
Sürdürülebilir bir enerji geleceğine giden yolda öncülük etmek

CATALOG



2 L i f e s o l a r

Geleceğin solar dünyasına şimdiden hazır olmak
istemez misiniz? Enerji bağımsızlığınızı kazanıp

Lifesolarenerji ile evinizin elektriğini üretirken Solarşarj
ile elektrikli arabanızı yine kendi ürettiğiniz elektrik ile

aracınızı şarj edebilirsiniz.
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LİFE Solar Enerji İnşaat San.İth.İhrc.Tic.Şti ; 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Güneş 
Enerjisi Alanlarında Teknolojieri Kullanarak 
Güneş Panellerinden Elektrik üreten Ankara 
firmasıdır. Life solar Enerji’nin hizmetleri 
arasında iş yeri ve konutların elektrik 
giderlerinin Şebekeye Enerji Basmayan Şebeke 
bağlantılı  Zero İnverterlerimizle gündüz 
ihtiyacınız olan öz tüketim olarak  enerjiyi bu 
sistem ile karşılayabilirsiniz. Şebekeden 
Bağımsız (Off-Grid) Sistemler, Güneş Enerjili 
aydınlatma Sistemleri anahtar teslim 
uygulamaları yapılmaktadır. İşyerleriniz gündüz 
ağırlıklı olarak tüketilen enerjileri için, 
Konutlarınızın Elektrik tüketimlerinde, Sitelerin 
Binaların  Ortak Alan ve Çevre Aydınlatma 
giderleri,  Çiftliklerin Elektrik giderlerini
Kısacası Yaşam Alanlarımızın tümünde (EPC) 
Firması olarak  KW ile Enerji sağlıyoruz...

LİFE SOLAR ENERJİ Doğal kaynaklara yönelik 
yatırımları kaliteli bir biçimde yaparak 
ekonomiye katkıda bulunma misyonu ile sürekli 
gelişiyor ;

Yerli ve yabancı ortaklığa açık, inovasyon ve 
yeni teknolojilerin topluma, doğaya ve 
ekonomiye yararlı olması adına çalışan  bir 
firma olma vizyonuyla varlığımızı sürdürüyoruz.

Kaliteden ödün vermeyen ve müşteri 
memnuniyetini birinci derecede misyon edinmiş 
bir anlayışla...

"Gücümüzü Güneş'ten Alıyoruz"  görüşmek 
dileğiyle.

Lifesolar Sürdürülebilir
Enerji Çözümleri
Lifesolar ile enerji açısından verimli teknoloji ile
elektrik tüketiminiz ve paradan tasarruf edin. 
Bireysel ihtiyaçlarınızı anlamak ve evinizin 
enerji verimliliğini iyileştirmenin yollarını 
belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. 

Biz Kimiz ? 
LİFESOLAR

 
Enerji Depolama Çözümleri

 
Bakım ve Onarım

 
Müşteri Hizmetleri ve Destek Merkezi

Lifesolar tüm enerji
ihtiyaçlarınızı karşılar

 

                    Konut ve Ticari
                    Güneş enerjisi
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Life Solar Enerji Firması İşyerleri, 
Konutlar  Site Çevre Aydınlatmaları 
Parkların Elektriklerini Güneş Enerjisi ile 
aydınlatıyor;

Life Solar Şirketi olarak Çevreye zarar 
veren fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi 
gibi doğal enerji kaynaklarının 
kullanılmasını önermektedir.                
İşyerlerimizin, evlerimizin, park ve bahçe 
aydınlatmaları elektrik giderlerini Güneş 
Enerjisi ile karşılanmasını On Grid ve Off 
Grid tesis kurarak uygulama 
yapmaktadır.    Bu sayede işyerleri,evler, 

aydınlatıyor;

Life Solar Enerji Firması İşyerleri, Konutlar  Site Ortak Elektrik Giderleri Parkların Elektriklerini 
Güneş Enerjisi ile aydınlatıyor;

Life Solar Şirketi olarak Çevreye zarar veren fosil yakıtlar yerine güneş enerjisi gibi doğal enerji 
kaynaklarının kullanılmasını önermektedir. İşyerlerimizin, evlerimizin, park ve bahçe aydınlatmaları 

elektrik giderlerini Güneş Enerjisi ile karşılanmasını On Grid ve Off Grid tesis kurarak uygulama 
yapmaktadır.    Bu sayede işyerleri,evler, park ve site çevre aydınlatmasında projeler yapılarak 
firmamız tarafından ölçümleri alınarak uygun bulunan yere güneş panellerini ve tesisin gerekli 

olan invertör, panel, konstriksyon, otomasyon, akü, kablo vs ürünler kullanılarak on-off grid 
tesisler kuruyoruz.

Dünyamız hızla kirlendiği bu dönemde Life Solar Enerji firması olarak bizde bu kirlenmeye dur 
demek istiyoruz. Geleceğe güzel bir dünya bırakmak için çevremizi korumamız lazım, bu nedenle 

değişimi yöneten ve öncülük yapan firmalardan biri olmak istiyoruz.
Belediyelerimizin parklarına ödediği elektrik faturalarını artık kendi bütçelerine katkı sağlaması

gerekmektedir. Güneş enerjisinde sağladığı, tasarruf ettiği faturalarının parasını bir fon oluşturup
diğer parklarına yaygınlaştırılabilir. Ayrıca Belediyelerimiz farkındalık ve karbon emisyonuna 

engel olmak için bulunduğu il veya ilçelerdeki imar ve çevre durumlarını “entegre” edip Site ve 
Bina çevre aydınlatmalarında elektrik projelerini uygulanabilmektedir. Bu yapılacak projelerle il 
veya ilçelerindeki Site ve Binaların çevre aydınlatmalarında da örnek teşkil edecektir. Site çevre 

aydınlatmalarında rahat bir şekilde uygulanmaktadır.
Bu projeler yaygınlaştıkça karbon emisyonuna engel olunacak ve fosil yakıtlar kullanılmayıp 

doğal güneşten faydalanılarak bütçelerimize katkı sağlamış olmaktayız…

Müşterilerimiz ve üretim ortaklarımızla karşılıklı ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek. 
Sektörümüzde, uyguladığımız sosyal sorumluluk ilkeleri ile uluslar arası alanda belirleyici olmak.
Son teknoloji ve süreç uygulamaları ile sektöre yeni hizmetler sunmak ve lider konumda olmak. 

Tedarik zinciri boyunca yer alan tüm süreçlerimizi bilişim teknolojileri ile entegre ederek 
müşterilerimizin artan servis ihtiyaçlarına cevap vermek.

Üretim süreçlerini kısaltmak için müşterilerimiz ile ilişkilerimizi sürekli hale getirmek.
Süreç odaklı kalite yönetim sistemini uygulamak.

kuruyoruz.

olmak istiyoruz.

şekilde uygulanmaktadır.

ihtiyaçlarına cevap vermek.

Son teknoloji ve süreç uygulamaları ile sektöre yeni hizmetler sunmak ve lider konumda olmak.

Tedarik zinciri boyunca yer alan tüm süreçlerimizi bilişim teknolojileri ile entegre ederek müşterilerimizin artan servis 

ihtiyaçlarına cevap vermek.

Üretim süreçlerini kısaltmak için müşterilerimiz ile ilişkilerimizi sürekli hale getirmek.

Süreç odaklı kalite yönetim sistemini uygulamak.

parasını bir fon oluşturup diğer 
parklarına yaygınlaştırılabilir. Ayrıca 
Belediyelerimiz farkındalık ve karbon 
emisyonuna engel olmak için bulunduğu 
il veya ilçelerdeki imar ve çevre 
durumlarını “entegre” edip Site ve Bina 
çevre aydınlatmalarında elektrik 
projelerini uygulanabilmektedir. Bu 
yapılacak projelerle il veya ilçelerindeki 
Site ve Binaların çevre 
aydınlatmalarında da örnek teşkil 
edecektir. Site çevre aydınlatmalarında 
rahat bir şekilde uygulanmaktadır.
Bu projeler yaygınlaştıkça karbon 
emisyonuna engel olunacak ve fosil 
yakıtlar kullanılmayıp doğal güneşten 
faydalanılarak bütçelerimize katkı 
sağlamış olmaktayız…        

Müşterilerimiz ve üretim ortaklarımızla 
karşılıklı ve sürdürülebilir büyümeyi 
gerçekleştirmek.
Sektörümüzde, uyguladığımız sosyal 
sorumluluk ilkeleri ile uluslar arası 
alanda belirleyici olmak.
Son teknoloji ve süreç uygulamaları ile 
sektöre yeni hizmetler sunmak ve lider 
konumda olmak.
Tedarik zinciri boyunca yer alan tüm 
süreçlerimizi bilişim teknolojileri ile 
entegre ederek müşterilerimizin artan 
servis ihtiyaçlarına cevap vermek.
Üretim süreçlerini kısaltmak için 
müşterilerimiz ile ilişkilerimizi sürekli 
hale getirmek.
Süreç odaklı kalite yönetim sistemini 
uygulamak.

Neden ?
Lifesolar
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Gururla% 100 
Türk Malı.
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Güneş enerjisini 
tercih etmeniz 
için 5 neden.
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Faturalarınızdan tasarruf edin
Çatınızda doğru güneş enerjisi sistemine sahip olmak,
tüm elektrik faturanızı azaltın veya hatta ortadan kaldırın.
Güç ihtiyaçlarınızı değerlendirmek için sizinle yakın çalışıyoruz,
Bütçenizi anlayın ve maksimum tasarruf sağlayan bir güneş en
erjisi sistemi seçin.

Çevre için iyi
Çatınıza güneş panelleri kurmak en kolay yöntemlerden biridir.
ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmanın en pratik yolları
gelecek. Küçük bir 1 kW'lık güneş enerjisi sistemi kurarak bile, 
her yıl atmosfere salınmaktan yaklaşık 1,5 ton karbon tasarruf 
etme potansiyeline sahip olursunuz.

Evinize değer katın
Daha fazla Türk güneş enerjisinin değerini gördükçe, 
çatınızda kaliteli bir güneş enerjisi sistemine sahip olmak 
anında arzu ve değer katar.

Devlet teşviklerinden yararlanın
Küçük ölçekli teknoloji sertifikaları (STC'ler) ve sisteminizin 
ömrü boyunca biriktirilen binlerce dolara varan ek ücret 
tarifeleri gibi pek çok cömert hükümet teşviki vardır. 
Mümkün olduğunca çok para biriktirmenizi sağlamak için bu 
teşviklerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabiliriz.

Yükselen enerji fiyatlarına karşı koruma 
Ne yazık ki, gücün maliyeti artmaya devam ediyor. Evinize 
bir güneş enerjisi sistemi kurarak, kendinizi artan enerji 
fiyatlarından etkili bir şekilde koruyarak ücretsiz elektrik 
üretiyor olacaksınız.

NEDEN Solar Enerji ? 
mantıklı

Bir süredir güneş enerjisine yatırım yapıp yapmamayı tartışıyordunuz
ama yine de tam olarak ikna olmadınız mı? Bunun hafife alınacak bir karar 
olmadığını anlıyoruz. Yine de, bunun gibi zorlayıcı faydalarla, güneş enerjisine
geçmek gerçekten mantıklı.

1

2

3

4

5
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Değer aralığı
İyi bir fiyata saygın markalar
Birkaç yıl içinde taşınmayı mı planlıyorsunuz? Değerli ürün 
yelpazemizi düşünün. Bu daha uygun maliyetli bir seçenektir,
Daha kısa bir geri ödeme süresi ile evinize değer katarak, 
mülkünüzdeyken, bankayı bozmadan güneş enerjisinin 
faydalarından yararlanmanızı sağlar.

Premium Aralık
Her yıl yüksek verim
Evinizde üç yıldan fazla yaşamayı mı planlıyorsunuz? Premium 
yelpazemizden seçim yapmanızı tavsiye ederiz. 
"Katman 1" güneş panelleri ve %100 Yerli üretim Zero 
invertörleri. Bu irade Gelecekte de güneş enerjisi üretmeye 
devam etmenizi sağlayarak uzun vadede daha fazla para 
tasarrufu yapmanızı sağlar. Bu sis temler daha fazla güç üretir, 
daha az bozulur, daha fazladır güvenilirdir ve daha kapsamlı 
garantilere sahiptir - bunların tümü uzun vadede önemlidir.

Elite Aralık
Paranın satın alabileceği en iyi şey
Önümüzdeki beş yıl içinde ev taşımaya niyetiniz yok mu? Belki de 
en iyisini talep ediyorsunuz veya gelecekte pilleri düşünüyorsunuz. 
Seçkin ürün yelpazemizi düşünün Zero inverterleri, dünyadaki en 
iyi paneller ve gerçek zamanlı enerji izleme. Bu sistemler bir
Enerji kullanımınıza ilişkin bilgiler daha verimlidir ve seçkin kaliteli 
malzemelerden yapılmıştır. Bilimle desteklenen son derece 
gelişmiş teknolojiye sahip bu ürünler, aşırı sıcakta ve düşük ışıkta 
daha iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sistem 
ler kendilerine hemen ödeme yapmazlar, ancak uzun vadede 
avantajları açıktır.

Özel bir çözüm 
bu sizin icin dogru

Evinize uygun bir güneş enerjisi çözümü tasarlamak karmaşık olabilir.
Üç seçeneğimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu
belirlemek için çatınızı, faturalarınızı ve bütçenizi değerlendiriyoruz..
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Eviniz için 
mükemmel uyum.
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Ödünsüz teslim 
kaliteli bilesenler

Tıpkı herhangi bir büyük elektrikli cihaz satın almak gibi, güneş enerjisi 
ürünleri satın alırken marka, kalite, garanti süresi ve gelecekteki bakım 
maliyetleri dikkate alınmalıdır. Özenle seçilmiş serimizdeki her ürün,
bağımsız olarak derecelendirilen tedarikçiler ve katı kalite kriterlerini karşılar.

Türkiye'nın en iyi 1. Katman panelleri
CSIRO ve Choice dergisi tarafından yapılan bağımsız testlerde yalnızca Tier 1 
güneş panellerini sürekli yüksek verimle tedarik ediyoruz.

En saygın invertörleri
İnvertörlerimiz %100 Türk üreticilerindendir. Bu yüksek kaliteli sistemleri, verimli, 
güvenilir oldukları ve cömert bir garantiyle geldikleri için seçiyoruz.

Son teknoloji enerji depolama çözümleri
Kullanılmayan gücünüzü tekrar şebekeye aktarmak yerine, güneş panellerinizin gece 
kullanmak üzere ürettiği enerjiden tasarruf etmeyi düşünün. Yenilikçi lityum iyon 
modüler akü sistemleri yelpazemiz veya devrim niteliğindeki termal enerji depolama 
çözümümüzle enerjiden bağımsız hale gelin

En güvenli izolatörler, raflar, kesiciler ve kablolama
Tüm kurulum bileşenleri önemlidir ve göz ardı edilmemelidir. Lifesolar, bileşenlerini 
denetlenen seçim süreçlerine göre seçer. Böylece hiçbir yerde kalitesiz ürünler 
kullanarak güvenliğinizden asla ödün vermediğimiz konusunda içiniz rahat olabilir.

Özel Uzun Ömür Garantimiz
Güneş enerjisi sisteminizle ilgili bir sorun yaşarsanız ve
ürün üreticisi size yardımcı olmak için müsait değil, Lifesolar'ın Uzun Ömür Garantisi, 
sisteminiz için iyi bir şey yapacağımız veya eşdeğer bir yedek bulacağımız anlamına 
gelir. Orijinal garanti süresi içinde.



Delivering uncompromised 
quality components

Lifesolar kurulumumuzdan çok memnunuz. 
Satış temsilciniz, aşağıdakileri sağlamada son 
derece yardımcı oldu
öncesi bilgi ve fiyatlandırma
kurulum ve kurulumcumuz çok kolay ve 
verimliydi. Sonuç olarak, deneyim bizim için 
kusursuzdu ve çok memnunuz
sonuç - özellikle büyük ölçüde azaltılmış elektrik
faturalar! Lifesolar'a aferin ve teşekkür ederim.

 Serkan & Sevda

 Lifesolar ekibi
beklentilerimi uzun bir farkla aştı. 
Harika ürün. Harika servis. Harika 
insanlar. Lifesolar endüstrinin 
ölçülmesi gereken kriterdir. 
Birol & Hatice

Lifesolar için ilk araştırmamı 
yaptım ve inancım yalnızca sonraki 
sorularıma ve e-postalarıma yanıt 
verdiğinde büyüdü. Genellikle 
modernimizde toplum, müşteri 
hizmetleri geçen yılların 
kalibresine ulaşamıyor, ama 
şükürler olsun, tutumunuz beni 
'eski güzel günlere' götürdü. sizinle 
çalışmak  bir zevkti. Ayrıca 
kurumlarda ustaların nazik 
tavırları için minnettarım. Lifesolar 
ile solar sistem sahibi olmaktan 
asırı mutlu olduk.

 Kayra & Mehmet

Müşterilerimiz ne 
diyor.
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KONUTKENT MAHALLESİ 2432 CADDE NO:258 ÇANKAYA/ANKARA

+90 312 241 0 710
+90 533 738 34 50 
info@lifesolar.com.tr

 www.lifesolarenerji.com.tr 


