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4 büyük avantaja genel bakış
HIT™ güneş modüllerinin yapı teknolojisi konvansiyonel tasarımlardan farklı ve
yenilikçidir. Modüller daha yüksek pil verimliliği sağlar, bu da metrekare başına
daha çok enerji anlamına gelir. Birinci sınıf malzemelerin kullanılması sayesinde
HIT™ güneş modüllerinin dayanıklılığı artar. Bu sayede 25 yıllık performans
garantisi sunarak daha yüksek güvenilirlik sağlarlar.
HIT™ güneş modülleri gelecek için bir yatırımdır.

Avantaj 1: Benzersiz teknoloji
HIT™ güneş modüllerinin yapı teknolojisi, konvansiyonel PV teknolojilerine karşı üstünlük sağlar:
• Hibrid yapı: Ultra ince amorf silikon tabakaları ile
yüksek kaliteli monokristal yapılı plakanın
kombinasyonu, enerji üretimi kayıplarında azalma
sağlar
• Üç bölmeli tasarım, pil bağlantı noktalarıyla
bölmeler arasındaki kayıpları en aza indirir

Avantaj 3: En yüksek kalite

Ultra ince
amorf silikon

Yüksek kaliteli
monokristal
silikon

Özenle seçilmiş materyaller ve dikkatli kalite yönetimi, HIT™ güneş modüllerinde yüksek performans ve dayanıklılık sağlar:
• Pilin, nemin yanı sıra tuz buharı ve amonyak korozyonuna karşı iyi izolasyonu
• Vidasız, anotlanmış ve kaplamalı alüminyum çerçeve
• Işığa doyma etkisi yok
• Mikro çatlaklara karşı daha dayanıklı
Daha fazla bilgiyi 6. sayfada bulabilirsiniz

Daha fazla bilgiyi 4. sayfada bulabilirsiniz

Avantaj 2: Daha yüksek performans
HIT™ güneş modülleri son derece verimlidir:
• Dünyada bu alandaki en yüksek verimlilik düzeyini sağlarlar
• Sıcaklık yükseldikçe, konvansiyonel güneş panellerine kıyasla %10’dan daha fazla elektrik
üretirler*
•	Yansıtmayan cam, her türlü geliş açısında daha fazla güneş ışığının pile ulaşmasına olanak
tanır, yayınık ışık bile pile denk gelir
•	HIT™ piller, geniş çaplı spektral duyarlılıkları sayesinde daha çok ışığı elektriğe dönüştürebilir
* yaklaşık 75°C modül sıcaklığında 75°C

Avantaj 4: Güvenilirlik
• Uzun vadeli testlerde mükemmel sonuçları
• Yalnızca %0,0034 hata oranı (Kasım 2012 itibarıyla)
• Pozitif toleranslı enerji üretimi
• İzlenebilirlik: tüm modüller ölçülür ve ayrı ayrı barkodlarla etiketlenir
• En prestijli kurumların onayına sahip
• HIT™ güneş modüllerine yatırım yapmayı güvenli hale getiren uzun
vadeli garanti:
•
Malzeme hataları ve işçilik için 10 yıl
•
Performans için 25 yıl (%90 Pmin için 10 yıl, %80 Pmin için 25 yıl)

Daha fazla bilgiyi 5. sayfada bulabilirsiniz
Daha fazla bilgiyi 7. sayfada bulabilirsiniz
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Avantaj 1 ve 2:

Avantaj 1: Benzersiz teknoloji

Çok düşük sıcaklık katsayısı sayesinde
yüksek sıcaklıklarda da yüksek verimlilik

Benzersiz teknoloji - Hibrid güneş pili

Monokristal plaka ve ince amorf silikon tabakaları arasındaki
hetero-bağlantıyı geliştirerek, 700mV’nin üzerinde, daha
yüksek açık devre voltajı (Voc) elde ettik.

Ultra ince
amorf silikon tabaka

İnce monokristal
silikon plaka

HIT™ güneş pili, katmanlı yapısında ultra ince amorf silikon ve yüksek verimliliğe sahip monokristal silikonu bir araya getiren hibrid
bir güneş pilidir. Bu pil, Panasonic’in tescilli teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. HIT™ güneş pilinde i-tipi amorf silikon tabakalar
kristal silikon plaka ile p-tipi ve n-tipi amorf silikon tabakaların arasına yerleştirilmiştir. Konvansiyonel kristal silikon güneş pilleriyle
kıyaslandığında, HIT™ yapısı güneş pillerindeki kusurlu alanı en aza indirebilir ve enerji kaybı önemli ölçüde azalır.

Güneş pillerimiz, %21,6’nın üzerindeki verimlilik değeriyle dünyanın en
yüksek pil dönüşüm verimlilik değerlerinden birine sahiptir*. N serisinde iki
yerine üç bölme vardır. Bu yeni tasarım sayesinde, pil bağlantı
noktalarındaki elektriksel kayıplar azaltılır ve verimli alan daha çok güneş
ışığı alacak şekilde genişletilir.
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saat
Konvansiyonel
modül
Sıcaklık katsayısı (Pnom)

N240

-0.485%/°C

-0.29%/°C

25°C’de enerji

240 W

240 W

50°C’de enerji (ortalama
güneşli gün)

~211 W

+5% ~223 W

75°C’de enerji (Güney
Avrupa veya BIPV)

~182 W

+11% ~205 W

Performans oranı (yansıtmayan cam kaplamalı ve
yansıtmayan cam kaplamasız)

(May 2011) >100 µm

Su

EVA
HIT®cell
EVA
Back sheet
Güneş ışığı

Performans Oranı

t
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23.7%

0.92
0.9

Yansıtmayan cam

Su

Ar-Ge dönüşüm
verimliliği

0.86
0.84
Yer: Kaizuka, Osaka, Japonya,
Eğim: 20 derece
Yön: Güneye Dönük Ölçüm
Dönemi: 15/01/2010 - 27/01/2010

0.82

yansıtmayan cam

yansıtmayan cam

kaplamalı

kaplamasız

Havanın iyi olduğu bir günde performans oranı (17/01/2010)
23.0%

24 %

(Feb 2009)
>200 µm

kW / kWp

23 %
22.8%

22 %

(Jul 2009)
>100 µm

21 %
20 %

0.88

0.8

Güneş ışığı
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Benzersiz HIT™ Güneş Teknolojisi için IEEE Kurumsal İnovasyon Ödülü
Panasonic’in HIT™ güneş teknolojisi, sanat alanında ve elektroteknoloji biliminde büyük ilerlemelerle sonuçlanan üstün ve örnek
katkıları ile IEEE tarafından tanınmaktadır. 1985 yılından bu yana verilen IEEE Kurumsal İnovasyon Ödülü, bir sanayi kuruluşu,
devlet kurumu veya akademik kurum ya da başka bir tüzel kişilik tarafından sağlanan üstün ve örnek katkıları onaylamaktadır.
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Daha fazla ışık = daha fazla enerji
Piramit doku ve yansıtmayan cam sayesinde düşük ışıkta mükemmel performans

Yansıtan cam

Dönüşüm Verimliliği (%)

Ar-Ge’den seri üretime kadar bilgi aktarımı amacıyla sorunları çözmek için
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her gün üretim hatlarımızda yüksek
verimliliğe sahip güneş pillerimizin montajı yapılıyor.

Kobe (Japonya), 24 Temmuz 2007,
güneye dönük, eğim açısı 30°
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Yansıtan cam ve yansıtmayan cam karşılaştırması

* 2012 itibarıyla

Dönüşüm verimliliğini artırmak için a-Si, TCO tabakaları ve metal ızgara
elektrotları gibi her tür malzemenin optik ve elektrik özelliklerini sürekli
olarak geliştiriyoruz. Bunun sonucunda, 100,7 cm2 büyüklüğünde bir pil
alanı için 98 pm plaka ile %23,7 verimlilik değeriyle dünyanın en yüksek
dönüşüm verimliliğini sağladık. Buna ek olarak, dönüşüm verimliliğini daha
da arttırmak için başka olasılıklar da mevcuttur. Gelecekte Ar-Ge
aşamasında %25 oranında dönüşüm verimliliği sağlamayı hedefliyoruz.

c-Si

0,5

Bu modülde kullanılan yansıtmayan cam sayesinde, pillere daha çok güneş ışığı ulaşır. Bu etki özellikle, güneşin alçak bir
pozisyonda olduğu sabah ve akşam saatlerinin yanı sıra bulutlu havalarda fark edilir. Bunun sonucunda, spesifik randımanın
artması, yıl boyunca dönüşüm verimliliğini de arttırır.

Yeni pil tasarımı

%23,7: Maliyeti azaltmayı hedefleyen Ar-Ge
aşamasında bir dünya rekoru

Modül sıcaklığı 75°C

yaklaşık %10
daha fazla

0,8

Yalnızca -%0,29/°C değerindeki bu daha düşük sıcaklık
katsayısı, amorf silikon güneş pillerinin sıcaklık katsayısıyla
karşılaştırılabilir. Buna ek olarak HIT™ modülleri, ışınları alır
almaz yüksek voltaja sahip olur, bu özellik yıllık enerji
randımanına katkıda bulunur.

t

Polikristal Si plaka (p-tipi)

HIT™ güneş pili

Sıcaklık yükseldikçe, HIT™ güneş modülleri aynı çalışma
sıcaklığındaki konvansiyonel güneş panellerinden %10’a kadar
daha fazla elektrik (kWh) üretecektir.

gh

Kusurlu alan
enerji kaybı

Daha az kusurlu alan
daha yüksek verimlilik

Gündüz üretilen enerjide değişiklim

nl i

Konvansiyonel p-Si güneş pili

Avantaj 2: Daha yüksek performans

normal enerji üretimi

Benzersiz teknoloji ve daha yüksek performans

Polikristal modül
HIT™ modüllerinin piramit dokusu, pile bir kez giren güneş ışığının pil
içinde birçok defa yansıtılmasına imkan verir, bu da daha yüksek
güneş ışığı emilimi ve daha yüksek enerji üretimi sağlar.

0.1
0
06:00

kaplamasız oranı

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

90%
18:00

Yansıtmayan cam kaplamalı modüller, kaplamasız
modüllere göre %1,7 daha fazla enerji üretti. Bu, güneş
ışığının geliş açısının çok düşük olduğu zamanlarda
(sabahları/akşamları) kaplamanın olumlu etkisi sayesinde
elde edildi.
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Avantaj 3 ve 4:

En yüksek kalite ve güvenilirlik

Avantaj 4: Güvenilirlik
TUEV uzun vadeli ardışık sınama

Dayanıklılık

Fraunhofer Potansiyel Etkiyle Bozulma (PID) Testi

Modüllerimizin tamamı, Panasonic tarafından tasarlanmış ve yalnızca ISO 9001 belgeli tesislerimizde üretilmiştir. HIT™ güneş
modülleri, üretim aşamalarının tümünde sıkı Panasonic kalite standartlarına göre kontrol edilir ve denetlenir. Modüllerimizin
mükemmel kalitesinin bir diğer kanıtı olarak, tuz buharı ve amonyak korozyonuna karşı dayanıklılıkları da belgelenmiştir.

Işığa doyma
HIT™ modülü

Olağandışı düşük hata oranı

20

30

40

50

Mikro çatlaklara karşı daha az meyilli
HIT™ pillerin simetrik yapısı, hem ısıl hem de mekanik gerilime engel olabilir. Modül 5400 Pa gerilim uygulandıktan sonra
bile, elektrolüminesansla incelendiğinde neredeyse hiçbir değişiklik görülmemiştir. Elektrolüminesans, bir güneş modülünün
hücreleri içinden doğrudan bakabilmenizi, enerji ve modülün ömrü üzerinde olumsuz etki yaratabilecek potansiyel kusurları
tespit edebilmenizi sağlayan bir görüntülü ölçüm işlemidir.

hata oranı sadece

Kasım 2012 itibarıyla

Enerji garantisi

Bir N240 sevkiyatının üretimi

Teslimattan önce, her modül üretim tesisimizde ölçülür. Satış
esnasında, müşterilerimizin sınıflandırılmış enerjinin %100’ünü veya
daha fazlasını üreteceklerine, bu sayede sınıflandırılmış Watt başına
daha fazla elektrik (kWh) üreteceklerine ve yatırım getirilerini
hızlandıracaklarına dair garanti veriyoruz. Ayrıca her modülü, kullanım
ömrü boyunca takip edilmesini sağlayan benzersiz bir seri
numarasıyla işaretliyoruz.
Kasım 2012’de N240 modüllerimizden oluşan örnek bir sevkiyatın üretim
değerlerini sağda görebilirsiniz. En az üretim 240 W olup, modüllerin
çoğunda 241 W veya 241,5 W elektrik üretimi görülmektedir.

HIT™ modülü

Poli modül

%0,0034
243,5W
243,0W
242,5W
242,0W
241,5W
241,0W
240,5W
240,0W
40 %

10

Maruz kalma süresi (dakika)

35 %

0

3.228.557 modül üretildi ve satıldı

30 %

0.7

Avrupa’da

5 güneş
50°C
Açık devre

0.8

25 %

0.9

20 %

  1

15 %

* Işık Etkisiyle Bozulma: ışığa doyduğu ilk birkaç yüz saatte verim kaybı
** 5000W/m²

1.1

Normal verim

HIT™ pillerde yalnızca ışığa doyma etkisi bulunmayan n-tipi silikonlar
kullanılır. Işık etkisiyle bozulma (LID) nedeniyle %30’a kadar kaybı olabilen
amorf silikon güneş pillerinin tersine, modüllerimizde verim kaybı olmaz. 5
güneş altında 5 saat doyduktan sonra, HIT™ güneş pilinde hiçbir bozulma
gözlemlenmemiştir. Bunun nedeni, amorf silikon tabakaların çok ince olması
ve enerji üretimine çok fazla katkıda bulunmak yerine etkili iletkenler
olmasıdır.

Potansiyel etkiyle bozulma (PID), iç devreler (fotovoltaik piller) ve topraklanmış
çerçeve genelinde yüksek voltaj uygulanması koşuluyla fotovoltaik modüllerin
enerji üretiminin azaldığı bir olgudur. Potansiyel etkiyle bozulma (PID), özellikle
yüksek sistem gerilimi olması durumunda sorun teşkil eder. Fraunhofer
Silikon-Fotovoltaik Merkezi/CSP (Fraunhofer Center for Silicon-Photovoltaics/
CSP), HIT™ modüllerinin potansiyel etkiyle bozulma (PID) dayanıklılığını test etti.
48 saatten uzun süre yüksek voltaj gerilimi kullanılan bir dizi testte, test edilen
tüm modüller bu zorluğu geçti.

10 %

SANYO amorf silikon güneş pillerini geliştirmeye 37 yıldan daha uzun süre önce, 1975’te başladı. Bu tarihten itibaren, Araştırma
ve Geliştirme alanındaki hız kesmeyen çalışmalarımız sayesinde, birçok yenilikçi ürün geliştirildi ve ticari amaçlarla kullanıldı.
Modüllerimiz on yıllarca dayanacak şekilde tasarlandığından, uzun yıllar sonucu elde edilen deneyim ve sürekli gelişim
sayesinde en iyi kalite ve güvenilirlik seviyelerine ulaşmış bulunuyoruz. SANYO, 2011 yılında Panasonic Group’un tam iştiraki
olmuş, 2012’de Panasonic marka adını almıştır.

5%

Tarihçemiz

Bir sahadaki güneş modüllerinin toplam sayısı arttığında, dışarıdaki gerçek çalışma koşullarında enerji üretimi için uzun
vadeli güvenilirliğin daha doğru tahmin edilmesine ihtiyaç vardır. Yeni TUV Rheinland Uzun Vadeli Ardışık Sınama yöntemi,
ardışık olarak birden çok gerilime maruz bırakılan iki benzer PV modülü üzerindeki çoklu gerilimlerin eşzamanlı
değerlendirilmesini öngörür. Her modüle sadece bir gerilim testi yapılan alışılmış sertifikasyon (IEC 61215 için) sınaması
yerine, modüller arka arkaya birçok stres testinden geçer.
HIT™ modülü, 1000 saat boyunca UV ışınlarına, 2000 saat yaş sıcaklık testine,
!
!
400 devir ısıl döngü testine ve dört kez 10 devirlik nem donma test bloğuna maruz
!
kaldıktan sonra istikrarlı bir performans seviyesini korumuştur. Bu, enerji
!
randımanı tahminleri ve güvenilirlik karşılaştırmaları için HIT™ modüle çok önemli
bir avantaj sağlamaktadır.

0%

Avantaj 3: En yüksek kalite

Güvenlik sağlamayı amaçlayan sertifikasyonlar
Önde gelen şirketimiz, en prestijli kurumlar tarafından onaylanmıştır. Fabrikalarımız TUV Rheinland tarafından her yıl
denetlenmektedir. Modüllerimiz, yangın güvenliği gereklilikleri açısından ulusal yönetmeliklere uygundur.
Amonyak ve tuz buharına karşı dayanıklılıkları da belgelendiğinden, tarımsal binalarda ve kıyı bölgelerinde de kurulabilirler.

5400 Pa gerilim uygulandıktan sonra HIT™
modülü: neredeyse hiç değişiklik görülmez

6

5400 Pa gerilim uygulandıktan sonra Poli
modül: büyük oranda değişiklik görülür

!

!

!

!

Electrical Protection
Class ll
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Hizmet odaklı ve çevre dostu

Çevre dostu
Avrupa’da üretilen modüllerle çevrenin korunmasına yardım ediyoruz

Hizmet odaklı
Her amaç için ideal çözümler
Estetik kurulumlar için - Siyah arka plakalı modül
Daha çok tasarım çeşitliliğine imkan veren bu siyah panel, konvansiyonel modüllere kıyasla
estetik ancak güçlü bir alternatiftir.
• 235 W versiyonu için %18,6’lık modül verimliliği (%21,1 pil verimliliği) ile piyasadaki siyah
arka plakalı modüller arasındaki en yüksek verimlilik seviyesine sahiptir. Yansıtmayan cam,
enerji emiliminin artırılmasına yardımcı olur.
• HIT™ güneş pili, yüksek sıcaklıklarda bile konvansiyonel silikon güneş pilinden daha
yüksek verimlilik sağlayabilir. Bu durum özellikle, ısı emiliminin daha çok olduğu tamamen
siyah modüllerle ilgilidir. HIT™ siyah arka plakalı modüller bu etkiyi en aza indirerek, en
yüksek seviyede sıcaklık performansı sağlar. Dolayısıyla, bu modüller sıcaklığın yüksek
olduğu bölgeler için de uygundur.

Tüm HIT™ fabrikaları ISO 14001 belgelidir. HIT™ pil üretimi düşük sıcaklıkta yapılır ve konvansiyonel pillerin ihtiyaç
duyduğundan daha az enerji gerektirir. Taşıma sırasında ortaya çıkan CO2 emisyonlarını mümkün olduğunca azaltmak için,
HIT™ modüllerinin montajı 2005 yılından beri Macaristan’da yapılmaktadır. Benzersiz çevre dostu ambalajlama, kurulum
sahasında mukavva atıklarını en aza indirir. Yüksek istif oranı ise nakliye, yakıt ve depolama masraflarını azaltır. Üretim
sahasının Macaristan’da olması, Avrupa’nın her yerindeki müşterilerimizin modüllerini dört gün veya daha kısa sürede
teslim almasını mümkün kılar: Müşterilerimizin yüksek kaliteli/yüksek performanslı ürünleri hızlı teslim alma taleplerini
karşılamayı taahhüt ediyoruz.

İngiltere

4 gün

4 gün

Almanya

Fransa

3 gün
İspanya

4 gün

Büyük ölçekli öz tüketim sistemleri için - Çift taraflı HIT™ Double modülü
Bu modül, sistem tasarımına, yerine ve yüzey
yansıtımına bağlı olarak üretilen enerji miktarını
standart HIT™ modüllerine göre %30’a kadar
daha fazla artırabilir. Her iki tarafında bulunan
monokristal plaka ile ultra ince amorf silikon
tabakalarını bir araya getiren HIT™ pillerinin
benzersiz yapısı sayesinde, HIT™ Double
modülü aynı anda hem ön hem de arka
yüzünde enerji üretebilir.

... aynı zamanda verandalar, üstü kapalı garajlar veya teraslar için de idealdir.

Benelüks

Çek

Cumhuriyeti
1 gün

Made in Europe

2 gün

Avusturya

1 gün

İtalya

2 gün

Yunanistan

Türkiye
7gün

3 – 4 gün

WEEE Direktifi
WEEE Direktifi, kullanım ömrü sona eren ürünlerin uygun şekilde işlem görmesini düzenler, kullanım ömrü sona ermiş ve
elden çıkarılmış ürünlerin Avrupa’daki elektronik-elektrikli ekipman üreticileri ve ithalatçıları tarafından iade alınmasını ve
geri dönüştürülmesini gerektirir. 27 Ocak 2003 tarihli ilk ve orijinal (2002/96) WEEE Direktifi’nde 2003 ve 2008 yıllarında
değişiklik yapılmıştır. 2012’de PV güneş pilleri WEEE Direktifi kapsamına girmiştir. WEEE Direktifi’nin gerekliliklerini yerine
getirmek isteğe bağlı değildir. Her elektronik-elektrikli ekipman üreticisi ve/veya ithalatçısı, faaliyet gösterdiği ülkelerin
ulusal WEEE kanunlarına uymak zorundadır. WEEE Direktifi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Avrupa Komisyonu’nun
resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee

PV Cycle
PV Cycle’a 2007 yılında oluşturulduğunda katıldık. Üst düzey yöneticilerimizden biri,
birliğin başkanlığını yapmaktadır. Bu gönüllü anlaşma, kullanım ömrü sona eren
modüller için iade alma ve geri dönüştürme programına dahil olmamızı ve değer
zincirlerinin tamamında güneş modüllerinin sorumluluğunu aldığımızı taahhüt eder.

RoHS uyumlu
Güneş panelleri için zorunlu olmamasına rağmen, ürünlerimiz bazı tehlikeli
maddelerin elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanımını kısıtlayan 2002/95/EC
numaralı direktifle uyumludur. Bu direktif, elektronik ve elektrikli ekipmanların
üretiminde kurşun, kadmiyum ve cıva gibi tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlar.

Sağlık ve güvenlik yönetimi (OHSAS 18001)
Macaristan’daki fabrikamız, Eurocert tarafından verilen OHSAS 18001: 2007 (MZS 28001:2008) belgesiyle onaylanmış
olmaktan gurur duyar. Bu, uluslararası bir sağlık ve güvenlik yönetim sistemi şartnamesidir. Çalışanlara yönelik riskin en
aza indirilmesine, gerekli özenin gösterilmesine ve güvence sağlanmasına yardımcı olur.
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Panasonic vizyonu
Panasonic, 2018’de kuruluşunun 100. yılını kutlayacaktır. Bu dönüm noktasına doğru ilerlerken, Elektronik Sektöründe 1
Numaralı Yeşil İnovasyon Şirketi olmayı hedefliyoruz.
Panasonic, iş faaliyetleri aracılığıyla toplumun ilerleyişine ve insanların hayatlarını zenginleştirmeye katkıda bulunma felsefesiyle
kurulmuştur. İnsanların daha iyi ve daha yeşil hayatlar sürmesine yardım eden ürünler sunarak, dünyanın her yerindeki
insanlarla yakın ilişkiler kurduk.
İnsanların günlük hayatları ve üretim faaliyetleriyle sıkıca bağlantılı ürün gelişimi gibi iş uygulamalarının her aşamasında yeşil
inovasyonun kullanılmasını sağlayarak, çevreye katkı sağlamayı iş büyümesiyle entegre edebileceğimize inanıyoruz.
Çabalarımız arasında CO2’nin azaltılması, geri dönüşüm odaklı üretim, su koruma, kimyasal maddelerin çevresel etkisini en aza
indirme, biyoçeşitliliğin korunması ve paydaşlarımızda canlı diyalog sağlanması sayılabilir. Her bölge farklı koşullara ve
özelliklere sahip olduğundan, Panasonic ürünleri, üretim faaliyetlerini ve vatandaşlık faaliyetlerini her bölgeye uygun hale
getirilmiş spesifik girişimler olarak teşvik eden Küresel Çevre Projesi’nin (Global Eco Project) yayılmasını sağlamaktadır.
“Eco ideas” (“eko fikirler”) ibaresi, Panasonic’in devamlı çevre sürdürülebilirlik yönetimine güçlü bağlılığını sembolize etmektedir.

Örneğin; Bir Evde Smart Energy Storage System Kurulumu
Ev istasyonu

Ev kabini

PV modül
Lityum-İyon Batarya Sistemi

Şebeke
Mongrand, Panasonic Solar Premium Installer France

Enviko, Panasonic Solar Premium Installer UK

Renzo Sedda Impianti, Panasonic Solar Premium Installer Italy

Sunswitch, Panasonic Solar Premium Installer Belgium

AC yükü
(ev)

PV modülleriyle Smart Energy Storage System’i bir araya getirerek azami talep kullanımına geçilmesi, PV modül
enerjisinin tüketimini azami seviyeye çıkarmayı sağlar.

Panasonic’in hizmetleri ve kapsamlı enerji yönetim çözümleri
hakkında daha fazla bilgi edilmek için, www.panasonic.net adresini ziyaret edin.
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