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güneşin sonsuz enerjisi
g-solar ile birleşti

infinite energy of the sun
merged with g-solar



Küresel ısınma hakkında bilimsel araştırmalar 
göstermektedir ki; Dünya’nın ekolojik dengesinin 
korunması ve olası çevre sorunlarının önüne 
geçilebilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları ve 
doğadan enerji elde edebilen çözüm alternatiflerinin 
öncelikli tercih edilmesi gerekmektedir.
Güneş tükenmeyen tek enerji kaynağı olması ve geniş 
ulaşılabilirlik imkanı sayesinde, yenilenebilir enerji 
alternatifleri arasında ön plana çıkmaktadır.
G-Solar ürünleri güneşin sonsuz enerjisinden 
faydalanarak yaşam alanlarında, sıcak su ve ısıtma 
gibi ihtiyaçlara verimli çözümler sunmaktadır.

Eraydın Solar Energy company produces renewable 
energy products under the G-SOLAR brand. The R&D 
process of G-SOLAR, which has been continuing since 
the beginning of 2017, has reached the 
commercialization stage in the last quarter of 2018 
with the product reaching its target point in terms of 
both performance and quality. 

G-SOLAR’s innovative design, high quality line, 
installation and ease of use sets a new standard in the 
solar market.
Due to constantly increasing energy demand and high

carbon emission by fossil fuels, the World is facing a 
serious threat of global warming.
Scientific researchs show that to protect and sustain 
the ecological structure of the World, we need to 
prefer the renewable energy sources and all solutions 
available in our natural environment.

Sun is the only constant natural energy source we 
have today and can easily be reached. G-Solar takes 
advantage of this limitless available energy of the sun 
and utilize it in our living environment for hot water 
and heating needs in our daily lives.

güneşin sonsuz enerjisinden yararlanarak yaşam alanlarında
sıcak su ve ısıtma gibi ihtiyaçlara etkin çözümler sunar

it provides efficient solutions to the needs such as hot water and heating
in living spaces by taking advantage of the endless energy of the sun

Neden G-Solar? Why G-Solar?

Eraydın Solar Enerji, G-SOLAR markası 
altında yenilenebilir enerji ürünleri üretmektedir. 
G-SOLAR’ın 2017 başından beri devam eden Ar-Ge 
süreci, 2018 yılı son çeyreğinde, ürünün gerek 
performans, gerekse kalite olarak hedeflenen noktaya 
ulaşması ile ticarileşme aşamasına gelmiştir. 
G-SOLAR yenilikçi dizaynı, yüksek kalite çizgisi, montaj 
ve kullanım kolaylığı ile günısı pazarına yeni bir 
standart getirmektedir. Dünyada hızla artan enerji 
ihtiyacı ile beraber, yüksek karbon emisyonu 
gerçekleştiren fosil yakıtların tüketimi nedeniyle 
küresel ısınma tehlikesi ile karşı karşıyayız.



The reflective mirror placed in the lower part of the 
vacuum glass tubes maximizes the product 
performance. Thanks to the polycarbonate outer 
coating, the tubes are protected from breaking from 
external influences such as hail, storm, bird blows.
Thanks to its compact structure, it can be quickly 
mounted and ready for use. G-SOLAR, whose all metal 
parts are stainless steel, has 2 kWh electric heater in 
the inner chamber of the tank. Thanks to the 
thermostat heater, you can use your hot water without 
interruption at night or in cloudy weather when the 
sun is not enough. It is designed to serve for many 
years with its design and all its parts.

G-SOLAR
COLLECTOR14180

solarcollector

G-SOLAR; vakumlu cam tüp teknolojisi ile çalışan bir 
güneş enerjisi su ısıtma sistemidir. G-SOLAR’ın basınçlı 
çalışan sistemi, 3 kişilik ailelerin sıcak su ihtiyacına 
konforlu bir çözüm sunmaktadır. Güneş enerjisi ile 
suyu ısıtmayı sağlayan 14 adet vakumlu cam tüp 
bulunmaktadır. Vakumlu cam tüplerin alt bölümüne 
yerleştirilmiş yansıtıcı ayna, ürün performansını üst 
seviyeye çıkarmaktadır. Polikarbonat dış kaplama 
sayesinde tüpler, dolu, fırtına, kuş darbeleri gibi dış 
etkilerden kırılmaya karşı korunmaktadır.
Kompakt yapısı sayesinde hızlı bir şekilde monte 
edilerek kullanıma hazır hale getirilebilmektedir. Tüm 
metal aksamları paslanmaz çelik olan G-SOLAR’ın tank 
iç haznesinde 2 kWh elektrikli ısıtıcı bulunmaktadır. 
Güneşin yeterli olmadığı, gece ya da bulutlu havalarda 
termostatlı ısıtıcı sayesinde sıcak suyunuzu kesintiye 
uğramadan kullanabilirsiniz. Dizaynı ve tüm parçaları 
ile uzun yıllar hizmet vermesi için tasarlanmıştır.

G-SOLAR; It is a solar water heating system working 
with vacuum glass tube technology. The 
pressure-operated system of G-SOLAR offers a 
comfortable solution to the hot water needs of families 
of 3 people. There are 14 vacuum glass tubes that 
provide water heating with solar energy.
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Toplam Uzunluk
total length 257 cm

Toplam Genişlik
total width 59 cm

Toplam Yükseklik
total height 45 cm

Toplam Su Hacmi
total water volume 110 lt

Vakumlu Cam Tüp
vacuum glass tube 14 ad/pcs

Net Ağırlık
net weight 55 kg

Isı İzolasyon
heat insulation

Kauçuk Yalıtım 40mm
40mm rubber insulation

İç Eşanjör
internal exchanger

304 Paslamaz Çelik
304 stainless steel

Dış Eşanjör
external exchanger

316L Paslamaz Çelik
316L stainless steel

Net Koli Ölçüleri
box dimensions 260x60x45 cm

TEKNİK ÖZELLİKER TABLOSU
TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

ÜRÜN PERFORMANS TABLOSU
PRODUCT PERFORMANCE TABLE

ŞEHİR
CITY

Gaziantep

Antalya

İzmir

Kayseri

Ankara

İstanbul

OCAK
JANUARY

20 LT

20 LT

20 LT

15 LT

15 LT

15 LT

NİSAN
APRIL

240 LT

240 LT

240 LT

140 LT

140 LT

115 LT

TEMMUZ
JULY

650 LT

650 LT

650 LT

650 LT

650 LT

480 LT

EKİM
OCTOBER

120 LT

120 LT

120 LT

100 LT

100 LT

70 LT

Isınan Su

Soğuyan Su

Flatörlü
İmbisat Tankı

Kullanım Suyu
Çıkışı

Kapalı Devre
Su Haznesi

Isı eşanjörü
30o

Vakumlu
Cam Tüpler Şebeke Suyu

Girişi

ÇALIŞM
A PRENSİBİ

W
ORKIN

G PRIN
CIPLE

M
ONTAJ ŞEM

ASI
INSTALLATION SCHEM

E

G-SOLAR
COLLECTOR14180
solarcollector

*Güneşli bir gün sonunda, 36oC'de (5lt/dk debi) alınabilecek sıcak su mikatrını belirtir.



G-SOLAR
TRIPLECOLLECTOR

solarcollector

of families of 4-5 people. The parts of G-SOLAR TRIPLE, 
whose all metal parts are “stainless steel”, are in 316L 
quality stainless steel, in contact with the domestic 
water.
The solar collector has an internal 2 kWh electric 
heater inside the tank interior. Thanks to the 
thermostat heater, you can use your hot water without 
interruption at night or in cloudy weather when the 
sun is not enough. With its stylish and eye-catching 
design, G-SOLAR TRIPLE is designed to serve for many 
years.

G-SOLAR TRIPLE; 1 adet G-Solar Collector ve 2 adet 
G-Solar MultiCollector’den oluşan üçlü combine bir 
sistemdir. 42 adet vakumlu cam tüp, toplam 180lt’lik 
kapalı devre tank suyunda yüksek oranda ısı enerjisi 
biriktirir ve sirkülasyon pompası yardımı ile güçlerini 
birleştirirler.
G-SOLAR TRIPLE’ın basınçlı çalışan sistemi, 4-5 kişilik 
ailelerin sıcak su ihtiyacına konforlu bir çözüm 
sunmaktadır. Tüm metal aksamları “paslanmaz çelik” 
olan G-SOLAR TRIPLE’ın kullanım suyu ile temas eden 
bölümleri ise 316L kalite paslanmaz çeliktir. 
Güneş kolektörünün tank iç haznesinde dahili 2 kWh 
elektrikli ısıtıcı bulunmaktadır. Güneşin yeterli 
olmadığı, gece ya da bulutlu havalarda termostatlı 
ısıtıcı sayesinde sıcak suyunuzu kesintiye uğramadan 
kullanabilirsiniz. Şık ve göz alıcı dizaynı ile G-SOLAR 
TRIPLE uzun yıllar hizmet vermesi için tasarlanmıştır.

G-SOLAR TRIPLE; It is a triple combine system 
consisting of 1 G-Solar Collector and 2 G-Solar 
MultiCollectors. 42 vacuum glass tubes accumulate a 
high rate of heat energy in 180lt closed circuit tank 
water and combine their forces with the help of a 
circulation pump. 
The pressure-operated system of G-SOLAR TRIPLE 
offers a comfortable solution to the hot water needs

SU   ORTAM
ısıtma sistemi
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Toplam Uzunluk
total length 257 cm

Toplam Genişlik
total width 120 cm

Toplam Yükseklik
total height 45 cm

Toplam Su Hacmi
total water volume 180 lt

Vakumlu Cam Tüp
vacuum glass tube 42 ad/pcs

Net Ağırlık
net weight 133 kg

Isı İzolasyon
heat insulation

Kauçuk Yalıtım 40mm
40mm rubber insulation

İç Eşanjör
internal exchanger

304 Paslamaz Çelik
304 stainless steel

Dış Eşanjör
external exchanger

316L Paslamaz Çelik
316L stainless steel

Net Koli Ölçüleri
box dimensions 260x180x45 cm

TEKNİK ÖZELLİKER TABLOSU
TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

ÜRÜN PERFORMANS TABLOSU
PRODUCT PERFORMANCE TABLE

ŞEHİR
CITY

Gaziantep

Antalya

İzmir

Kayseri

Ankara

İstanbul

OCAK
JANUARY

150 LT

150 LT

150 LT

120 LT

100 LT

100 LT

NİSAN
APRIL

300 LT

300 LT

300 LT

200 LT

200 LT

200 LT

TEMMUZ
JULY

800 LT

800 LT

800 LT

750 LT

750 LT

600 LT

EKİM
OCTOBER

200 LT

200 LT

200 LT

170 LT

150 LT

150 LT

Isınan Su

Soğuyan Su

Flatörlü
İmbisat Tankı

Kullanım Suyu
Çıkışı

Kapalı Devre
Su Haznesi

Isı eşanjörü
30o

Vakumlu
Cam Tüpler Şebeke Suyu

Girişi

MULTICOLLECTORMULTICOLLECTOR

G-SOLAR
COLLECTOR

Silfoz Filtre

ÇALIŞM
A PRENSİBİ
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CIPLE

M
ONTAJ ŞEM

ASI
INSTALLATION SCHEM

E

G-SOLAR
TRIPLECOLLECTOR
solarcollector

*Güneşli bir gün sonunda, 36oC'de (5lt/dk debi) alınabilecek sıcak su mikatrını belirtir.



G-SOLAR
FLATCOLLECTOR20150

solarcollector

There are 20 vacuum glass tubes on the G-SOLAR FLAT 
that provide heating with solar energy. All metal parts 
of G-SOLAR FLAT, which can be quickly assembled and 
ready for use thanks to its compact structure, are 
made of stainless steel, and the parts that come into 
contact with the water are 316L stainless steel.

The water tank of the G-SOLAR FLAT solar collector 
has a built-in 2 kWh thermostat electric heater. 
Thanks to the thermostat heater, you can use your hot 
water without interruption at night or in cloudy 
weather when the sun is not enough. G-SOLAR FLAT 
products are designed for long years of use with their 
design and all parts.

G-SOLAR FLAT COLLECTOR; vakumlu cam tüp 
teknolojisi ile çalışan bir güneş enerjisi ile su ısıtma 
sistemidir. G-SOLAR’ın basınçlı çalışan sistemi, 4-5 
kişilik ailelerin sıcak su ihtiyacına konforlu bir çözüm 
sunmaktadır.

G-SOLAR FLAT’ın üzerinde, güneş enerjisi ile suyu 
ısıtmayı sağlayan 20 adet vakumlu cam tüpler 
bulunmaktadır. Kompakt yapısı sayesinde hızlı bir 
şekilde monte edilerek kullanıma hazır hale gelebilen 
G-SOLAR FLAT’ın tüm metal aksamları paslanmaz 
çelikten üretilmiş olup, kullanım suyu ile temas eden 
bölümleri ise 316L kalite paslanmaz çeliktir.

G-SOLAR FLAT güneş kolektörünün su tankında dahili 2 
kWh ayarlı termostatlı elektrikli ısıtıcı bulunmaktadır. 
Güneşin yeterli olmadığı, gece ya da bulutlu havalarda 
termostatlı ısıtıcı sayesinde sıcak suyunuzu kesintiye 
uğramadan kullanabilirsiniz. G-SOLAR FLAT ürünleri, 
dizaynı ve tüm parçaları ile uzun yıllar kullanabilmeniz 
için tasarlanmıştır.

G-SOLAR FLAT COLLECTOR; It is a solar water heating 
system working with vacuum glass tube technology. 
The pressure-operated system of G-SOLAR offers a 
comfortable solution to the hot water needs of 
families of 4-5 people.
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Toplam Uzunluk
total length 200 cm

Toplam Genişlik
total width 150 cm

Toplam Yükseklik
total height 60 cm

Toplam Su Hacmi
total water volume 230 lt

Vakumlu Cam Tüp
vacuum glass tube 20 ad/pcs

Net Ağırlık
net weight 73 kg

Isı İzolasyon
heat insulation

Kauçuk Yalıtım 40mm
40mm rubber insulation

İç Eşanjör
internal exchanger

304 Paslamaz Çelik
304 stainless steel

Dış Eşanjör
external exchanger

316L Paslamaz Çelik
316L stainless steel

Net Koli Ölçüleri
box dimensions 150x60x90 cm

TEKNİK ÖZELLİKER TABLOSU
TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

ÜRÜN PERFORMANS TABLOSU
PRODUCT PERFORMANCE TABLE

ŞEHİR
CITY

Gaziantep

Antalya

İzmir

Kayseri

Ankara

İstanbul

OCAK
JANUARY

120 LT

120 LT

120 LT

100 LT

80 LT

80 LT

NİSAN
APRIL

280 LT

280 LT

280 LT

180 LT

180 LT

150 LT

TEMMUZ
JULY

700 LT

700 LT

700 LT

600 LT

600 LT

500 LT

EKİM
OCTOBER

200 LT

200 LT

200 LT

150 LT

150 LT

120 LT

*Güneşli bir gün sonunda, 36oC'de (5lt/dk debi) alınabilecek sıcak su mikatrını belirtir.

ÇALIŞM
A PRENSİBİ

W
ORKIN

G PRIN
CIPLE

M
ONTAJ ŞEM

ASI
INSTALLATION SCHEM

EG-SOLAR
FLATCOLLECTOR20150
solarcollector
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Soğuyan Su

Flatörlü
İmbisat Tankı

Kullanım
Suyu

Kapalı Devre
Su Haznesi

Isı eşanjörü

Vakumlu
Cam Tüpler

Şebeke
Suyu



G-SOLAR
DOUBLE FLATCOLLECTOR36150

solarcollector

There are 36 vacuum glass tubes on G-SOLAR DUBLE 
FLAT, which provide heating of water with solar 
energy. All metal parts of G-SOLAR DOUBLE FLAT, which 
can be assembled and ready to use quickly thanks to 
its compact structure, are made of stainless steel and 
the parts that come into contact with the use water 
are 316L quality stainless steel.

The water tank of the G-SOLAR DOUBLE FLAT solar 
collector has an internal 2 kWh adjustable thermostat 
electric heater. You can use your hot water without 
interruption thanks to the thermostat heater, when 
the sun is not enough, at night or in cloudy weather. 
G-SOLAR DOUBLE FLAT products are designed to be 
used for many years with their design and all 
parts.families of 4-5 people.

G-SOLAR DOUBLE FLAT COLLECTOR; vakumlu cam tüp 
teknolojisi ile çalışan bir güneş enerjisi ile su ısıtma 
sistemidir. G-SOLAR’ın basınçlı çalışan sistemi, 6-7 
kişilik ailelerin sıcak su ihtiyacına konforlu bir çözüm 
sunmaktadır.
G-SOLAR DUBLE FLAT’ın üzerinde, güneş enerjisi ile 
suyu ısıtmayı sağlayan 36 adet vakumlu cam tüpler 
bulunmaktadır. Kompakt yapısı sayesinde hızlı bir 
şekilde monte edilerek kullanıma hazır hale gelebilen 
G-SOLAR DOUBLE FLAT’ın tüm metal aksamları 
paslanmaz çelikten üretilmiş olup, kullanım suyu ile 
temas eden bölümleri ise 316L kalite paslanmaz 
çeliktir.
G-SOLAR DOUBLE FLAT’in su tankında dahili 2 kWh 
ayarlı termostatlı elektrikli ısıtıcı bulunmaktadır. 
Güneşin yeterli olmadığı, gece ya da bulutlu havalarda 
termostatlı ısıtıcı sayesinde sıcak suyunuzu kesintiye 
uğramadan kullanabilirsiniz. G-SOLAR DOUBLE FLAT 
ürünleri, dizaynı ve tüm parçaları ile uzun yıllar 
kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.

G-SOLAR DOUBLE FLAT COLLECTOR; It is a solar water 
heating system working with vacuum glass tube 
technology. G-SOLAR's pressurized system offers a 
comfortable solution to the hot water needs of 
families of 6-7 people.
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Toplam Uzunluk
total length 300 cm

Toplam Genişlik
total width 150 cm

Toplam Yükseklik
total height 60 cm

Toplam Su Hacmi
total water volume 270 lt

Vakumlu Cam Tüp
vacuum glass tube 36 ad/pcs

Net Ağırlık
net weight 95 kg

Isı İzolasyon
heat insulation

Kauçuk Yalıtım 40mm
40mm rubber insulation

İç Eşanjör
internal exchanger

304 Paslamaz Çelik
304 stainless steel

Dış Eşanjör
external exchanger

316L Paslamaz Çelik
316L stainless steel

Net Koli Ölçüleri
box dimensions 150x60x90 cm

TEKNİK ÖZELLİKER TABLOSU
TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

ÜRÜN PERFORMANS TABLOSU
PRODUCT PERFORMANCE TABLE

ŞEHİR
CITY

Gaziantep

Antalya

İzmir

Kayseri

Ankara

İstanbul

OCAK
JANUARY

180 LT

180 LT

180 LT

150 LT

120 LT

120 LT

NİSAN
APRIL

400 LT

400 LT

400 LT

250 LT

250 LT

200 LT

TEMMUZ
JULY

900 LT

900 LT

900 LT

800 LT

800 LT

700 LT

EKİM
OCTOBER

300 LT

300 LT

300 LT

200 LT

200 LT

180 LT

*Güneşli bir gün sonunda, 36oC'de (5lt/dk debi) alınabilecek sıcak su mikatrını belirtir.

ÇALIŞM
A PRENSİBİ

W
ORKIN

G PRIN
CIPLE

M
ONTAJ ŞEM

ASI
INSTALLATION SCHEM

EG-SOLAR
DOUBLE FLAT
COLLECTOR36150
solarcollector
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Soğuyan Su

Flatörlü
İmbisat Tankı

Kullanım
Suyu

Kapalı Devre
Su Haznesi

Isı eşanjörü

Vakumlu
Cam Tüpler

Şebeke
Suyu



G-SOLARBUTTERFLY
COLLECTOR 40150

solarcollector

SU   ORTAMve
ısıtma sistemi

such as boiler or boiler through the circulation pump.

The G-Solar Butterfly system offers effective and 
economical solutions in many areas such as pool 
heating, household heating, heating, floor heating and 
hot water use.

G-SOLAR BUTTERFLY, which takes up little space 
thanks to its compact structure, can be quickly 
mounted and ready for use.

G-SOLAR BUTTERFLY güneş kollektörleri; yüksek 
derecede sıcak su üretimine odaklanmış bir üründür. 

Kollektörde bulunan 40 adet vakum cam tüp 
sayesinde, hızla güneşi yakalayarak yüksek miktarda 
ısı elde eder. Toplanan yüksek derecedeki sıcak su, 
304 kalite paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş 
kollktörden sirkülasyon pompası vasıtası ile boyler 
yada kazan gibi merkezi bir depolama sistemlere 
aktarılır.

G-Solar Butterfly sistemi havuz ısıtma, hane ısıtma, 
kaorifer, yerden ısıtma ve sıcak su kullanımı gibi bir 
çok alanda etkili ve ekonomik çözümler sunmaktadır. 

Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplayan G-SOLAR 
BUTTERFLY, hızlı bir şekilde monte edilerek kullanıma 
hazır hale getirilebilmektedir.

G-SOLAR BUTTERFLY solar collectors; It is a product 
focused on high hot water production.

Thanks to the 40 vacuum glass tubes in the collector, it 
quickly captures the sun and produces a high amount 
of heat. The high degree of hot water collected is 
transferred from the collector made of 304 quality 
stainless steel material to a central storage system

Performans
performance

Dizayn
 design
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Ürün maliyeti
 product cost



Toplam Uzunluk
total length 160 cm

Toplam Genişlik
total width 310 cm

Toplam Yükseklik
total height 10 cm

Toplam Su Hacmi
total water volume 55 lt

Vakumlu Cam Tüp
vacuum glass tube 40 ad/pcs

Net Ağırlık
net weight 60 kg

Isı İzolasyon
heat insulation

Kauçuk Yalıtım 19mm
19mm rubber insulation

İç Eşanjör
internal exchanger

304 Paslamaz Çelik
304 stainless steel

Dış Eşanjör
external exchanger

316L Paslamaz Çelik
316L stainless steel

Net Koli Ölçüleri
box dimensions 160x65x55 cm

TEKNİK ÖZELLİKER TABLOSU
TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

ÜRÜN PERFORMANS TABLOSU
PRODUCT PERFORMANCE TABLE

ŞEHİR
CITY

Gaziantep

Antalya

İzmir

Kayseri

Ankara

İstanbul

OCAK
JANUARY

11 kW

9 kW

8 kW

8 kW

7 kW

7 kW

NİSAN
APRIL

15 kW

13 kW

13 kW

13 kW

11 kW

11 kW

TEMMUZ
JULY

17 kW

16 kW

15 kW

15 kW

13 kW

13 kW

*Güneşli bir gün sonunda, elde edilecek toplam enerji miktarını belirtir.

EKİM
OCTOBER

15 kW

13 kW

13 kW

13 kW

11 kW

11 kW

G-SOLARBUTTERFLY
COLLECTOR40150
solarcollector

ÇALIŞM
A PRENSİBİ
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M
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Şebeke
Suyu



G-SOLAR’ın bir diğer ÇÖZÜM modeli olan G-SOLAR 
MULTICOLLECTOR merkezi sitemlerin enerji ihtiyacını 
destekelemesi için tasarlanmış kapalı devre çalışan, 
açık beslemeli bir modeldir.

Vakum tüpler sayesinde haznesinde hızla ısıttığı suyu, 
sirkülasyon pompası vasıtasıyla sirküle ederek, 
merkezi ısıtma sisteminizin (ısı pompası, kazan, boyler 
vs.) yüksek enerji tasarrufu elde etmesini 
sağlamaktadır. Böylece hem mekan ısıtmasında hem 
de sıcak su ihtiyacınızda yüksek enerji tasarrufu elde 
edersiniz. Oteller, apartmanlar, tesisler gibi mevcutta 
ısıtma sistemine sahip tüm mekanlar için idealdir.

G-SOLAR MULTICOLLECTOR, another SOLUTION model of 
G-SOLAR, is a closed-circuit, (open-water feed) model 
designed to support the energy needs of central 
systems. 

The water rapidly heated by the vacuum tubes 
circulates, between collectors and central system 
(heat pump, boiler, tank etc.) by a circulation pump, and 
provides a high energy saving for both space heating 
and hot wat quirements.
Ideal for hotels, apartments, facilities, etc., with all 
existing heating systems. 

SU   ORTAM
ısıtma sistemi

ve

G-SOLAR
MULTICOLLECTOR 14150

solarcollector

Performans
performance

Dizayn
 design

Kurulum alanı
 installation area

Ürün maliyeti
 product cost



Toplam Uzunluk
total length 175 cm

Toplam Genişlik
total width 59 cm

Toplam Yükseklik
total height 45 cm

Toplam Su Hacmi
total water volume 35 lt

Vakumlu Cam Tüp
vacuum glass tube 14 ad/pcs

Net Ağırlık
net weight 39 kg

Isı İzolasyon
heat insulation

Kauçuk Yalıtım 19mm
19mm rubber insulation

İç Eşanjör
internal exchanger

304 Paslamaz Çelik
304 stainless steel

Dış Eşanjör
external exchanger

316L Paslamaz Çelik
316L stainless steel

Net Koli Ölçüleri
box dimensions 180x60x45 cm

TEKNİK ÖZELLİKER TABLOSU
TECHNICAL SPECIFICATIONS TABLE

ÜRÜN PERFORMANS TABLOSU
PRODUCT PERFORMANCE TABLE

ŞEHİR
CITY

Gaziantep

Antalya

İzmir

Kayseri

Ankara

İstanbul

OCAK
JANUARY

4 kW

4 kW

3 kW

3 kW

2 kW

2 kW

NİSAN
APRIL

5 kW

4 kW

4 kW

4 kW

4 kW

3 kW

TEMMUZ
JULY

6 kW

6 kW

6 kW

5 kW

5 kW

4 kW

*Güneşli bir gün sonunda, elde edilecek toplam enerji miktarını belirtir.

EKİM
OCTOBER

5 kW

5 kW

4 kW

4 kW

3 kW

3 kW

ÇALIŞM
A PRENSİBİ

W
ORKIN

G PRIN
CIPLE

M
ONTAJ ŞEM

ASI
INSTALLATION SCHEM

E
Duş

G-SOLAR
MULTICOLLECTOR 14150
solarcollector



güneşin sonsuz enerjisi
g-solar ile birleşti

infinite energy of the sun
merged with g-solar



Eraydın Solar Enerji A.Ş.
Fenerbahçe Mahallesi

Hacı Mehmet Efendi Sk. Dalyan Sitesi
A Blok No: 24 D: 16 Kadıköy, İstanbul

T: +90 216 316 44 05 E: info@gsolar.com.tr
www.gsolar.com.tr


