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SOLAR SiSTEMLER
ÇATI ENERJi SiSTEMLERi
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Persan SolaPer Fotovoltaik, kolay uygulanabilen bir sistemdir ve 
4 adet SRP 10/20 solar modülden tutun, kişisel gereksiniminize 
göre tüm çatınızı kaplayacak şekilde bile dizayn edilebilir. Kolay 
uygulanabilirliğe ve geniş bir şebeke invertörü seçeneğine sahiptir. 
Kurulu güç olarak gereksiniminize göre projelendirme ve tüm 
gerekli ekipman tek elden sağlanır.

Arka cephede doğal soğutması ve ön cephede solar güvenlik 
camı, solar modüllerin optimum verimle çalışmasını sağlar. Zengin 
imkanları sayesinde Persan SolaPer Sistemi, modernizasyon için en 
uygun olandır.

Çalışma Şekli

Alışılagelmiş yöntemlerle üretilen elektriğin fiyatı her geçen gün 
artmaktadır. Çatınızda üretilen enerjide ise durum tam tersidir. 
Elektrik dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kanununa göre, 
şebekeye bağlı fotovoltaik bir sistemle üretilen enerjinin her 
kilovatsaatine (kWh) asgari bir ödeme yapmak zorundadır. Çevre 
korumanın ve finansal getirinin ideal kombinasyonu SolaPer 
fotovoltaik ile yenilikçi bir çözüm sunmaktayız.

Çatıya ankastre olarak monte edilen sistem, şık dizaynı ve sağladığı 
güç ile cezbeder. Solar modülden şebeke invertörüne kadar tüm 
paket, Persan’ın programındadır.

Persan SolaPer Fotovoltaik;

• Çevreci
• Ucuz
• Kolay uygulanabilir
• Modernizasyon için uygun
• Şık
• Isı enerjisi ihtiyacına göre dizayn edilebilir.

Persan SolaPer Pv Sistemi
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Persan SolaPer Su Isıtma Sistemi
Persan SolaPer, ısı enerjisi ihtiyacınıza göre dizayn edilebilen bir sistemdir. 2 adet SRK 10/20 solar kolektörün bir 
ailenin sıcak su ihtiyacını karşılamasından tutun, yüksek kolektör alanlı bir sistem sıcak su ihtiyacı + ısınma desteği ya 
da yüzme havuzu ısıtmasına kadar ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde projelendirilebilir. İki sistem paketi yardımıyla 
ucuz bir başlangıç çözümü veya güç, dizayn, uzun ömür gibi yüksek taleplere hitap eden profesyonel çözüm arasında 
tercih yapabilirsiniz. 

Çalışma Şekli

Petrol ve gaz gibi fosil yakıtlar sonsuz değildir ve günden 
güne pahalılaşmaktadır. Güneş enerjisi ise güvenli, 
çevreci ve bedava kullanılabilir. Çatınızdaki solar 
kollektörler, enerjiyi yakalar ve onu sıcak su eldesi ve 
ısınmaya destek olarak evinizde kullanıma hazır hale 
getirir. 

Sunroof solartemi ile yenilikçi bir teknoloji sunuyoruz. 
Çatı içine monte edilen sistem, şık dizaynı ve sağladığı 
güçle cezbeder. Çatınızda kolektörden bodrumunuzdaki 
boylere kadar tüm paket Persan’dan temin edilir.

Ortak Avantajlar

• Aktif çevre koruma
• Ekolojik, ekonomik inşa
• Eşsiz dizayn, büyüleyici görünüş
• Kolay uyarlanabilir
• Yenilikçi modül ve kolektör teknolojisi sayesinde 

yüksek enerji kazancı
• Kolay montaj
• Yeni yapılar ve modernizasyon için uygun

Tercih sizin…



Persan Puan Kart
www.persanpuan.com

Persan Puan Kart sahibi olan müşterilerimiz, Persan Çatı-Cephe-Yalıtım Sistemleri markalı 
ürünlerimizin ambalajları üzerinde yer alan Persan Puan Kuponları’nı biriktirerek Persan Hediye 

Kataloğu’ndan topladıkları puan karşılığında hediye alabilirler.

Başvuru ve detaylı bilgi için müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Baskı teknikleri nedeniyle orjinal renklere kıyasla renk sapmaları mümkündür. Persan renk ve modellerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalogda kullanılan tüm görsellerin ve metinlerin kullanım hakkı saklıdır. 

444 4 033
www.persanyapi.com.tr
info@persanyapi.com.tr   

Persan Çatı - Cephe - Yalıtım  Sistemleri
MERKEZ: Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 1 P.K. 24068 Erzincan / TÜRKİYE
ANKARA  ŞUBE: Çukurca  Birlik  Mah. 85.Sk. (Yeni  Sk No: 447) No: 3/5  Çankaya / TÜRKİYE 
İSTANBUL ŞUBE: Turgut Özal Blv. Erguvan Apt. No: 24 D: 6 Ataşehir / TÜRKİYE 

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ
Marmara Bölge Satış   +90 530 522 26 42
İç Anadolu     +90 530 522 26 41
Doğu Anadolu Bölge Satış   +90 533 036 70 76
GüneyDoğu Anadolu Bölge Satış  +90 530 950 16 36
Akdeniz Bölge Satış   +90 530 069 26 37
Ege Bölge Satış     +90 533 812 26 59
Doğu Karadeniz Bölge Satış   +90 530 522 26 44
Batı Karadeniz Bölge Satış   +90 530 522 26 43

PERSAN doğal perlitten çevreci ürünler üretir


