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Bizimle yeni  
perspektifleri 
keşfedin!

Gelecek güneş enerjisinde!

Eco-Invest Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eco-Invest firması yenilenebilir enerjiler alanında uzun yıllara dayanan  

tecrübeye sahiptir ve uzun yıllardır alternatif elektrik üretimi alanında yoğun  

ve yenilikçi yöntemleri hayata geçiriyor. Eco-Invest yenilenebilir enerji 

kaynaklarından elektrik üreten tesisleri finanse ediyor, satıyor ve işletiyor  

ve yenilenebilir enerji ve çevre teknolojisi alanında mevcut teknolojileri 

ortaklarının yardımıyla mümkün olan maksimum verimle kalıcı biçimde 

kombine etmeye ve kullanmaya çalışıyor.

EPM Solar Enerji Ticaret Ltd. Şti.

EPM Solar Enerji Ticaret Ltd. Şti., özellikle fotovoltaik tesisler alanında  

yenilenebilir enerjiler için bir sistem tedarikçisi ve teknik satış firmasıdır.  

Uzun yıllara dayanan kurulum ve montaj tecrübesi müşterilerimize planlama, 

montaj ve elektrik tesisatı alanında kapsamlı bir hizmetin usta ellerden 

verilmesini sağlıyor. EPM Solar size eğitimli güneş enerjisi teknisyenleriyle, 

elektrikçilerle ve proje yöneticileriyle kaliteli bir tesis kuruyor ve özgün 

istekleriniz için de hizmet vermeye hazırdır.

jms Solar Handel GmbH

jms Solar Handel GmbH fotovoltaik alanında 10 yılı aşan tecrübeye sahip 

büyük bir şirkettir. Bizler enerji alanındaki tüm tesisler üzerinde uzmanız ve 

dünyanın neredeyse tüm üreticileri için en iyi satın alma bağlantılarına sahibiz.  

Bina ve tesislerinizin enerji ihtiyacını planlamaktan ve zorluklarınızı çözmekten 

mutluluk duyarız. Hedefimiz müşterilerimizle birlikte kaliteli fotovoltaik 

tesisler kurmaktır. 

EPM Solar & Eco-Invest – Geleceği Tasarlamak 32

Şirket grubumuz üç firmadan oluşuyor ve çeşitli fotovoltaik alanlarında faaliyet göstermektedir.  
Her bir şirketin belirli bir alanda uzmanlaşmış olması sayesinde kapsamlı fotovoltaik projeleri 
teknik olarak ele alabilir ve projeye özgü şekilde hayata geçirebiliriz. Size usta ellerden çıkmış  
kaliteyi sunuyoruz!



Çok yönlü olma- 
mız her şeyi  
mümkün kılıyor!

Güneş enerjisi daha fazlasını yapabilir!

Memnun olmanızı istiyoruz!

Bu alanda birçok kurulum ve grup firmaları mevcuttur. Biz kurulumdan daha 

fazlasını sunuyoruz. „Geleceği tasarlamak – Sorumluluk almak“. Bu ilke, 

Avrupa'daki tüm grup ortakları için geçerlidir. Teknik elemanlardan oluşan 

geniş bir ağ, sürekli tecrübe alışverişi ve arka planda güçlü bir destekçinin 

olması bizi yenilenebilir enerji alanında lider uzman sistem tedarikçisi  

haline getiriyor. Her açidan kaliteye özen gösteriyoruz. Üstün Alman teknik  

kalitesi, ciddi ve güvenilir, zamanında teslim, güleryüzlü ve sıcakkanlı  

hizmet sunuyoruz.

Güven, müşteri yakınlığı ve karşılıklı saygı üzerine kurduğumuz düşünce 

temelimizin tek bir hedefi var: Memnun olmanızı istiyoruz! Ve bunun için  

çok şey yapıyoruz:

-  En sıkı kalite standartlarına göre ürünlerin dikkatlice seçilmesi

-  Çalışanlarımızın sürekli eğitilmesi sayesinde teknolojik üstünlük

-  Maksimum performans için sürekli iyileştirme prosesleri

-  Ciddi danışmanlık hizmeti ve kusursuz hizmet

EPM Solar & Eco-Invest – Kurulumdan Daha Fazlası 54

Çalışanlarımızın sürekli biçimde  
eğitilmesi ve geliştirilmesi sayesinde  
Tesisleriniz mükemmel kaliteye sahip olur.

Teknik kalite ve güvenlik  
bizim için olmazsa olmaz  

bir standarttır.

Planlamadan işletime 
alma safhasına kadar teknik  

bilgimizle yanınızdayız.



Ülkenin yeni 
enerjilere 
ihtiyacı var!

Temiz bir gelecek için güneş enerjisi!

Temiz bir gelecek için EPM Solar & Eco-Invest 76

Geleceği olmayan enerji:  
Nükleer enerji ve termik santrallerden 
elde edilen elektrik enerjisi.

Geleceği tasarlamak – Özgür olmak!

Güneş bizim en büyük ve en güvenli enerji kaynağımızdır. Güneş bize bir milyar yıl 

daha temiz ve bedava enerji sağlayacaktır. Yeni tür bir enerji kazanımı için ilk adımı 

attık ve dönüşümü şimdiden görmek mümkün.

Güneş enerjisinin avantajları:

-  İlave masrafları olmayan temiz enerji (örn. nükleer atıklar gibi)

-  Halk için riski olmayan güvenli enerji

-  Kaynaklar ve çevre korunur

-  Bölgede istihdam alanı oluşur

-  Bağımsız ve esnek

-  Minimum masraf

Çatınızda bulunan bir fotovoltaik tesis yaşam kalitesini temsil ediyor, çevre bilincini 

yansıtıyor ve evinizin değerini artırıyor. Güneş enerjisi herkes için bağımsızlık ve 

özgürlük demektir. Siz de katılın!

Geleceği olan enerji:  
Güneş bize bedava ve  

temiz enerji veriyor.



Kazancınız  
garanti.

Güneş enerjisi mantıklı!

Güneş enerjisi mantıklı!

Bir fotovoltaik tesis mantıklı mı acaba? Tabii ki mantıklı, aksini kimse iddia 

edemez. Eskiden fotovoltaik tesisler sadece güneye bakıyordu; günümüzde 

ise teknik gelişmeler sayesinde neredeyse her çatıya uygun bir çözüm mevcut. 

Prizma cama sahip özel modüller en yatay güneş ışınlarını bile yakalıyor ve 

doğu, batı ve düz çatılarda verimli tesislerin kurulmasını sağlıyor. Doğrudan 

modüle bağlı olan gelişmiş Çeviriciler sayesinde sınırlı yere sahip küçük tesisler-

de yeni imkanlar doğuyor.

Sıradan çatı üstü tesislerin yanında çatıya entegre fotovoltaik tesisler de 

kurulabiliyor. Bu amaç için özel geliştirilmiş bir montaj türü sayesinde FV 

modülleri çatı görevini görür ve aynı zamanda çevreyle dost elektrik enerjisi 

sağlıyor. Üretilen elektrik depolansa ve tüketilse bile akıllı denetim sistemleri 

verimi optimum düzeyde tutmaya izin veriyor.

Arkamızda bulunan sağlam bir destekçi sayesinde geniş bir ürün çeşitliliğine 

hızlı ve esnek şekilde erişebiliyoruz. Programda yalnızca, yüksek kalite 

standartlarına uygun ve gerekli garantilere sahip olan ürünler bulunuyor. 

Grup ortakları Alman kalitesini temsil ediyor. Söz veriyoruz!

Servis ve teknik uzmanlarımız yersnizi ziyaret ederek çatınızın veya kurulacak 

alanınızın uygun ve verimli olup olmadığını kontrol etmesi için lütfen bizi 

arayınız.

EPM Solar & Eco-Invest en yüksek kaliteyi garanti ediyor 98

Basit ve verimli:  
Çatı içi modüller kiremitlerin yerini alıyor.

Yeni prizma cam modülleriyle  
doğu/batı yönlerinde güney  
yönüne yakın verim elde edersiniz.
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Karışım bunu  
mümkün kılıyor!

Güneş enerjisi bağımsızlık demek!

Kendi enerjinizi kendiniz üretin!

Gelecek odaklı mı düşünüyorsunuz? O zaman elektrik depolama çözümlerine 

yatırım yapın. Günümüzde bile neredeyse elektrik şirketlerinden bağımsız 

olmak mümkün.

Tek veya iki katlı evler kendi ihtiyaçlarının %80'ini üretebiliyor. Hesaplı  

kurşun-jel çözümü veya lityum-iyon teknolojili Power türü gibi çeşitli  

batarya teknolojileri „öz tüketim“ fikrini teşvik ediyor.

Günümüzde sanayi bölgelerinde elektrik kesintilerinden etkilenmemek,  

dizel jeneratörlere bağımlı kalmamak veya pik güçleri minimize etme amacıyla 

büyük bataryaların avantajları görülebiliyor. Teknolojinin sınırı yoktur, her  

şey mümkündür. Lityum-iyon teknolojili veya Redox-Flow teknolojili büyük 

bataryalar uzun zamandır piyasada mevcut; bunlarla tüketicilerin enerji 

yönetimi optimize edilebiliyor. Bize danışın, sizin için bir çözüm buluruz.

EPM Solar & Eco-Invest ile enerjinizi kendiniz üretirsiniz 1110

PowerRouter + FV bataryası
= maksimum öz tüketim

bis 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eigenverbrauch mit einem Standardwechselrichter.

bis 30% Eigenverbrauch mit Standardwechselrichter, 
wenn Sie Ihr Verhalten/Ihren Verbrauch anpassen.

bis 70%
Eigenverbrauch mit PowerRouter + Batterien, ohne dass 
Sie Ihr Verhalten/Ihren Verbrauch ändern müssen.

Öz tüketim

Bataryaların şarj edilmesi

Elektrik kaynağı

Elektrik üretimi

00:00 00:0003:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00

Abb. 2: Eigenverbrauchssituation mit Optimierung durch Batterien

Abb. 1: Maximieren Sie Ihren Eigenverbrauch

Kendi ürettiğiniz elektrik enerjisini  
verimli şekilde kullanmak için  

PowerRouter mükemmel çözümdür.

1 Üretilen FV akım 
2  Direkt öz tüketim 
3  Bataryalarda depolama 
4  Bataryalardan öz tüketim 
5  Kalan FV akımı şebekeye verilebilir
6  Uzaktan denetim ve yönetim

Bataryaların optimize 
etmesiyle öz tüketim durumu.



Garajdan  
gelen  
tam güç!

Her ihtiyaca uygun güneş!

Otomobil parkları – fotovoltaik tesisli ve tesissiz  
akıllı çözümler

FV oto parkları klasik çatı üstü tesislerine alternatif veya tamamlayıcı olarak 

uzun zamandır kullanılıyor. Avantaj: Açık alanda kurulan tesisler gibi çatının 

şeklinden ve yönünden bağımsız olarak kurulabilirler ve güvenli bir enerji 

verimi sağlarlar. Projelendirme aşamasında spesifik şartlar ve özgün istekler 

göz önünde bulundurulabilir.

Sadece belirli bir yönden girişe izin veren standart oto parklardan farklı  

olarak bizim oto parklarımız esnek türlere sahiptir. Otomobil girişi ve modülün 

yönü birbirinden bağımsız olarak planlanabilir. Özellikle küçük arsalarda  

veya karmaşık zeminlerde optimum bir çözüm buluyoruz ve bu sayede işe 

yaramayan bir köşeyi kazançlı bir FV santraline dönüştürebiliriz.

Mini'den TIR'a kadar, hangi araç olursa olsun – size uygun bir otomobil parkı 

bizde mevcut. İstediğiniz oto parkı taleplerinize göre ahşaptan, alüminyum- 

dan veya çelikten anahtar teslim olarak tedarik ediyoruz. İleride sistemi 

genişletmenin önünde de hiçbir engel bulunmuyor. Oto parkınızı ayrıca 

gelecek elektrikli otomobillerin güneş enerjisinden elde edilen elektrikle  

şarj olması için bir elektrikli yakıt istasyonuna dönüştürebilirsiniz.

Yazın serin, kışın korunaklı – otomobiliniz de bunu istiyor!

EPM Solar & Eco-Invest ile özgün çözümler 1312

Her ihtiyaca uygun: Özel müteşebbisler için  
tek bir otomobil parkından firmalar ve işletmeler  
için büyük FV otomobil parklarına kadar. 

Kolay ve hızlı montaj ve  
ağır kar yüküne de dayanıklı  

olan sağlam bir yapı.

Alüminyum oto park  
sistemimiz TÜV onaylıdır.



Gelecek için  
ışık tutan  
manzaralar!

Gelecek güneş enerjisinde!

Elektrik şebekesi olmadan her yerde ışık

Şebeke bağlantısı olmayan yerlerde ve elektrik fiyatlarının arttığı dönem-

lerde fotovoltaik lambalar sıradan aydınlatma sistemlerine kıyasla mükemmel 

ve geleceği olan bir alternatiftir:

-  Enerji masrafı yok

-  Kablo tesisatı için çukur kazma masrafı yok

-  Eski tesisatlar için restorasyon ihtiyacı yok

-  Sayaç bağlantısına gerek yok

-  Ek sayaç kirası yok

-  Uzak yerler için de hesaplı aydınlatma

-  Trafik için yüksek emniyet

-  CO2
 tasarrufu sayesinde iklimin korunması

Gerek kamusal alanda, gerekse özel alanda kullanım alanları da aynı  

şekilde çok çeşitlidir:

-  Caddeler, kaldırımlar ve bisiklet yolları

-  Park alanları ve yakın dinlenme tesisleri

-  Mesire alanları, turizm yerleri

-  Kamp ve oyun alanları

-  Yerleşim alanları

-  Şirket ve ev girişleri

-  Efektli aydınlatmalar

-  Uyarı ve reklam panosu aydınlatması

-  Otobüs durakları ve park alanları

-  Köprüler ve alt geçitler

-  Yıkıntılar, heykeller ve dağ ve arazilerde bulunan su depoları ile diğer yapılar

Neyi aydınlatmak istediğinizi bize söyleyin ve biz de size yüksek verimli LED'li 

FV aydınlatma teknolojisi tedarik edelim.

EPM Solar & Eco-Invest karanlığı aydınlatıyor 1514

Fotovoltaik lambalar –  
çevreyle dost ve uzun ömürlü.

Sabit elektrik beslemesi ve şebeke 
bağlantısı olmadan da ışık.  

Her türlü talep ve uygulama için 
fotovoltaik lambalar.


