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

Tarafından geliştirilmiştir

Tarafından desteklenmektedir

Güneş Enerjili Su Isıtıcı
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.
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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

Güneşten sıcak su elde etmek?
Güneş enerjili su ısıtma sistemleri güneş
panelleri aracılığıyla güneş ışığını ısıya
çevirirler ve suyu ısıtırlar. Isıtılan su bir depoda
muhafaza edilir, böylece ihtiyaç
duyduğunuzda kullanımınıza hazırdır.
Çatınızın her 1 metrekaresi yılda yaklaşık
1500 kWh enerji potansiyeline sahiptir. Üstelik
bu enerji için ücret de ödemezsiniz.

Yeni bir ev inşa ederken veya eski su ısıtma
sisteminizi değiştirirken size, ortalama 20 yıllık
ekonomik ömürleri boyunca suyunuzu
bedava olarak ısıtabilecek güneş enerjili su
ısıtma sistemlerini tercih etmenizi öneririz.
Hane
halkı
sayısı (kişi)

Güneş Paneli
Yüzeyi
(m 2 )

Depo
Hacmi
(litre)

Ekipman
Maliyeti
(Türk Lirası)

2-4
4-6

2- 4
4-5

100 -200
200 -300

2,500- 3,500
3,500- 5,000

TASARRUF EDİN!
5 kişilik bir aile evlerinde güneş enerjili su ısıtıcısı
kullandığında ürünün ekonomik ömrü
boyunca yapacakları tasarruf yaklaşık 4.500 TL
olacaktır.

TuREEFF için uygun muyum?
Güneş enerjili su ısıtıcı sistemi seçilirken ürün ve
montaj kalitesi büyük öneme sahiptir.
Onaylı ekipman ve malzeme seçimi

Türkiye pazarında çok farklı çeşitte güneş
enerjili su ısıtıcı sistemleri bulunmaktadır ve
TuREEFF bu sistemlerin büyük çoğunluğunu
ﬁnanse edebilir. Bu ekipmanların kalite ve
performansları ile TuREEFF’in “Uygun Malzeme
ve Ekipman” listesine (LEME) girmiş olmaları
yeterlidir.
Onaylı tedarikçi ve uygulayıcı seçimi

Bir tedarikçi ve/veya uygulamacı seçerken
TuREEFF “Uygun Tedarikçi ve Uygulayıcılar”
listesinde (LESI) yer alıyor olmalarına dikkat
edin. Ayrıca tedarikçi ve/veya uygulamacıya
kalite sertiﬁkaları ve sistem garanti belgelerini
de sormayı ihmal etmeyin.
Daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edin www.tureeff.org
• LEME: Uygun Malzeme ve Ekipman Listesi
• LESI: Uygun Tedarikçi ve Uygulayıcı Listesi

Kolay Bakım
ÇEVREYİ KORUYUN!

Eviniz uygun mu?
Güneş enerjili su ısıtıcıları hemen hemen her
durumda uygundur. İhtiyacınız olan;
• Güneş panellerini koyabileceğiniz,
ağaçların ve diğer binaların gölgesinin
düşmediği, güneş ışıklarını doğrudan
alabilen bir alan (tercihen çatıda)
• Su deposunu koyabileceğiniz bir yer
• Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin,
evinizin sıcak su ihtiyacını kesintisiz bir
şekilde sağlayabilmesi için yedek bir
sisteme ihtiyacı olabileceği de
unutulmamalıdır.

Enerji verimli ürünler kullanarak atmosfere
yaydığınız sera gazı salımını azaltır ve çevrenin
korunmasına katkıda bulunmuş olursunuz.
Karbon yakıtlı bir su ısıtma sistemi yerine
evinize güneş enerjili bir su ısıtıcı kurduğunuzda
çevreye katkınız 32 ağacın çevreye vereceği
katkıya eşittir.

Evinize yeni bir güneş enerjili su ısıtıcı sistemi
kurmaya karar verdiğinizde ekipman ve kurulum
maliyetleri de dahil yatırımınızın tamamı için
TuREEFF katılımcı bankaları aracılığı ile kullandırılan
kredilerimizden faydalanabilirsiniz!

Bir kez doğru bir şekilde monte edilen güneş
enerjili su ısıtıcı sisteminiz çok az bakım
gerektirmektedir. Tek yapmanız gereken
panellere gölge düşmemesine dikkat etmek ve
panelleri temiz tutmaktır. Pratik bir şekilde
hortumla su tutmanız yeterli olacaktır.

TuREEFF doğru bir sistem seçmeniz için
ücretsiz teknik danışmanlık vermektedir
Evinizin koşulları, bütçeniz ve ihtiyaç
durumunuza göre en ideal sistemin kurulması
konusunda yardım talep ederseniz mühendislik
ekibimiz doğru güneş enerjili su ısıtıcı sisteminin
seçiminde size yardımcı olabilir.

Teknik destek için bizi arayabilir; 0216 340 44 43
veya e-mail atabilirsiniz; www.tureeff.org

