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2011 

Lemsolar 

Türkiye 

Lemsolar-Avusturya 2005 yılında Avusturya‘ 

da kurulmuştur. Avusturya‘da yürütmüş 

olduğu 6 yıllık faliyet içerisinde biriktirmiş 

olduğu teorik ve pratik birikimi, 2011 yılında 

Lemsolar-Türkiye ismi altında Türkiye ye 

aktarma kararı ararak, aynı yıl içerisinde 

Lemsolar Firmasını İzmir‘ de kurup 

faliyetlerini Türkiye‘ de yoğunlaştırmıştır. 

Lemsolar-Avusturya Şirket yönetimi 2013 

yılında  Türkiye deki faliyetlerine 

SMS-Enerji markası adı altında yürütme 

kararı alarak, 2013 yılında SMS-Enerji 

Firmasını kurmuş , aynı yıl içerisinde 

Avusturya da ilk Yunus ve Bery Serisi 

Kollektörlerinin üretimine başlamıştır. 

SMS Şirketi çok yakın bir gelecekte, yapısını daha 

da uzmanlaştırarak, SMS-Isı, SMS Fotovoltaik ve 

SMS-Fotovoltaik Yatırım Şirketlerini kurma 

aşamasına geçecektir. Amacımız, Doğa Dostu 

Enerji Kaynaklarını tüm topluma anlatarak 

bunların uygulamalarını bizzat gerçekleştirmektir.  

 

 

2005 

Lemsolar 

Avusturya 
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SMS-SOLAR-ISI  

SMS-ISI olarak amacımız, sadece teorik düzeyde 

Yenilenebilir Eneji kaynaklarının kullanılması 

gerektiğini  anlatmak değil, bizzat, bunların 

pratik uygulamalarını kurarak, tüm toplumu 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda 

aydınlatmak ve ikna etmektir.Son yıllarda 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte Güneş Enerjisi 

Termik Sistemlerinde de çok ciddi gelişmeler 

yaşanmıştır/yaşanmaktadır. Ülkemizde bilinen 

çatılar üzerlerinde görmüş olduğumuz sistemler 

dışında, dünyada Güneş Enerjisi, binaların 

ısıtılmasından tutun da, binaların soğutulması, 

işletmelerin buhar ihtiyaçlarının karşılanmasına 

kadar bir çok konuda başarı ile kullanılmaktadır. 

SMS-Enerji, Güneş Enerjisi Isıtma ve Soğutma 

Sistemleri konularında uzman olan Dünya 

Firmaları ile birlikte, tüm tecrübe ve birikimlerini 

ülkemize aktarmak amacı ile faliyetlerine her gün 

daha da hız verecektir.  

Şirketimiz 2013 yılında almış olduğu karar ile, 

Avusturya‘ da dünyanın en modern ve en büyük 

Fabrikasında „Yunus“ ve „Bery“ Serisi 

Kollektörlerini üretme kararı almış ve bunu 

uygulamaya koyarak üretime başlamıştır. 

Üretimine geçmiş olduğumuz „Yunus“ ve „Bery“ 

Serisi kollektörlerimiz tamamen Robot 

Teknolojisi ile üretilmekte olup, Avrupa nın en 

güçlü Kollektörleri arasındadır. Tüm yüzeyin 

Solar Cam olması, Kollektörün kirlenmelere 

karşı direncini artırırken, kullanılan özel alaşımlı 

Alüminyum kasa 

sayesinde Kollektörlerimizin özellikle sahil 

bölgelerimizde ki rutubete karşı dayanımı 

oldukca artırılmıştır. 
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GenişÜrün Yelpazesi & Güvenilirlik: 

ÜRÜNLER 
Kaan 

İpek 

Deniz 

İpek 

Hijyenik Sıcak Su Sistemi: 

Musluk Verimi:20l/dk;30l/dk. 

*Sürekli, sabit debide sı- 

cak su.. 

*Oldukca kısa reaksiyon 
zamanı 

Boyler: 800/1.000 litre 

Serpentin: 800litre/2,5m2, 

1.000litre/ 3 m2. 

Değiştirilebilinir Senzör 

yerleri. 
Opsiyon:Sirkulasyon 

Pompası 

 

 
 

Sahip Olduğu Tüm Özellikleri İle Rakipsiz !   

Solar Kontrol: 

*Çift farklı sistemi 

kontrol edebilecek 
özellik… 

*Dönme Sayısı ayarlı 

Pompa Kontrolü… 
*Göz hizasındaki 

Kontrol Paneli 

*Çift Güvenlik 
Sistemi……. 

Set 1: İpek Serisi 

Yenilikciliğin, yıllarca süren 

Araştırma- Geliştirme 

çalışmalarının geldiği nokta.. 

Anında, muslukların açılması ile 

harekete geçen, Hijyenik Sıcak Su 

hazırlama Sistemi…Sadece harika 

dizaynı dğil, aynı zamanda yüksek 

kullanım güvenilirliği sizleri 

beklemekte...Uzun yıllar bir ipeğin 

vereceği yumuşaklık, sadelik, doğal 

güzellik.. 

• Yıllardır, en zor şartlar 

altında denenmiş, 

uzmanlığın ürünü 

• Doğa Dostu 

• İlk Yatırım Maliyeti düşük 

  

• Harika Tasarım 

• Olabildiğince Kompakt ve 

yer tasarruflu 

 

• Kolay Montaj  

Kalorifer Grubu: 

Yerden döşemeli yada Petek Kalorifer 
grupları için uygundur. 

*Yüksek verimli  Pompa 
*Sabit geri dönüş suyu karıştırma 

özelliği 

*Sisteme entegre edilmiş Otomatik Cek 

Valf Güvenlik Ventilleri  
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Kaan 

Kaan 

İpek 

Deniz 

Boyler İzolasyonu 

Boyler izolasyon 

renginin size özel 

olmasını, izolasyon 

üzerine firmanızın, 

otelinizin logosunun 

basılmasını mı 

istiyorsunuz? Kaan 

özel setlerimiz tam da 

isteniğinize 

uygun..Dilediğiniz 

rengi ve bu renk 

üzerine dilediğiniz 

logoyu bastırma 

özgürlüğüne 

sahipsiniz… 

Set 2: Kaan Serisi 

Kullanıp, üstünlüğünü 

test ederek yaşama  

olanağına sahip 

onbinlarce memnun 

müşteri kitlesi… 

Çok farklı renk seçme olanağı ile,tüm 

rakipleri arasında gerçek bir örnek, 

gerçek bir önder!  Mavisi , grisi, 

Kırmızı sı ile, harika bir dizayn , harika 

bir renk cümbüşü...  

• Çok daha özelini Hakediyorsunuz! 

     - Yüksek Teknoloji 

     - Yüksek Kalite 

     - Eşsiz Tasarım  
 

      

Güneş Enerji Sistemlerimiz,  

Kaan Serisi  daha bir güzel, 

daha bir anlamlı 

.  
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Deniz 

Kaan 

Ipek 

Deniz 
SMS-Enerji, Profesyonel kadrosu ve Uluslararasi üne sahip 

Profesyonel Çözüm Ortakları ile yanıbaşınızda… Gelin 

gerçek Profesyoneller ordusu ile birlikte çalışmanın zevkini 

sizlerde yaşayın…. 

Set 3: Deniz 

Deniz ! Uçsuz bucaksız, 

karşısına gecip baktığınızda 

insanı rahatlatacak , 

derinliği ile gözlerinizi 

kamaştıracak gerçek bir 

Doğa Gücü! … 

 

Gelin, bizlere, sadece ne 

istediğinizi, neye ihtiyacınız 

olduğunu anlatın…. 

Gerisi bizim işimiz !  

SMS-Enerji, Güneş Enerji Sistemleri  

konusunda rakipsizdir.Sistemlerin 

planlanmasından tutun da, tüm sistemin 

size özel simulasyonu, ürünlerin size özel, 

dizaynı, tasarımı ile tamamen 

profesyonellerin elinde olan SMS-Enerji, 

sizlere, Günes Enerji Sistemlerini 

sevdirerek, var olan yanlış önyargıların 

yıkılmasında gerçek bir alternatifdir.  

İşletmenizin günlük onlarca 

tonluk sıcak su ihtiyacini mi sağlamak  

istiyorsunuz? 

Ya da İşletmenizin Güneş Enerjisi ile  

Soğutulmasını mı istiyorsunuz? 

Denizde varolan Potansiyeli, Gücü, 

Sonsuzluğu ve içinde yaşattığı çeşitliliği 

bu setimizde gerçekleştirmeye çalıştık… 

Başarılı olduğumuza inanıyoruz… 
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Cözüm & Kalite: 

Ürün Grupları 

Hijyenik Sıcak Su Hazırlama Sistemi FWS SMS-Enerji, tüm ürünlerini, Avusturya ve Almanya‘ da Güneş 

Enerji Sistemleri konusunda dünyanın sayılı üreticileri olan 

firmalarda ürettirmektedir.Tüm ürünlerimiz, dizaynından  
üretim aşamasına geçişi ve üretim sonrası kalite kontrola kadar 

geçen her aşamada çok ciddi,kalite Güvence Sistemi tarafından 

denetlenmektedir. Tüm ürünlerimiz üretim sonrası %100 lük 
bir kontrole tabi tutulur.Akümülasyon tanklarımız „tabakalı“ 

sistem olup, tank içerisinde değişik sıcaklıkdaki katmanlar, 

tank içerisindeki değişik bölgelerde depolanmaktadır.Direk 
Tank üzerine monte edilebilinen „Hijyenik Sıcak Su“ sistemi 

ile, bir evin hem sıcak su, hemde kalorifer suyunun ısıtılması 

işlemi gerçekleşmektedir.  

Hijenik Sıcak Su Hazırlama 

Sistemimiz, kullanmış 

olduğumuz  patentli kontrol 
cihazı sayesinde, sizlere 

sürekli, bekleme zamanı 

olmayan bir sıcak su akışını 
garanti etmektedir.  

• Sabit sıcaklıkta 

kullanım sıcak suyu 

• Kompakt  

• Bakteri oluşmaz  

• Kısa reaksiyon 

zamanı  

Kalorifer Destekli Hijyenik Sıcak Su- FWSS 

Sıcak Su Boylerleri- çift katlı Emaye kaplı- 

Ve 10 yıl Garantili !!! 

Artık, sizlerde, çatılarımızın üzerlerine yerleştirilen, kısa süre 

sonra paslanmaya başlayan, sıcaktan yada soğuktan patlayan, 

her iki-üç yılda bir yenilenmesi gereken çağın çok gerisindeki 
Güneş Enerji Sistemlerinden(!) bıktınız değil mi ? Gelin sizleri, 

onlarca yıl sorunsuz kullanabileceğiniz sistemlerle tanıştıralım.. 

Oteliniz mi var? Sıcak su ihtiyacınız günlük 100-200 ton mu? 

Otelinizdeki Havuzu mu ısıtmak istiyorsunuz?   

Tüm Sistem hazır..Tesisatcınızın yapması gereken 

tek şey bir kaç boruyu birbirine kaynatmak. 

Yaz-kış Hijyenik sıcak suyunuz, kışın da kalorifer 

suyunuz hazır.. 

Dogal Gaz, ya da Elektrik Kulanımı mı ? Çok 

az…Sedece sisteme destek amaçlı….  

• Basit montaj ve devreye alma 

• Yıllarca sorunsuz sıcak su üretimi 

• Sadece ihtiyacınız olduğunda sıcak su 
 

Solar Pompa Grubu ve Kontrol Cihazlari 
Güneş Enerji Sisteminin kalbi, kontrol merkezi….Taklitleri cok 
olmasına rağmen, benzeri dahi yapılamamış özel pompa gurubu 

ve Akıllı Solar Kontrol Cihazi…Dilerseniz, tüm sisteminizin 
internet üzerinden kontrolü….Her şey elinizin altında; 

Kolektörlerdeki ve Tanklardaki sıcaklık kaç derece? Pompalar 

calışıyor mu? Sistem kac kW lik ısı Enerjisi üretiyor? Vs…vs…  

• Yerden yada petekli ısıtma…. 

Kalorifer Destekli Hijyenik Sicak Su FWS-XL 

Çok katlı binanız daki sıcak su ihtiyacını Hijyenik 
olarak Güneş Enerjisi ile mi sağlamak istiyorsu- 

nuz ? FWS150 ve  FWS225 sistemlerimiz tam da 

sizin isteğinize uygun çözümler…Sistemde seçilen 
yüksek verimli Eşanjörler sayesinde sürekli ve 

Hijyenik sıcak su… 
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Vizyon & Yenilikcilik & Uzmanlık 

SMS-Enerji Kulvarda TEK! 

SMS-Enerji, müşterilerine tüm Solar Sistem 

bileşenlerini tek bir elden sunma özelliğine sahiptir. 

Sistemlerde kullanılan tüm bileşenler Avrupa da 
kalitesi yüksek malzemelerle üretilen ürünlerdir.  

Başlangıç olarak oluşturduğumuz üç ayrı set  
Ipek, Kaan ve Deniz ile tüm müşterilerimizin 

ihtiyaçlarına cevap verebileceğimizi umuyoruz. 

İpek serisi ile toplumun  ülkemizde yapılan 
yanlışlıklar nedeni ile kaybolan güvenlerini tekrar 

kazanmak,  Kaan  Serisi ile tekrar kazanılan 

güvenin bir üst noktaya sıçratılarak, Hijyenik Sıcak 
su ve Kalorifer Sistemlerini tanıtmak, Deniz Serisi  

cözümleri ile de İşletmelerin ( otel, pansiyon, 

Restorant, çamaşırhane, fabrikalar…vs…) Enerji 
giderlerinin azaltılması ile, rakabet özelliklerinin 

artırılmasını,  buna bağlı olarak da tüm sistemleri- 

mizin yaygın bir şekilde kullanılmasi ile de, doğa-  
yı korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 

dünyayı bırakmanın zeminini yaratmayı 

hedefliyoruz.  

Sürekli Kontrol & KALITE 
Sürekli yüksek kaliteye sahip olmak, ürünlerin, üretimde sürekli bir 
şekilde zor şartlar altında kontrolünü de beraberinde getirmek zorundadır. 

Tüm SMS-Enerji ürünleri, hammaddedenin üretime girmesinden, ürünün 

, üretim hattından çıkmasına kadar geçen süre içerisinde %100 lük 
testlere tabi tutulur.. Tüm bunları gerçekleştirmemizin ve Kalite de ödün 

vermememizin tek nedeni, ürünlerimizin onlarca yıl sorunsuz, verimli bir 

şekilde çalışmalarını istemiş olmamızdır.Ve sonuc olarak, elbet de %100 
Müşteri Memnuniyeti !  

 

SMS-Enerji, Tüm Güneş Enerji Sistem 

Çözümlerinizde Yanıbaşınızda, Gerçek Bir Dost ! 
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 SMS Enerji  

Pamukkale Üniversitesi, Teknokent, 
Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz 
Cad. No.67, D Blok G-17 Kınıklı- 
Denizli/ Türkiye 

T.+90 258 2155121 

F.+90 258 2155121  
www.smsenerji.com  

mail:info@smsenerji.com  

 

 
 

 

   SMS-Enerji Yunus ve Bery Serisi Kollektörler 

 

SMS-Kollektörlerinin Üretildiği Fabrika / Avusturya 

 

 


