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SOLARWALL NEDİR ? 

SolarWall, b�nalardak� �ç hava kal�tes�n� arttırarak ortam

ısıtma, %100 taze havalandırma ve pas�f soğutma �şlem�

yapab�len patentl� ve ödüllü b�r güneş enerj�s�

teknoloj�s�d�r.

SolarWall, dış yüzünde bulunan b�nlerce nano hava

geç�rgen del�klerden oluşan, özel b�r pr�zmat�k boya �le

kaplı ve bu gel�şm�ş tasarımı �le güneş� en ver�ml� şek�lde

absorbe edeb�len b�r paneld�r. 

Isınan taze hava, fan yada ısıtma s�stem� kullanılarak,

kanallar aracılığıyla b�na �ç�ne eş�t b�r b�ç�mde dağıtılır.

Böylel�kle b�nanın ekonom�k b�r b�ç�mde ısınması ve

havalandırılması sağlanır.

SolarWall 1977 yılında Kanadalı b�l�m adamları tarafından

�cat ed�lm�şt�r ve son 200 yılın en öneml� 10 buluşu

arasında göster�lmekted�r. 

SolarWall, yaptığı çalışmalar �le b�rl�kte f�rmalardan gelen

olumlu ger� dönüşler sonucunda senelere göre sürekl�

yükselen b�r graf�k ç�zm�şt�r.
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Çevre Dostu B�nalar

SolarWall �le b�nalarınız �ç�n LEED ve
BREEAM g�b� öneml� yeş�l b�na sert�f�kaları
kazanab�l�rs�n�z.

Ekonom�k

SolarWall yen�leneb�l�r enerj� s�stemler�
arasında en ekonom�k ve yatırımı en kısa
sürede ger� ödeyen s�stemd�r. 

Estet�k

Gel�şen teknoloj� �le b�nalarınızın
görünümüne m�mar� görsell�k katarken, yeş�l
b�na sah�b� olursunuz. 

B�na Ömrü

SolarWall'u b�r cephe kaplama olarak
düşüneb�l�rs�n�z. B�nanızı dış etkenlerden
koruyarak ömrüne katkı sağlar.

Yüksek Tasarruf

Yüksek ver�ml�l�kle çalışan s�stem
sayes�nde, ısıtma yükler�n�zde büyük
tasarruflar sağlarsınız.

Kred�

Yeş�l Enerj� Kred�ler� �le �lk yatırım mal�yet�
olmadan SolarWall sah�b� olab�l�rs�n�z.

Özel Tasarım

SolarWall'un özel tasarımı �le yüksek
ver�ml�l�kte b�r s�steme sah�p olursunuz ve
kullanım süres� boyunca herhang� b�r bakım
g�der�n�z olmaz.

Entegre S�stem

Güneş enerj� s�stemler�yle entegre
çalışab�lme özell�ğ� sayes�nde, hem ısıtma
hem elektr�k �ht�yacınızı tek b�r s�stemden
karşılayab�l�rs�n�z.

Karbon Em�syonu Azaltımı

5m2 SolarWall panel� ömrü boyunca 40 ton
sera gazı em�syonunu önleyerek çevreye
büyük b�r katkı sağlar.

Pas�f Soğutma

Yaz aylarında SolarWall s�stem� �ç ortamın
ser�nlemes�ne katkı sağlar ve soğutma
yükler�n� düşürür.

Kanıtlanmış Teknoloj�

SolarWall �le kend�n� tüm Dünya'da
kanıtlamış, 40'tan fazla ülkede sayısız
örneğ� bulunan b�r teknoloj�d�r.

Taze Havalandırma

%100 taze hava �le çalışan s�stem sayes�nde
konforlu ve sağlıklı b�r ortama sah�p
olursunuz.

SOLARWALL NE KAZANDIRIR ? 

SolarWall, çevre ve doğa dostu, karbon em�syonlarını azaltmak �ç�n kullanılab�lecek en ekonom�k, en
etk�l� yen� nes�l yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�s�d�r.



SolarWall teknoloj�s�n�n her uygulama ve b�na t�p�ne h�tap eden farklı vers�yonları mevcuttur. SolarWall
s�stemler� doğrudan b�na enerj� tüket�m�n�n en büyük kaynaklarından b�r� olan kapalı alan ve
havalandırma ısıtmasına h�tap eder. 

Tek Aşamalı S�stem
S�ngle Stage

SolarWall s�stem�, b�nalardak� gerekl� olan
havalandırma yada proses havasını ısıtır.
Mevcut merkez� s�stem veya havalandırma
s�stemler�ne kolayca entegre olab�l�r.

SOLARWALL ÇEŞİTLERİ

Çatı T�p� S�stem
SolarDuct

Or�j�nal SolarWall teknoloj�s� g�b�, SolarDuct
s�stemler� de b�nanızın havalandırma havasını
ısıtmak �ç�n güneş�n gücünü kullanarak enerj�
tüket�m�n�, ısıtma mal�yetler�n� ve sera gazı
em�syonlarını azaltır. 
SolarDuct s�stemler�, çatılara opt�mum açı �le
yerleşt�r�lerek uygulanır 

Elektr�kl� H�br�t S�stem
PV/T

Tek b�r tamamlayıcı paket �le elektr�k ve ısıtma
üret�m�, h�br�t s�stemle karşılanır.
Fotovolta�k (PV) güneş enerj�s�n� elektr�ğe
dönüştürür. SolarWall, havayı ısıtmak �ç�n güneş
enerj�s�n� kullanır.
SolarWall paneller� PV modüller�n fazla
ısınmalarını engelleyerek elektr�k üret�m�
ver�mler�nde artışlara neden olur. 





TOPLAM ALAN
(M2 )
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BİRİM FİYAT
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250

250
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12.500

25.000

37.500

50.000
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21.250

31.875

42.500

10.000

20.000
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1-2

1-2

1-2

1-2

çözer.

SolarWall güneş enerj� paneller�n�n elektr�kl� ısıtıcılar �le entregre ed�lm�ş olan çözüm �le
fabr�kalarımız taze havalı b�r çalışma ortamına sah�p olmaktadır. Fabr�kaların �ç ortamlarında uygun
kor�dor havalandırmasını sağlamak ve bu taze havalı ortamı ısıtmak pahalıdır. Ancak SolarWall
s�stem� bu sorunlara çözüm olmaktadır;

SolarWall s�stem kurulumu �le taze havalandırma kr�terler�ne göre uygun havalandırma ortamı
yaratılarak konforsuz, �nsan sağlığına zararlı ve havasız çalışma ortamlarının önüne geç�lmekted�r.
%100 taze hava �le çalışan s�stemde SolarWall yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�s� �le taze havanın ön
ısıtılması yapılmaktadır. SolarWall’un ön ısıtacağı taze hava kumaş kanallar �le tüm b�naya
homojen olarak dağıtılmaktadır.  Böylel�kle tüm ortam hava kal�tes�n�n yükselmes�, çalışanların
ver�ml�l�ğ�n� arttırır.

SolarWall �le sıcak havanın ortama dağıtılma şekl�,
ışınım �le ısıtma yöntemler�nde karşılaşılan, ısı 
katmanlaşmasını ve ısıyı eş�t dağıtamama g�b� sorunları 

Elektr�kl �  Isıt ıcı lar İ le Entegre Ed�lm�ş Taze Havalı  Çözüm

** B�nalar �y� ısı yalıtımı yapılmış ve standart yüksekl�kler öngörülerek hazırlanmıştır.
* Paketler�m�zde otomasyon s�stem� yer almamaktadır. Talebe göre ek olarak çözüm paketler�ne �lave ed�lecekt�r.
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2-4

2-4

2-4
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Gaz Yakıcıl ı  Brülörler İ le Entegre Ed�lm�ş Taze Havalı  Çözüm

çözer.

SolarWall güneş enerj� paneller�n�n gaz yakıcılı brülörler �le entregre ed�lm�ş olan çözüm �le
fabr�kalarımız taze havalı b�r çalışma ortamına sah�p olmaktadır. Fabr�kaların �ç ortamlarında uygun
kor�dor havalandırmasını sağlamak ve bu taze havalı ortamı ısıtmak pahalıdır. Ancak SolarWall
s�stem� bu sorunlara çözüm olmaktadır;

SolarWall s�stem kurulumu �le taze havalandırma kr�terler�ne göre uygun havalandırma ortamı
yaratılarak konforsuz, �nsan sağlığına zararlı ve havasız çalışma ortamlarının önüne geç�lmekted�r.
%100 taze hava �le çalışan s�stemde SolarWall yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�s� �le taze havanın ön
ısıtılması yapılmaktadır. Bu ön ısıtılma �le yüksek oranda kullanılan yakıttan tasarruf sağlanmaktadır.
SolarWall’un ön ısıtacağı taze hava kumaş kanallar �le tüm b�naya homojen olarak dağıtılmaktadır.
Böylel�kle tüm ortam hava kal�tes�n�n yükselmes�, çalışanların ver�ml�l�ğ�n� arttırır.

SolarWall �le sıcak havanın ortama dağıtılma şekl�,
ışınım �le ısıtma yöntemler�nde karşılaşılan, ısı 
katmanlaşmasını ve ısıyı eş�t dağıtamama g�b� sorunları 

** B�nalar �y� ısı yalıtımı yapılmış ve standart yüksekl�kler öngörülerek hazırlanmıştır.
* Paketler�m�zde otomasyon s�stem� yer almamaktadır. Talebe göre ek olarak çözüm paketler�ne �lave ed�lecekt�r.
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500

1.000
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132

6.575

13.150

19.725

26.300

5.589
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Ayrıca b�naların yalıtımları ne kadar �y� olursa olsun dışarıyı b�r ısı kaybı gerçekleşt�r�rler. SolarWall
bağlı oldu cepheler �ç�n bu ısı kaybıdını tekrar s�stem�nde kullanarak, b�nanın kaybetm�ş olduğu
enerj�y� ger� kazandırmaktadır.

SolarWall güneş enerj� paneller�n�n mevcut s�stem �le entregre ed�lm�ş olan çözüm �le
fabr�kalarımız taze havalı b�r çalışma ortamına sah�p olmaktadır. SolarWall paneller�n�n
entegrasyon kolaylığı sayes�nde, mevcut b�r havalandırma s�stem�ne sah�p fabr�kalarımıza ek b�r
ücret çıkarmadan mevcut s�stemler�ne adapte olab�lmekted�r. 

SolarWall s�stem kurulumu �le taze havalandırma kr�terler�ne göre uygun havalandırma ortamı
yaratılarak konforsuz, �nsan sağlığına zararlı ve havasız çalışma ortamlarının önüne geç�lmekted�r.
%100 taze hava �le çalışan s�stemde SolarWall yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�s� �le taze havanın ön
ısıtılması yapılmaktadır. SolarWall’un ön ısıtacağı taze hava, mevcut HVAC havalandırma
s�stem�n�n taze hava g�r�ş�ne bağlanarak hem ortam ısıtmalarında hem de proses ısıtmalarında
kullanılab�lmekted�r.

Mevcut S�steme Entegre Ed�lm�ş SolarWall  Çözümü

** B�nalar �y� ısı yalıtımı yapılmış ve standart yüksekl�kler öngörülerek hazırlanmıştır.
* Paketler�m�zde otomasyon s�stem� yer almamaktadır. Talebe göre ek olarak çözüm paketler�ne �lave ed�lecekt�r.
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çözer.

SolarDuct güneş enerj� paneller�n�n mevcut s�stem �le entregre ed�lm�ş olan çözüm �le
fabr�kalarımız taze havalı b�r çalışma ortamına sah�p olmaktadır. Fabr�ka cepheler�nde uygun alan
bulunmaması durumlarına karşı çözüm olarak SolarDuct adı ver�len çatı uygulamları mevcuttur.
Or�j�nal SolarWall teknoloj�s� g�b� SolarDuct, havalandırma havasını kl�ma santraller�ne g�rmeden
önce ısıtan b�r güneş enerj�s� ısıtma s�stem�d�r. SolarDuct s�stem�, güneşe yönlend�rme ve çatı t�p�
kl�ma santraller�ne yakınlık açısından saha koşullarını karşılayacak şek�lde opt�m�ze ed�lm�şt�r.

SolarDuct s�stem kurulumu �le taze havalandırma kr�terler�ne göre uygun havalandırma ortamı
yaratılarak konforsuz, �nsan sağlığına zararlı ve havasız çalışma ortamlarının önüne geç�lmekted�r.
%100 taze hava �le çalışan s�stemde, SolarDuct yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�s� �le taze havanın ön
ısıtılması yapılmaktadır. SolarWall’un ön ısıtacağı taze hava kumaş kanallar �le tüm b�naya
homojen olarak dağıtılmaktadır.  Böylel�kle tüm ortam hava 
kal�tes�n�n yükselmes�, çalışanların ver�ml�l�ğ�n� arttırır.

SolarDuct �le sıcak havanın ortama dağıtılma şekl�,
ışınım �le ısıtma yöntemler�nde karşılaşılan, ısı 
katmanlaşmasını ve ısıyı eş�t dağıtamama g�b� sorunları 

SolarDuct Mevcut S�steme Entegre Ed�lm�ş SolarWall  Çözümü

** B�nalar �y� ısı yalıtımı yapılmış ve standart yüksekl�kler öngörülerek hazırlanmıştır.
* Paketler�m�zde otomasyon s�stem� yer almamaktadır. Talebe göre ek olarak çözüm paketler�ne �lave ed�lecekt�r.



TOPLAM ALAN
(M2 )

İŞ BANKASI
MÜŞTERİSİNE 
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PV/T 
(M2 -  KWP )

500

1.000

1.500

2.000

50 -  5

100 -  10

150 -  15

200 -  20

175 -  1 .375

175 -  2.750

175 -  4.125

175 -  5.500

8.750 -  6.875

17.500-13.750

26.250-20.625

35.000-27.500

7.438-5.844

14.875-11.688

22.313-17.532

29.750-23.376

7.000-5.500

14.000-11.000

21.000-16.500

28.000-22.000

<3 -  <6

<3 -  <6

<3 -  <6

<3 -  <6

PV/T olarak adlandırılan SolarWall teknoloj�s�, fotovolta�k modüller �le h�br�t şek�lde çalışan, hem
elektr�k hem de sıcak hava üret�m� yapan yen� nes�l b�r güneş enerj� teknoloj�s�d�r.

SolarWall çalışma prens�b� �le b�rl�kte PV modüller�n�n büyük sorunu olan ısınma sorununu ortadan
kaldırır ve fotovolta�k modüller �ç�n %5-%10'luk b�r ver�m artışı sağlar. PV s�stem�n�n ger� ödeme
süres�n� düşürür ve modüller�n kullanım süreler�n� arttırır.

PV modüller, SolarWall paneller�n�n üzer�ne hava akışını da engellemeyecek şek�lde boşluk
bırakılarak yerleşt�r�l�r. SolarWall paneller� güneşten aldığı enerj�n�n yanında PV modüllerde oluşan
ısıyı da kullanarak PV modüllerdek� fazla ısınmayı engeller. Bununla b�rl�kte, SolarWall aynı
çalışma prens�b� �le çalışır ve ısınmış taze havayı HVAC s�stem�ne yönlend�rerek b�nanın en
ekonom�k b�ç�mde ısınmasını sağlar. 

SolarWall PV/T S�stem Çözümü

*** Büyük kurulum gerekt�ren fabr�kalar �ç�n �ht�yaçları doğru bel�rlemek adına, yer�nde özel tasarım �le keş�f yapılması gerekmekted�r.

* Paketler�m�zde otomasyon s�stem� yer almamaktadır. Talebe göre ek olarak çözüm paketler�ne �lave ed�lecekt�r.
** B�nalar �y� ısı yalıtımı yapılmış ve standart yüksekl�kler öngörülerek hazırlanmıştır.
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20.000
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1.000

2.000

3.000
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132

132

132

131.500

263.000

394.500

526.000

111.775

223.550

335.325

447.100

105.200

210.400

315.600

420.800

<3

<3

<3

<3

çözer.

SolarWall s�stem� gen�ş b�r yelpazeye sah�pt�r ve her segmente h�tap etmekted�r. Yüksek hac�ml�
çalışma alanlarına sah�p fabr�kalarımız �ç�n de SolarWall paneller� mükemmel b�r çözümdür. 
 SolarWall paneller�n�n entegrasyon kolaylığı sayes�nde, mevcut b�r havalandırma s�stem�ne sah�p
fabr�kalarımıza ek b�r ücret çıkarmadan mevcut s�stemler�ne adapte olab�lmekted�r.

Havalandırma �ht�yacı olan kurumsal f�rmalarımız �ç�n �se gerekl� �ht�yaçların bel�rlenmes� ve doğru
hesaplamaların yapılması adına keş�f ve yer�nde özel tasarım çözümler�n get�r�lmes�
gerekmekted�r.

SolarWall s�stem kurulumu �le taze havalandırma kr�terler�ne göre uygun havalandırma ortamı
yaratılarak konforsuz, �nsan sağlığına zararlı ve havasız çalışma ortamlarının önüne geç�lmekted�r.
%100 taze hava �le çalışan s�stemde SolarWall yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�s� �le taze havanın ön
ısıtılması yapılmaktadır. SolarWall’un ön ısıtacağı taze hava kumaş kanallar �le tüm b�naya
homojen olarak dağıtılmaktadır.  Böylel�kle tüm ortam hava 
kal�tes�n�n yükselmes�, çalışanların ver�ml�l�ğ�n� arttırır.

SolarWall �le sıcak havanın ortama dağıtılma şekl�,
ışınım �le ısıtma yöntemler�nde karşılaşılan, ısı 
katmanlaşmasını ve ısıyı eş�t dağıtamama g�b� sorunları 

Kurumsal İşletmeler İç�n SolarWall  Çözümü

*** Büyük kurulum gerekt�ren f�rmalarımız �ç�n ön yaklaşım adına yukarıdak� tablo baz alınab�l�r ancak net çalışma �ç�n keş�f ve yer�nde
özel tasarım çözümler get�r�lmes� gerekmekted�r.

* Paketler�m�zde otomasyon s�stem� yer almamaktadır. Talebe göre ek olarak çözüm paketler�ne �lave ed�lecekt�r.
** B�nalar �y� ısı yalıtımı yapılmış ve standart yüksekl�kler öngörülerek hazırlanmıştır.


