabilirsiniz.

ENERG
Farklı dillerde
“Enerji” ifadesi
Marka ve
model bilgileri

Enerji
verimliliği sınıfı
A+++: En verimli
D: En verimsiz

Satın alırken:
• Ürünün CE belgesi olduğundan emin olun.
• Ürünün enerji etiketini kontrol ederek enerji sınıfının
A++ ve üzeri olduğundan emin olun.
• Ürünün kullanma kılavuzu ve garanti belgelerini
kontrol edin.
• Daha yüksek kapasiteli ürünler her zaman daha
çok enerji tüketirler. Her zaman ihtiyacınıza göre bir
model alın.
• Montaj için her zaman yetkili servisi tercih edin.
• Ürün ile ilgili aklınıza takılan her konuyu satış
görevlisine sorun.

Enerji verimli kullanım:
• Bulaşık makinesini daima tam dolu çalıştırın.
• İhtiyacınıza uygun yıkama programını ve derecesini
seçmeye dikkat edin. Mümkünse kısa programları
tercih edin.
• Bulasıkları makineye koymadan önce
yemek artıklarını temizleyin.
• Tıkanmalara karşı ﬁltresini periyodik olarak
temizlemeyi ihmal etmeyin.

GERİ DÖNÜŞÜM!
Yıllık enerji
tüketimi
(kWh/yıl)
(standart 280
yıkama/çevrim
esas alınmıştır)

xYZ

YZ
dB

Desibel
cinsinden
çevreye yayılan
gürültü

ÇEVREYİ KORUYUN!
Enerji verimli ürünler kullanarak atmosfere
yaydığınız sera gazı salımını azaltır ve çevrenin
korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz. A++ bir bulaşık
makinesi, C sınıfı bir bulaşık makinesine
göre çok daha düşük miktarlarda karbondioksit açığa
çıkmasına neden olur. Böyle bir ürünü seçtiğinizde
çevreye katkınız 4 ağacın çevreye vereceği katkıya eşittir.

2010/XYZ

Yıllık su tüketimi (litre)
Kurutma
(280 standart
yıkama/çevirim esas verimlilik sınıfı
alınmıştır)

Kapasite-standart
servis takımı sayısı

Verimsiz bulaşık makinenizi yüksek verimliliğe
sahip bir bulaşık makinesi ile değiştirmek için
TuREEFF katılımcı bankaları aracılığı ile
kullandırılan kredilerimizden faydalanabilirsiniz!

“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!

