
DOĞRU ÜRÜN VE SİSTEMLERLE ENERJİ TASARRUFU 

Sayın Yatırımcı,

Günümüz de tasarrufun enerji kaynaklarının doğru ve verimli kullanılmasından
geçtiğini biliyoruz. 

Bazı şirketler kendisini geleceğe hazırlarken temiz çevre ve enerji verimliliğinin
önemli bir tasarruf etkeni olduğunun farkına varmıştır. 

Bu sebeple dünyadaki küresel ısınmanın etkilerini azaltarak tasarruf etmek için yeni
projeler ve çözümler üretmeye başlamıştır. 

Karlılığın anahtarı sadece satın alma maliyetleri değil, toplam sahip olma maliyetini
de düşürmektir. Modern dünyada ‘tasarruf yönetiminin’ prensipleri değişti. 

Yanlış yatırım ve bilgisiz taleplerin çokluğu nedeniyle sorun artık ‘Yatırımı en ucuza
yapmalı’ değil; ‘Doğru yatırımı nasıl yapmalı’ olmuştur.

Mühendislikte doğru ve verimli yatırım araçları ile doğalgaz, elektrik gibi sabit
giderlerinizi ciddi bir şekilde düşürebilirsiniz.

Biz çevre kirliliğinin ve küresel ısınmanın önüne geçebilecek, çocuklarımızın ve
dünyanın geleceğine iyi yönde katkı sağlayacak ürünler geliştirdik ve başardık.

Kendi imalatımız olan güneş destekli “ENGESOLARBOX” ısıtma ve havalandırma
panellerimiz ile üretim alanlarınızın ısıtmasında %30’ dan %80’ e varan yüksek
tasarruflar sağlayarak sabit giderlerinizin düşmesine yardımcı olabiliriz. 

 
                                                                                                Saygılarımla

 

SELİM YİRMİBEŞOĞLU
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Güneş Enerjisi Destekli

Doğa Dostu Yeni Teknolojiler

ISITMA-SOĞUTMA-HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

"Doğalgaz ve diğer fosil yakıtlara bağımlı değilsiniz"

Ürün ve sistemlerimiz ile sabit giderlerinizden
%80'e varan tasarruf edebilirsiniz.

Düzce 1.OSB İstiklal OSB 
1 Mah. 4.Cad No:5/5/A Merkez / DÜZCE
info@engenergy.com 0380 514 68 28

 

www.engeenergy.com



ENGESOLARBOX® - geniş alanlar için oldukça verimli ve
etkin bir solar hava ısıtıcıdır. Bu ürünler yüksek performansı ile
en iyi yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılmaktadır.
ENGESOLARBOX® modellerinin kurulumu konvansiyonel
sistemlere göre daha kolay ve basittir. Kanallı tip ısıtma ve
havalandırma sistemlerine doğrudan monte edilebilir.
 

Duvar, çatı ve saha modelli ENGESOLARBOX ®
kurulumlarını tasarım parametreleri, sistemin en etkin biçimde
çalışmasını sağlamak için optimize edilmiştir. Bu ürünlerimizin
ENGESOLARBOX® teknolojisi ile üretilmiş özel alaşımlı
metal ve farklı özelliklere sahip formları mevcuttur. 

 
ENGESOLARBOX® sistemleri uygulama yeri ve alanına göre
yaklaşık %60-80 gibi bir maksimum ekinlik seviyesine
ulaşmaktadır. En önemli fayda ise, yüksek performansa sahip
geniş bir hava akış hızı aralığına erişiliyor olmasıdır. Birçok
benzer ürün ve sistemlerde hava akışlarında performans
kaybı yaşanırken ENGESOLARBOX® ürünlerimizde düşük
hava akışlarında bile yüksek verimlilik seviyesi korunur. 

Güneş enerjisi ile bir ortamı ısıtmanın en verimli ve ekonomik
yolu ENGESOLARBOX® teknolojisini uygulamaktır.

ENGESOLARBOX® üniteleri duvara ve çatıya monte edilerek
mimari açıdan tamamen binaya entegre bir sistem olup dış
havayı soğurma yöntemi kullanarak işletmelerinizi ısıtır.

ENGESOLARBOX®, temel elamanı binaların dış cephelerine
veya çatısına kurulabilen yüksek verimli güneş ışınımlarını
emen panellerdir. Panellerin üzerinde, araştırmalar sonucu
geliştirilmiş özel formlarda delikler mevcuttur; panellerin
arkasında oluşturulan negatif basınç sayesinde deliklerden
içeriye sızan dış hava, güneş enerjisi sayesinde ısıtılır.
Emilen ısı, dış ortamdan alınan taze havaya aktarılır. Isıtılan
taze hava kullanım amacına göre bir fan veya ısıtma sistemi
(klima santrali) kullanılarak, havalandırma kanalları ile
istenilen yere gönderilir ve binaların ısıtılmasına yardımcı
olur.

Özel dizaynlı ve bakım gerektirmeyen yüksek kazançlı olan
ENGESOLARBOX® sistemi, her bir proje kapsamında, ayrı
ayrı tasarlanmaktadır. Termodinamik teknolojisi kullanılarak
üretilen ENGESOLARBOX® sistemleri her projeye göre farklı
dizayn ile binalara uygulanmaktadır.

NASIL ÇALIŞIR?

ORTAM ISITMA ve HAVALANDIRMA
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ENGESOLARBOX® İLE KONVANSİYONEL SİSTEMLER 
ARASINDAKİ FARKLAR
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• 1 m² panelde 80 m³ /h - 270 m³ /h arasında hava debisi elde
 edilir.

• Geri dönüşümlü çevreci bir üründür. 

• Uygulanan yüzeylerde binayı yağmur ve neme karşı korur,
 iyi bir izolasyon sağlar. 

• Klasik sistemlerdeki donma ve kaçak problemleri yoktur. 

• Bakım maliyetleri yok denecek kadar azdır. 

• Mevcut sistemlere entegre edilebilir. 

• Bitki, sebze ve meyve kurutmada en doğal yöntemdir. 

• İklim şartlarına göre ortam sıcaklığını ΔT= 16 - 46 °C arasında
 arttırabilir. 

• Ortalama 500 W/m - 1800 W/m2 arasında ısı üretir. 

• Gün içerisinde 50-60 °C' ye kadar sıcaklık elde edilebilir. 

• Önerilen panel yerleşimi ile %80' e varan yakıt tasarrufu sağlar. 

• Geri ödeme süresi iklim ve yerleşim koşullarına göre 1-3 yıldır. 

• Her m² ENGESOLARBOX® panel ortalama 0.15-0.25 ton/yıl
 CO₂ azaltımı sağlar.
• Ön ısıtma havası için ideal çözümdür. 

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Her mevsimde taze hava için havalandırma yapılmalıdır. 
Sıcaklık 35 °C ile başlar ters orantılı olarak düşmektedir. Bunu dengelemek gerekir. 
Havalandırma ile nem kontrolü yapılır. Zehirli gazlar dışarı atılır ve oksijen girdisi sağlanır. 

 
Hayvanın yaşam şartlarını sağlamak için ısınmış ve kirli hava dışarı atılırken içeri alınan
havanın ısıtılması gerekmektedir. En çok enerji soğuk havayı ısıtmak için kullanılır. 

 
ENGESOLARBOX® ürünlerimiz kümeslere ve bu tip sistemlere kolay entegre edilir. Bakım
gerektirmez. Müthiş performansları ile inanılmaz tasarruflar elde edilir. Doğal yaşam şartlarına
uygundur. 

 
ENGESOLARBOX® ürünlerimiz ile ısınma ve havalandırma maliyetlerinde iklim şartlarına ve
güneş performansına bağlı olarak %30 - %80 aralığında verim elde edilir. 

 
Büyük tasarruflar elde edilerek paranız cebinizde kalır.

Hayvanların altının sürekli kuru kalması için kümesteki nem alınmalıdır.
Solunum ile oluşan CO₂ dışarı atılmalıdır.
Hayvan dışkısından oluşan NH₂ kümesten dışarı atılmalıdır.

İyi bir kümes için en az yem ve su kadar ısıtma, soğutma ve havalandırma da çok önemlidir.
 

Hayvan sağlığını ve konforunu sağlayacak bir sistem yapılırsa optimum büyüme sağlanır ve
kaliteli et elde edilir.

 
Hayvanların yaşam alanın da en uygun nem, ısı, O (Oksijen), CO₂ (Karbondioksit), CO
(Karbonmonoksit), NH3 (Amonyak) sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

 
Kanatlı hayvanların yaşam alanlarında sıcaklık ve nem uygun değilse hayvanlar strese girer
ve büyümezler. Hatta ölümler oluşur.

 
Bu sebeple;

       Aksi takdirde hastalık ve ölümlere neden olur.

KÜMES ISITMA ve HAVALANDIRMA
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Enge Enerji'nin mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilen ENGESOLARBOX®
teknolojisi, ortam ısıtma ve temiz hava sirkülasyonu amaçlarıyla kullanılabileceği gibi
ürün kurutma içinde çok verimli ve etkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

 
ENGESOLARBOX® ile enerjide % 80' e varan tasarruf sağlanırken aynı zamanda
sera gazı etkisi yapan gazların doğaya salınımını azaltılarak ekolojik dengenin de
korunmasına yardımcı olunmaktadır.

 
ENGESOLARBOX® kurulumu ile birlikte harici kurutucu ve ısıtıcılarınızın çalışma
süreleri azalmaktadır hatta çoğu zaman kurutma cihazlarınızı tamamıyla
kapatabilirsiniz.

 
Isıtıcıların kapatılması size maddi olarak getiri sağladığı gibi ENGESOLARBOX® ile
güneş enerjisini doğal yöntemle kullandığınız için ürünlerinizin yanma, kavrulma gibi
istenmeyen etkilere maruz kalmasını da engellemiş olursunuz.

İklim şartlarına göre tarımsal ürünlerin kurutma ihtiyacını
destekler

50 °C - 60 °C sıcaklıkta ısı enerjisi alınabilmektedir. 

Güneş destekli Kurutma Sistemimize, 
Leasing (Finansal Kiralama) yaparak sahip olabilirsiniz

 

%1 KDV avantajı ile 60 aya kadar vade ile Leasing (Finansal Kiralama) yaparak
Türkiye'nin ilk, Dünya'nın en ekonomik güneş destekli mobil kurutma sistemi olan
ENGESOLARBOX ® Kurutma Ünitelerimize sahip olabilirsiniz.

ÜRÜN KURUTMA
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EngeSolarbox ürünleri ISO 14001:2015 Kalite Yönetim
Sistemleri belgesine sahiptir.

EngeSolarbox ürünleri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemleri belgesine sahiptir.

EngeSolarbox ürünleri CE Markalamasına sahiptir.

EngeSolarbox ürünleri FPC Fabrika Üretim Kontrol
Sertifikasına sahiptir.

EngeSolarbox ürünleri Yerli Malı Belgesine sahiptir.

EngeSolarbox ürünleri AR-GE desteğinden başarılı bir
şekilde yararlanmıştır.

EngeSolarbox ürünleri Yeşil Sertifika Yönetmeliği'ni
destekler.
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BELGE VE SERTİFİKALARIMIZ


