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Türk malı modüller

Türkiye’de bir fotovoltaik endüstrisi gelişiyor, özel-
likle modül üreticileri imalat kapasitelerini 
geliştiriyor. Ancak büyüyebilmeleri için öncelikle 
pazardaki talebin ivme kazanması gerekiyor. 
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Otel tesisleri: piyasanın temel
direklerinden biri

Turizm tesisleri Türkiye‘de güneş enerjisi sektörünün en önem-
li kollarından biridir. Otelciler, özellikle enerji maliyetlerinden 
tasarruf etmek istemektedirler. 

 Sayfa 3

Premium sınıfında donanım

Her yıl bir sansasyon yaratılabilir mi? Geliştirenlere göre 
imkansız. Yalnızca küçük adımlarla ilerlenebiliyor. Gün-
cel eğilimler: Tekkristal malzemeli modül 
modifikasyonları, çift cam modülleri ve modül içine en-
tegre güç iyileştiricileri.

 Sayfa 12
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Az çoktan fazladır

Konsolidasyon aşamasında, vakum tüpü ve düzlemsel 
kollektörlerin üreticileri kendi ürünlerinin üretiminde 
daha verimli malzeme kullanımı üzerinde çalışmalarını 
sürdürmektedirler.

 Sayfa 5
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Türkiye’de solar Termal enerji

T ürkiye‘nin Akdeniz kıyısında 
Mersin‘de, son aylarda yeni bir tu-
rizm kompleksi ortaya çıkmıştır: Ulu 

Otel. İnşaat işleri henüz tamamlanmamıştır, 
ancak Mayıs ayından beri çatı üzerinde 500 
m² büyüklüğünde bir kollektör alanı 
bulunmaktadır Kollektörler ve 5.000 litrelik 
dört adet sıcak su tankı, Kayseri‘deki güneş 
enerjisi sistemleri üreticisi Ezinç tarafından 
yapılmıştır. Ayrıca İzmir‘in batısında bir ta-
til yöresi olan Çeşme‘de, Porto Beach Hotel 
de bu yıl termik güneş enerjisi sistemi 
kurdurmuştur. Üreticif firma olan 
Solimpeks‘in 186 kollektörü çatıya entegre 
edilmiştir. Solimpeks firmasının satış mü-
dürü Hüseyin Gökalp‘e göre bu sistem, 
Türkiye‘de çatıya entegre edilebilen en 
büyük sistemdir. Ezinç firmasının satıştan 
sorumlu kişileri, gerek Gökalp, gerekse 

Otel tesisleri: piyasanın 
temel direklerinden biri

Turizm tesisleri Türkiye‘de güneş 
enerjisi sektörünün en önemli 
kollarından biridir. Otelciler, 
özellikle enerji maliyetlerinden 
tasarruf etmek istemektedirler. 

Atlantik Resort Hotel geçen yıl Solimpeks‘e 325 kollektör ve on 5.000 litrelik depo monte ettirmiştir.  Fotoğraf: Solimpeks
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Türkiye’de solar Termal enerji

 Kutay Ülke son zamanlardaki diğer birçok 
otel projesinden bahsetmişlerdir. Oteller 
Türkiye‘de güneş enerjisi sistemlerinin 
önemli müşterileridir ve öyle kalacaklardır. 

Türkiye son yirmi yıl içerisinde, 
Avrupa‘nın en popüler tatil yerlerinden biri 
haline gelmiştir. Güneş ışığı garantisi, 
alabildiğine uzanan plajlar ve uygun fiyat-
lar her yıl milyonlarca turist çekmektedir. 
Bu nedenlerle, otel yapımları sürdürülmek-
tedir. Öte yandan mevcut oteller de reka-
bette geri kalmak istememektedir. Güneş 
enerjisi santralleri, maliyetleri azaltmak 
için bir araçtır. Ezinç firmasından Ülke‘nin 
tahminine göre: “Otellerdeki solar sistem-
ler, ticari güneş enerjisi sistemleri için en 
büyük pazar olmaya devam edeceklerdir.” 

Gerçi Ülke‘nin verdiği örneğe göre şeker 
üretim tesisleri gibi önem kazanan başka 
sektörler de vardır. Ancak otel tesisleri ile 
karşılaştırıldığında, bunların pazar payı 
nispeten küçüktür. Aynı zamanda, örneğin 
depremin tüm yerleşim yerlerini tahrip 
ettiği bölgelerdeki sosyal konut projeleri 
yatırımları da, tahmine göre bu değere 
ulaşamayacaktır. Ayrıca Türk cezaevleri de 
birkaç yıldan beri güneş enerjisi sistemleri 
ile donatılmaktadır. Ancak bu binaların 
sayısı sınırlıdır. 

Enerji maliyetlerinden 
tasarruf 
Ülke, otelcilik sektöründeki müşterilerine 
bakarak, „Enerji maliyetlerinden tasarruf 
hala güneş enerjisi ile ısıtma için en önem-
li nedendir“, demektedir. Şu anda, enerji 
fiyatları istikrarlıdır. Ancak bu yılın 
başlarında doğal gaz fiyatı, Türkiye Enerji 
Bakanlığı tarafından – şimdilik bu yılın Ey-
lül ayına kadar – % 15 oranında artırılmıştır. 
Bunun bir nedeni de Türk lirasının Euro ve 
ABD doları karşısında kur kaybı olmuştur. 
Elektrik fiyatı % 10 oranında yükseltilmiş 
olmaktadır. Solimpeks firmasından Gökalp 
ise „Türkiye‘de enerji maliyetleri makul 
düzeydedir, ancak oteller için yine de yük-
sektir“ diye belirtmiştir. Ayrıca, Türkiye‘de 
Nisan ve Mayıs ile Eylül ve Ekim aylarında 
yüzme havuzlarını ısıtmak için yüksek bir 
sıcaklık gereksinimi bulunmaktadır. 

Çevre Dostu Oteller 

Ancak bir güneş enerjisi sistemi için satış 
argümanı olarak çevresel sorumluluk, 
henüz kabul görmemiştir. Türkiye‘de 2008 
yılından bu yana „Yeşil Yıldız“ ödülü ver-
ilmektedir. Bu sınıflandırma turizmde çevre 
bilincini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu, 

tatil geçirecekleri yerle ilgili kararlarında 
sürdürülebilirliğe de önem veren Avrupalı 
turistler için geliştirilmiştir. Örneğin, su ve 
enerji tasarrufu, deterjan kullanımı ve 
atıkların uzaklaştırılması için kriterler 
tanımlanmıştır.

Solimpeks‘ten Gökalp‘in gözlemine 
göre „Oteller Yeşil Yıldız sahibi olmayı he-
deflemektedirler ve bu da yatırımcıyı güneş 
enerjisi işine para yatırmaya teşvik etmek-
tedir“. Ancak şimdiye kadar çevresel 
sorumluluğun ilk etapta birinci sınıf oteller 
için çekici bir konu olduğu görünmektedir. 
Belek‘teki Calista Luxury Resort Hotel 2009 
yılında ödül alarak ödül alan ilk otel 
olmuştur. Sorgun/Antalya‘daki 5 yıldızlı 
Otimo Eco Club Side otelinin yanı sıra 
İstanbul‘daki Best Western The President 
Hotel de ödül almıştır. 

Ezinç firmasından Ülke „yeşil imaj“ ile 
reklam yapan bir otel tanımamaktadır. An-
cak satış ilanlarından yenilenebilir enerji 
sistemlerinin kullanımını tanıtan inşaat 
şirketlerinin bulunduğunu bilmektedir. 

Ülke, sistem tekniği ile ilgili olarak, 
pompalı sistemlerin (otomatik sistemler) 
daha çok talep edildiğini saptamıştır. 
İstanbul‘da Baymak İhracat Bölge Satış 
Müdürü Göktuğ Yanık da aynı durumu 
gözlemlemiştir. Her ikisi de kendi 
şirketlerini bu tür sistemlerin önde gelen 
tedarikçileri olarak tanımlamaktadır. Yanık 
bunun sebebini Baymak‘ın sadece güneş 
kollektörleri değil, aynı zamanda „diğer 
tamamlayıcı sistem ekipmanların“] da 
sevkiyatını yapmasına bağlamaktadır. „Biz 
müşterilerimize her zaman doğru montaj 
ve uygulama ile destek olmaktayız.“ 

Ülke, büyük tesislerde gözetim çözüm-

lerine daha büyük talep olduğunu 
belirlemiştir. Solimpeks‘ten Gökalp‘in 
bildirdikleri: “Güneş enerjisi ısıtmalı ve ısı 
pompalı hibrit projeler giderek 
popülerleşmektedir.” Bu izlenim, muht-
emelen Solimpeks‘in şimdilerde bu sis-
temin teknolojisini güçlü olarak 
sunmasından kaynaklanmaktadır. Zira 
Solimpeks, güneş kollektörleri ve termik 
akümülatörlerin yanı sıra son zamanlarda 
ısı pompaları, odun sobaları ve fotovoltaik 
modüller de üretmektedir. “Biz şirketimizi 
büyütmek ve gelecekte bir HVAC şirketi 
olmayı hedefliyoruz.” Gökalp Isıtma, 
Havalandırma ve Klima (HVAC) sektörüne 
yapılan yatırımları buna 
dayandırmaktadır.

Ancak referans olarak değindiği otel 
projeleri, şu anda salt termik güneş enerji-
si sistemleri ile sınırlıdır. Solimpeks bu 
şekilde geçen yıl Kuşadası/Aydın‘daki 
 Atlantik Resort Hotel‘e 325 kollektör ve her 
biri 5.000 litre kapasiteli 10 termik 
akümülatör sevkiyatı yapmıştır. Aynı yıl 
yine Kuşadası‘ndaki Efes Princess Hotel‘e 
de Solimpeks tarafından altı 5.000 litrelik 
depolu 280 kollektör monte edilmiştir. Ez-
inç de aynı şekilde başka otel projeleri be-
lirtebilir. Sadece bir örnek verilecek olursa: 
2013 yılının Haziran ayında Kuşadası‘nda 
Ephesia Beach Hotel‘de Kayseri‘deki üreti-
cinin 808 m² güneş kollektörü ve yedi 5.000 
litrelik sıcak su deposu kurulmuştur. Ancak 
özel meskenlerde kitleler halinde takılan 
küçük termosifon sistemleri 
düşünüldüğünde, bu üreticilerin hakim 
olduğu alanın otelcilik sektörü olması 
şaşırtıcı değildir. 

Ina Röpcke

Kuşadası‘ndaki Ephesia Beach Hotel‘e 2013 yılında Ezinç tarafından yaklaşık 800 m² 
güneş kollektörü monte edilmiştir. Sistem, otel işletmesi için su ısıtmaktadır. 
  Fotoğraf: Ezinç
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Güneş enerjisi kollektörleri

ABD’li geleneksel şirket Solar Hot 
 Genel Müdürü Dan Gretch, “Ben 
uluslararası kollektör piyasasında 

konsolidasyon ihtiyacı görmekteyim”, de-
mektedir. İflas dalgasının henüz tam olarak 
bitmediğini varsaymaktadır: “Yüksek 
kaldıraçlı üreticiler önümüzdeki iki yıl için-
de tamamen yok olacaklardır. Diğer üretici-
ler nakit durumlarını korumak için stoklara 
yatırımlarında kesinti yapmışlardır.” Buna 
karşın Solar Hot - hala, münferit pirinçle 
kaplama, paslanmaz çelik ve bakır 
parçalarını işlemek için ekipmanlara - 
yatırım yapmaya devam etmektedir.

Ayrıca, diğer bazı kollektör üreticileri 
de süregelen piyasa durgunluğuna rağmen 
üretim tesislerini büyütmektedirler. Böylece 
Konya (Türkiye)‘de Solimpeks ve Pune 
(Hindistan)‘da Greentek yeni hatlar 
kurmaktadırlar. Malaga (İspanya)‘da Delpa-

so Solar yeni EKO kollektör için bir üretim 
hattı kurmuştur. Yunan şirketi Nobel şimdi 
Sofya (Bulgaristan)‘da da üretim 
yapmaktadır ve orada en gelişmiş teknolo-
jiye sahip makineler ile donatılmış büyük 
ölçekli bir tesise yatırım yapmıştır. 

Şimşek Güneş Kollektörleri Mersin 
(Türkiye)‘de yeni bir bina inşa etmiş ve 
üretim kapasitesini iki katına çıkaran 
otomatik bir üretim tesisi kurmuştur. 
Otomatik boru delme ve pirinç kaplama 
makineleri yenidir. Ayrıca Polonya‘daki 
Hewalex de üretim kapasitesini 
genişletmiştir. Soğurucu üretim hızını 
artırmak için şirket, ikinci bir lazer kaynak 
makinesine yatırım yapmıştır. Buna ek olar-
ak, kollektör mahfaza üretim sürecinin 
verimliliği artırılmıştır.

Sektör sadece kollektör üretimine 
yapılan yatırımlar ile meşgul olmamaktadır: 

Az çoktan fazladır

Konsolidasyon aşamasında, vakum tüpü ve düzlemsel 
kollektörlerin üreticileri kendi ürünlerinin üretiminde daha 
verimli malzeme kullanımı üzerinde çalışmalarını 
sürdürmektedirler.

Pazarın lideri olan Ritter firması CPC 
aynası olan söz konusu Sydney vakum 
tüplü kollektörler üretmektedir.
 Fotoğraf: Ritter



Sun & Wind Energy 7/20146

Güneş enerjisi kollektörleri

Ürdün‘deki Hanania Solar Systems güneş 
enerjisi sıcak su depoları için bir emaye 
hattı kurmuştur, Sunerg Citta di castello‘da 
yeni bir fabrika kurmuştur. Şirket orada 
yeni hibrit solar termik kollektör üretmekte-
dir.

Düzlemsel kollektörler: 
Gittikçe daha ince
Düzlemsel kollektörler için hangi eğilimler 
piyasaları şekillendirmektedir? Bu soru için 
çeşitli tahminler mevcuttur. İngiltere‘den 
AES Ltd Araştırma ve Tasarım Mühendisi 
Grant Feasey, bina dış yüzeyine entegrasy-
on yapılmasının yükselişe geçeceğini 
öngörmektedir. “Çatı içi veya çatıya ente-
gre edilebilen ankastre tesisat yüzdesi 
yükselmiştir.” Şirket, yakında AES Suprem-
acy Düzlemsel Güneş Enerjisi kollektörl-
erini piyasaya sürecektir. Kollektör, her iki 
tarafı yansıma önleyiciyle kaplanmış cam 
levha ile donatılmıştır. Bu donatımla bir-
likte cam, %95,5 oranında bir transfer 
özelliğine ulaşır. Ayrıca AES, PIR [Poli 
İzosiyanürat] bir yalıtım levhası 
kullanmaktadır. Bu levha sadece 0,021 W/
mK bir termik iletkenliğe sahiptir. Bu neden-
le, ince bir levha ile iyi bir yalıtım elde ed-
ilebilir. Kollektör sadece 70 mm 
kalınlığındadır. 

İtalya‘daki Ariston Thermo termik güneş 
enerjisi ürün yöneticisi Marco Guatini, da-
ha ince kollektörlere doğru eğilimin arttığını 
doğrulamaktadır: „Kollektörler daha ince, 
daha hafif ve daha ucuzdur.“ Artık yüksek 
performans değil, maliyet ve performans 
arasında iyi bir oran aranmaktadır. Delpaso 
Solar‘ın yeni ECO da 70 mm kalınlığındadır. 
Burada her iki tarafı 0,025 W/mK, ısıl 
iletkenliği olan alüminyum kaplı bir PIR [Po-
li İzosiyanürat] paneli kollektörün arka 
tarafını yalıtmaktadır. Özellikle: Kollektör 
mahfazası mekanik sert bir yalıtım 
levhasına sabitlenmiştir. PIR [Poli 
İzosiyanürat]‘a iyi yalıtım değerleri elde ed-
ilebilen PU [Poliüretan] da kimyasal olarak 
yakındır. Türkiye‘deki Ezinç firması ise Su-
perline FSB serisinde artık bu yalıtım 
malzemesini kullanmaktadır. Dünyadaki 
üreticilerin mevcut düzlemsel kollektör 
modellerini sayfa 28‘de tablo halinde bula-
bilirsiniz.

Avusturyalı üretici Doma Solartechnik 
sadece geniş alan kollektörlerinde değil, 
aynı zamanda kollektörlerin cephe kurulu-
munda da uzmanlaşmıştır. Mimarlara daha 
fazla tasarım seçeneği sunmak için, şirket 
şimdi mavi, yeşil, turuncu ve gri renkli cam-
dan güneş enerjisi toplayıcılar da üretmek-

MSFC100 Papaem-
manouel yılankavi 
kollektörü 0,82’den bir 
η0 elde etmektedir.

PG2.0-FS Sun-
strip soğurucu ile 
donatılmıştır.

Yeni düzlemsel kollektör modelleri

Fotoğraflar: Üretici

STI, FKF için yeni bir soğurma 
sabitleyici ile hidrolik sistem 
geliştirmiştir.
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tedir. Renkli olarak Kromatix teknolojisi ile 
kaplanmış cam, İsviçre firması SwissINSO 
tarafından tedarik edilmektedir. Kaplama 
ile verim kaybı da daha düşük olmaktadır. 
Camın geçirgenliği %86 - %89 arasındadır. 
Kaplanmamış solar cam %90‘a kadar 
değerlere ulaşmaktadır.

Konunun biri kollektörleri çatı membranı 
veya cepheye yerleştirmek iken, diğer bir 
konu da çok işlevli yapısal bileşen 
niteliğidir. Fransa‘daki Robin Sun firması, 
soğurucuları cam içine yerleştirilmiş kolle-
ktörler üretmektedir. Yapıya Entegre Ed-
ilebilen Güneş Enerjisi Isıl Sistemi(BIST) 
olarak adlandırılan sistem böylelikle her iki 
enerji ve ışık elde etme fonksiyonunu da 
birleştirmektedir. CEO Jean-Marc Robin, 
BIST segmentinin yavaş yavaş ancak 
istikrarlı şekilde arttığını gözlemektedir. Üç 
katlı cam kaplama konstrüksiyonunda sıcak 
kenar ile yalıtılmış cam yenidir. Üç katlı cam 
kaplama için Strazburg yakınındaki 
Willstätt‘te üretimin uyarlanması 
gerekmiştir. Buna ek olarak Robin Sun tem-
el özellikler, performanslar ve stres testleri 
hakkında dahili testler hazırlamıştır.

Malzeme konuları hala 
günceldir 
Daha ucuz malzemelerle maliyetten tasar-
ruf etme konusu da üreticilerin günde-
mindedir. Emici boruların alüminyumdan 
yapılması söz konusu bir ihtimaldir. Çek 
şirketi TWI o yeni Wing T4 2,6 Alu ile kom-
ple alüminyum konseptini hayata 
geçirmiştir. Alüminyum ve aynı zamanda 
en sık kullanılan bakırdan yapılmış olan 
soğurucu boruların satıcılarını ve ürün 
özelliklerini bu kitapçığın 28. sayfasında 
bulabilirsiniz. 

Başka ne yenilikler var? Çin‘deki va-
kum tüpleri uzmanı Sunda, Sunstrip [güneş 
enerjisi şeritli] soğurucusu olan bir dü-
zlemsel kollektör geliştirmiştir. Şimşek, ni-
hayet geçtiğimiz günlerde, içerideki nemi 
önlemek için yaptığı Süper Vega‘yı atmos-
ferden tamamen yalıtmayı sağlamıştır. 
Yunanistan‘dan Papaemmanouel üç yeni 
kollektör tipi için Solar Keymark sertifikası 
almıştır. Daha geçen yıl sunulan MSFC100 
(η0 = 0,83, a1 = 4,15) 6 boyutta tek 
yılankavi soğuruculu ve manifoldlu yeni bir 
paneldir. TERSOL (η0 = 0,81, a1 = 4,7) ve 
VPLUS (η0 = 0,79, a1=5,1) modelleri arp 
şeklinde soğurucu içerir. US-SOL (η0 = 
0,82, a1 = 4,5) yüksek verimlilik düzeyinde 
kollektör de Papaemmanouel‘in ABD pazarı 
için tasarladığı ve bir SRCC [Bilimsel 
Araştırma Konseyi] belgesine sahip olan 
yeni, arp şeklinde bir kollektördür.

Sunda Seido 8 her açıda monte edilebilmektedir.

Ritter yeni Star serisinde malzeme kullanımını optimize 
etmiştir.

Yeni vakum tüplü kollektörler

 Fotoğraflar: Üretici

AkoTec, Narva‘nın yeni sıcaklık sınırlamalı ısı tüplerini kul-
lanmakta olup bu ısı tüpleri yaklaşık 100°C‘lik bir durgun-

luk sıcaklığına ulaşmaktadır.
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Vakum tüpleri: Kaynak 
tüketimini azaltma
Vakum tüp kollektörü üreticileri de yenilik-
leri bildirmektedirler: Almanya‘daki Ritter 
firması bu yıl yeni ürün serisi Star‘ı piya-
saya çıkarmıştır. Bir önceki model olan Star 
azzurro ile karşılaştırıldığında, Ritter Kar-
bon Ayak İzlerinin iyileştirilmesi üzerine 
çalışmıştır. Yeni çerçeve yapısında daha az 
alüminyum kullanılmaktadır. Ritter güneş 
kollektörleri bölge başkanı Thomas 
 Weidemann; „Bu, kaynak tüketiminin 
azalmasını, çevre ile uyumluluğun yük-
seltilmesine ve böylece enerji geri ödeme 
süresinin kısaltılmasını sağlar“ diye 
belirtmiştir. Ayrıca, dayanıklılık ve 
kullanışlılık açısından iyileştirme sağlayan 
tüp destek yapısı da yenidir.
Ritter grubunun Paradigma markası altında 
pazarladığı güneş enerjisi sistemleri su sis-
temleridir. Yani ısıtma suyu, sistemi 
ayırmadan doğrudan kollektörlere gitmek-
tedir. Burada kollektör içindeki tüp sistemi, 
düşük alaşımlı özel çelikten oluşmaktadır. 
Sistemlerinde antifrizli bir ısı taşıyıcı kul-
lanan OEM müşterileri için Ritter, paslan-
maz çelik veya bakır regülatörlü modeller 
üretmektedir. 

Çin‘deki Sunrain firması, tipik çift 
cidarlı vakum tüpler üretmektedir, 
Uluslararası Bölüm Pazarlama Müdürü 
 Eddy Cheng, „Kollektörlerimizde bazı opti-
mizasyonlar yaptık. Vakum tüpün 
uzunluğunu artırdık ve soğurucu alanı 
genişletmek için reflektör ekledik.“ demek-
tedir (34. sayfadaki vakum tüplü kollektörl-
er tablosuna bakınız). Ayrıca Çin‘deki 
 Shentai Solar Energy CPC [Bileşik Parabolik 
Deriştirici] aynası olan yeni bir kollektör pi-
yasaya çıkarmıştır. Bu kollektörde ısı tü-
pleri kullanılmaktadır. Sunrain gibi Çin‘in 
büyük üreticilerinden biri olan Himin‘in de 
programında CPC [Bileşik Parabolik 
Deriştirici] aynalı yeni bir ısı tüpü kollektör 
bulunmaktadır. Kollektör geniş soğurucu 
yüzeye ve önceki modellere göre daha yük-
sek verimliliğe sahiptir. Ayrıca ısı tüpü yat-
ay şekilde monte edilebilmektedir. 

Sunda da Seido 8 ile artık asgari ayar 
açısı gerektirmeyen bir ısı tüpü piyasaya 
sürmektedir. Cepheye de yatay şekilde 
monte edilebilmektedir. Sunda, Almanya‘da 
geliştirilen, metal-cam geçişli tek cidarlı tü-
pler üretmektedir. Seido 8‘de bulunan 
yansıma önleyici kaplama da yeni bir özel-
liktir. Alman Sunda bağlı şirketinin teknik 
bölümündeki Bernd Müller, „Bu, tüp kolle-
ktörün verimliliğini %5-6 oranında 
artırmaktadır“, diye belirtmiştir. Hala kolle-
ktör İsviçre Denetim Enstitüsü SPF‘de test 
edilmektedir. Ağustosta sonucun alınması 

ve kollektörün piyasaya çıkması beklenme-
ktedir.

Isı tüplerinin kuruması

Isı tüpleri belirli bir sıcaklıkta kapanacak 
şekilde yapılandırılabilmektedir. Kuzey 
İrlanda firması Kingspan bunun için bimet-
al valfler kullanmaktadır. Alman tüp üretici-
si Narva hareketli parçaların kapanmasından 
kaçınmaktadır. Ürün Müdürü Sebastian 
Hesse, „Kapanma fonksiyonu, sadece ısı 
transfer ortamının seçimine ve özellikle de 
bunun dozajına bağlıdır“ açıklamasında 
bulunmaktadır. 

Temel olarak, kapanma fonksiyonu ısı 
tüpünün kurumasına dayanmaktadır. 
Sıcaklık arttıkça, ısı tüpünün içinde de da-
ha fazla sıvı buharlaşmaktadır. Sıvının ısı 
tüpünün alt noktasına kadar geri akabilme-
si için sıvı miktarı yeterli olmaz, sonunda 
ise tüm maddeler buharlaşır ve ısı aktarımı 
durma noktasına gelir. Narva dozajı ısı 
tüpünün 125, 150 veya 175°C derecede 
kapanabileceği şekilde ayarlanabilir.

125°C sıcaklıkta kapanan tüp ile maksi-
mum depolama sıcaklığını 100°C derecenin 
altında kısıtlamak mümkündür, zira de-

ponun kondansatördeki, kollektördeki ve 
ısı eşanjöründeki ısı geçiş dirençleri 
sıcaklığı daha da azaltır. Narva, 1000 W/m2 
ışınımlamanın durması halinde bir termosi-
fon sistemini 40 saat test etmiştir. Sonuç: 
Kollektör çıkışındaki sıcaklık 98°C derecen-
in, üst depo alanında sıcaklık ise 95°C dere-
cenin üzerine çıkmamıştır. 

Tüm hallerin ayrıntıları: Güneş enerjisi 
ile ısıtma sistemleri bundan sonra nasıl ol-
acak? ABD firması ACR Solar International 
Başkanı Al Rich, konuya şüpheyle 
yaklaşmaktadır: „Fotovoltaik fiyatları çok 
düşük olduğundan, piyasalar 
durgunlaşabilir.“ İspanyol kollektör üretici-
si Baxi Grup bünyesindeki yenilenebilir en-
erji ürün müdürü Vicente Abarca, „piya-
sadaki inovasyon konusunda eksiklik“ ile 
öne çıkan „ergin bir teknoloji“ görmekte-
dir. Ancak sektörün tüm oyuncuları kötüm-
ser değildir. Magen eco-Energy Satış ve Pa-
zarlama Başkan Yardımcısı Avishay 
 Deutsch, „Giderek daha fazla ülke indirim 
programları ve enerji tasarruf sistemleri ile 
yenilenebilir enerji projeleri için mali 
yardım sağlamaktadırlar“ demektedir.

Jens Peter Meyer
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Fotovoltaik

Hücre ve modül üreticisi China 
 Sunergy (CSUN) firması geçen yılın 
Mayıs ayında Türkiye’deki 

fabrikasını açarken Enerji Bakanı Taner 
Yıldız da açılışa katılmıştı. Konuşmasında 
hücre üretiminin ne kadar önemli olduğunu 
söylemişti. Firmanın aktardığına göre kend-
isi “Bu üretimle yatırımcılar daha yüksek 
teşviklerden yararlanabilir” demiş. Türkiye, 
ülke sınırları içerisinde üretilen fotovoltaik 
ürünler konusunda ekstra teşvik sağlayan 
az sayıdaki ülkeden biri. Bu yerli ve yabancı 
üreticiler için modülleri ve başka bileşenleri 
Türkiye’de üretmek için bir motivasyon ola-
bilir. Ne var ki fotovoltaik üretimde patlama 
şeklinde bir büyüme yok, bunun da nedeni 
Türkiye pazarının ağır ilerlemesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Hükümetin yeniden düzenlediği Enerji 
Yasası’nı iyileştirilmiş teşvik tarifeleriyle 
2010 sonu itibariyle yürürlüğe sokmasından 
sonra Türkiye en cazip fotovoltaik pazar-
lardan biri oldu. Türk Güneş Enerjisi Sanay-
icileri ve Endüstrisi Derneği GENSED 2023 
yılına kadar yaklaşık 7 ila 10 GW fotovoltaik 
gücünde tesislerin kurulacağını öngörüyor. 
Toplam fotovoltaik potansiyel 500 GW olar-
ak tahmin ediliyor. Fotovoltaik patlamadan 
henüz ses yok. 1 MW’tan büyük projeler için 
lisans verme süreci çok ağır ilerliyor. Lisans 
istenmeyen 1 MW’tan küçük projelerde 
bürokratik süreçler projelerin hayata geçir-
ilmesini geciktiriyor. Gerekli tüm izinlerin 
alınması yaklaşık altı ila dokuz ay kadar 
sürüyor. Bu nedenle Türkiye’de şimdiye ka-
dar yalnızca 12 MW fotovoltaik güç kurulmuş 
durumda. 

Yerli imalat için ekstra 
teşvik
Teşviklerin Türk Lirası’nın aşırı değişken ku-
runa bağlı olmaması için hükümet tarifeleri 
ABD Doları’na endeksledi. Her kilovat saat 

Türkiye’de bir fotovoltaik endüstrisi gelişiyor, özellikle 
modül üreticileri imalat kapasitelerini geliştiriyor. Ancak 
büyüyebilmeleri için öncelikle pazardaki talebin ivme 
kazanması gerekiyor. 

İstanbul Tuzla organize sanayi bölgesindeki bu binada hücre ve modül üreticisi China Sunergy firmasının büroları bulunuyor. 
 Fotoğraf: China Sunergy 

Türk malı modüller
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fotovoltaik elektrik için 13,3 US$-ct veriliy-
or. Ülke içindeki üretimi geliştirmek için 
yurtiçinde üretilen bileşenler (local con-
tent) için ekstra teşvikler uygulanmaktadır. 
“Türk Malı” solar hücreler için ekstra 3,5 
US$-ct/kWh, fotovoltaik modüller için 1,3 
US$-ct/kWh, montaj yerleri için 0,8 US$-
ct/kWh, invertörler için 0,6 US$-ct/kWh ve 
konsantrasyon malzemesi için 0,5 US$-ct/
kWh veriliyor.

Ekstra teşvik sistemi aslında biraz daha 
karmaşık, çünkü tek tek segmentler de alt 
bölümlere taksim edilmiş durumda. Sözge-
limi hücre kategorisinde üç imalat kademe-
si vardır: Silisyum, dilim ve ingot. Bunların 
her biri değer katma zincirinde % 30 ila % 
35’lik arası bir orana sahiptir. En az % 55’i 
ülke içinde imal edilmiş olmalıdır. 
Modüllerde bağlantı kutusu, solar cam, 
çerçeve ve arka yüz folyosu dikkate alınıyor. 
Yine burada da % 55 Türkiye’de üretilmiş 
olmalıdır. Üreticiler ayrıca yerli katkı üreti-
cisi sertifikasına sahip olmalıdır. Malzeme 
satın alacağınız zaman tedarikçileriniz 
gerekli sertifikaya sahip olmalıdır. Bunların 
hepsi zaman alıyor ve ilgilenmek gerekli. 

Jiangsu bölgesinde bulunan Nanjing’de 
mukim Çinli CSUN firmasının Avrupa Genel 
Müdürü Engin Yaman, Local-Content üretici 
sertifikası almak için aylar önce çalışmaya 
başladıklarını söyledi. Bu nedenle 
Türkiye’deki iştirak şirketi CSUN Eurasia 
pazara local content modülleri sunabilen 
tek yerli modül üreticisiymiş. CSUN firması 
İstanbul Tuzla Organize Sanayi’de bulunan 
kendi fabrikasında Ocak 2013’ten beri solar 
hücreler, tekkristalli ve çokkristalli modüller 
üretmektedir. Üretim kapasitesi modüller 
için 300 MW, hücreler için 100 MW’tır. Ha-
len ayda yaklaşık 24 MW çokkristalli ve 
tekkristalli modüller üretilmektedir. 

Modüller için CSUN yerli katkı 
sertifikasına çoktan sahip. Yaman’a göre 
firma sertifikalı üreticilerin yerel olarak 
ürettiği bağlantı kutularını, solar camlarını 
ve çerçevelerini kullandığı için % 55 seviye-
sine ulaşabilir.  Silisyum, dilim ve ingot 
konusunda yerli tedarikçi bulunmaması 
nedeniyle hücrelerde bu mümkün değilmiş. 
CSUN kendi hücrelerinin yanında 
Tayvan’dan satın aldığı hücreleri de 
kullanıyor.

Üretici sayısı net 
görülebiliyor
CSUN firmasının üretim kapasitelerine Türk 
modül üreticileri şu anda ulaşamıyor. 
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
-Türkiye Bölümü Günder’in hazırladığı list-
ede Solarturk Enerji 60 MW ile modül üreti-
cileri arasında en yüksek üretim kapasites-

ine sahip olan firma. Gaziantep’te yerleşik 
firma 2009 yılında modül ve hücre üretmek 
amacıyla kuruldu. Günder her biri yıllık 30 
MW’lık üretim kapasitesine sahip şu 
firmaları saymaktadır: Alfa Solar Enerji, 
Gazioğlu Solar, Gest Enerji, Sunlego (Plura-
watt), Zahit Alüminyum, Ödül Solar ve Be-
reket Enerji.

Kırıkkale’de kurulu tekkristalli ve 
çokkristalli modül üreticisi Alfa Solar, ken-
di web sitesinde 220 MW’lık bir üretim ka-
pasitesi ve % 100 yerli hücre imalatı 
planladığını duyurdu. Solarturk firması 
300 MW’lık bir hücre ve modül imalatı ve 
100 MW’lık fotovoltaik projeler için 
çalışıyor. Solarturk hem projelendirme 
hem de işletme firması olarak çalışan ve 
bu nedenle kendi projeleri için modüller 
üreten tek modül üreticisi değil. Örneğin 
Bereket  Enerji firması yenilenebilir ve 
diğer yerel enerji kayaklarından enerji el-
de etmek amacıyla 1995 yılında 
kurulmuştur. Ağırlık merkezi hidroelektrik 
santralleri, Bereket firması fotovoltaik pro-
jelere de katılmış. Burada da kullanım 
oranı yakın. 

Türkiye’nin lider kolektör üreticilerind-
en biri olan Solimpeks de artık fotovoltaik 
pazarına daha güçlü girmek istiyor. Firma 
zaten küçük bir fotovoltaik üretim hattına 
sahipti, ki burada ayrıca hibrid modüller de 
üretiliyordu. Bu yaz Solimpeks 50 MW 
üretim kapasitesine sahip bir fotovoltaik 
üretim merkezini işletmeye aldı. Türkiye’nin 
ilk modül üreticilerinden biri olan 
İstanbul’da yerleşik Aneltech firması ise 
modül üretimini durdurdu. 

Türkiye’de hala silisyum, ingot ve dilim 
üreticisi bulunmuyor, onun yerine solar 
cam ve çerçeve gibi bileşenleri üreten 
birkaç firma var. SolarMENA Ltd. CEO’su 
Mete Çubukçu örnek olarak bölgenin lider 
düz cam tedarikçisi olarak Trakya Cam 
Sanayii’ni belirtiyor. Firmasıyla sözgelimi 
solar konferanslar düzenleyen ve foto-
voltaik projeler planlayan Çubukçu’ya göre 
“Trakya Cam Avrupa’nın en büyük cam üret-
icilerinden biridir ve şu anda solar cam 
satışlarını arttırmaktadır”. 

Örneğin montaj sistemleri ve foto-
voltaik Tracker üreten iki Yunan firması olan 
Profilodomi ve Renesun montaj sistemleri 
sahasında ilk adımları attı. 2013’ün Ekim 
ayında İstanbul Kağıthane’de SolarGate 
Ltd. şirketini kurdular ve SolarGate Genel 
Müdürü Dimitris Tzortzis şunları söyledi: 
“Yeni firmayı Türk mevzuatının Türk Malı 
ürünler konusunda sunduğu avantaj 
nedeniyle kurduk”. Ancak henüz ülkede 
üretime geçmeyeceklermiş. “Üretimi pro-
jeler başladığında başlatacağız. Lisanslı ve 
lisanssız projeler yavaş geliyor.” Aynısını 
China Sunergy firmasından Yaman da 
söylüyor ve sabırlı olma çağrısı yapıyor. 
Romanya ve İngiltere gibi ülkelerde de foto-
voltaik pazar ilk yıllarda başlamadı. “Bu 
yeni bir endüstri. Zamana ihtiyaç var” dedi 
Yaman. Başka ülkeler üreten sanayinin 
gelişebilmesi için önce bir alıcının, yani 
yeterli fotovoltaik projenin olması 
gerektiğini göstermiş. Bir miktar karmaşık 
bu teşvik sisteminin önümüzdeki dönem 
buna etki edip etmeyeceği henüz görülecek. 
 Ina Röpcke

Solimpeks’in yeni FV üretimine bir bakış. Yıllık 50 MW’lık üretim kapasitesine sahip üre-
tim hattı bu yaz işletmeye alındı. Fotoğraf: Solimpeks
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modül üretimi

O tomotiv sektöründe yığınsal üretim 
ile Premium arasındaki fark çok 
açık görülüyor. Ancak solar 

modüllerde farkı görmek daha zor. Yığınsal 
olarak üretilen ürünler dıştan bakıldığında 
büyük üreticilerin programında bulunan 
yüksek performanslı modüllerden ayırt ed-
ilemiyor. Bu bir pazarlama sorunu olarak 
adlandırılabilir. 

Ancak daha fazlası da var. Avrupa foto-
voltaik sanayi elit sınıf trendini ilerletmiş 
olmakla birlikte Premium ürünlerin 
pazarlamasına çok az ilgi gösterdi.  

Bunun da sonuçları oldu. Şu aralar Pre-
mium modeller kesinlikle sadece Avrupalı 
üreticilere ait bir imtiyaz değil. Çinli üreti-
ciler burada teknolojik olarak aynı sevi-
yede. Ancak Avrupa Fotovoltaik Birliği EPIA 

Başkanı Oliver Schäfer’e göre bu son üç 
yılda gerçekleşen kahredici fiyat mücade-
lesinin devam edeceği anlamına gelmiyor: 
“Avrupa sanayisi yıllık 10 - 20 GW’lık bir 
hacimde kalacak.” Ayrıca daha da ileri 
atılmak için zamandan yararlanması ve 
üretim tesislerindeki avantajını koruması 
gerekiyor. “Aynı kazandan çıkma modüller 
Asya’da daha iyi üretilebilir” diyor Schäfer. 
“Avrupa sanayisi yalnızca teknolojik ilerle-
meyle kendini var edebilir: Bizler komple 
sistemler sunmalıyız.” Ne var ki yeni im-
alatlar ve model yenilemeleri yeterli değil, 
gerçekten verimlilik kazandıran yenilikler 
isteniyor. Bunlar arasında modül sahasında 
cam-cam modülleri, Multi-Wire, tekkristalli 
dilimler, güç iyileştiricileri ve laminatör 
içinde komple montajlar gelmektedir.

Her yıl bir sansasyon yaratılabilir mi? Geliştirenlere göre imkansız. Yalnızca 
küçük adımlarla ilerlenebiliyor. Güncel eğilimler: Tekkristal malzemeli 
modül modifikasyonları, çift cam modülleri ve modül içine entegre güç 
iyileştiricileri.

Sıra laminatörde mi? Laminatör içinde lehim dahil komple montaj Stringer – burada Q Cells’te – yerine geçer 
ve ciddi maliyet tasarrufu sağlardı. Fotoğraf: Q Cells 

Premium 
sınıfında donanım



Company profileAdvertorial Talesun anadolu solar enerji 

Yerli güneş enerjisi pazarı için 
uzmanlar

Talesun Anadolu Solar Enerji 
Üretim A.Ş. 
Turan Güneş Bulvarı 71/25  
06550 Çankaya - Ankara
Türkiye 
info@talesun.com.tr
Tel: +90/312/4918 076

Talesun Solar  Germany GmbH 
Landsberger Straße 110 
80339 Münih
Almanya
Tel: +49/89/189 177 240

İki Türk bir Alman güneş enerjisi uzmanı Talesun 
Anadolu Solar Enerji adı altında bir araya geldi. 
Birlikte uluslararası ve Türk proje işinde uzun yıllara 
dayanan deneyimlerini birleştirdiler. 

mali hizmetlerin hayata geçirilmesinden tam 
anlamıyla en uygun solar parkların teslimatına ka-
dar.

Bununla birlikte ZhongliTalesun’in tam 
otomatikleştirilmiş üretim merkezi PV-modüllerinin 
yüksek üretim kalitesinin temel taşıdır: girişim Çin’de 
üç gigavat üretim kapasitesiyle 210.000 metrekare 
üretim merkezine sahiptir. Orada imal edilen 
modüller daima azami yüzde üç kadar olumlu bir ver-
imlilik toleransı arz ediyorlar. Bunun haricinde 
Talesun güvenilir partner olarak yan sanayi zincirini 
yüksek kalitede malzemelerin uzun vadeyle hizmette 
olacağı şekilde yapılandırmıştır. Bütün modüller için 
üretim garantisi on yıl civarındadır. Talesun çizgisel 
bir performans garantisi dahilinde 25. yılın sonunda 
gerçek enerji randımanının nominal performansın 
%80’inden daha az olmayacağını garanti etmektedir 
ve böylece büyük projelere veya finansmanlara da 
sağlam bir temel sunmaktadır.

Talesun Solar Germany GmbH ayrıca Türk 
girişimleri Anadolu Enerji Üretim A.Ş ve B.S. 
Yatırım Co 2014 Ocağında işbirliği yaparak bir 

araya geldiler. Sonucunda Talesun Anadolu Solar 
Enerji müşterek girişimi ortaya çıkmıştır. Ankara’ya 
yerleşmiş olan işbirliği girişimi uzun yıllara dayanan 
uzmanlık ve deneyimi Türk ve uluslararası fotovolta-
ik pazarında birleştiriyor: Talesun Solar Germany, 
özel ve sanayi alanı için birinci sınıf solar hücreleri 
ve modüllerinin ileri gelen bir üreticisi olan Zhongli 
Talesun Solar’ın EMEA çapında faaliyet gösteren pro-
je ve yatırım şirketidir. Talesun Solar Germany proje 
haklarının alımına, proje gelişimine ve anahtar tesli-
mi fotovoltaik santrallerinin anahtar teslimi satışına 
yoğunlaşmaktadır; bununla birlikte girişim PV büyük 
projelerinin finanse edilmeleri dâhilinde yatırımcı 
olarak faaliyet göstermektedir ve EMEA-bölgesi da-
hilinde ticaret, lojistik, teknik ve pazarlama için ser-
vis-gücü olarak hizmet vermektedir.

Anadolu Enerji uzun yıllardan beri enerji 
pazarında aktiftir. Türk enerji uzmanının bilgi birikimi 
projelendirmeden siyasi çerçeve koşullar hakkında 
köklü bilgiye ve yenilenebilir enerjiler dâhilinde pro-
jelerin hayata geçirilmesine kadar uzanmaktadır. 
Anadolu Enerji hidroelektrik alanında 1.435 MW’tan 
fazla referans projeyi başarıyla Türk elektrik 
şebekesine dâhil etmiştir.

Hizmet ve teknolojide önderlik

Talesun Anadolu Solar Enerji işbirliği proje işinin 
yanı sıra Türk piyasasında modül satışına da eşlik et-
mektedir. Bununla birlikte girişim çeşitli teknik sis-
temler ve kapsamlı enerji verimliliğini artırma çözüm-
leri arzına sahiptir. Talesun Anadolu Solar Enerji 
böylece en üst seviye ürün kalitesi ve yerel düzeyde 
iddialı müşteri hizmetini Alman mühendislik hiz-
metleri ile birleştirmektedir. Bu geniş hizmet yelpaz-
esi yatırımcılara ve partnerlere Türk enerji piyasasında 
başarıyla ticaret yapmanın esaslarını sunmaktadır. 
Bu esnada yatırımcılar girişimin tüm değer yaratma 
zincirinden yararlanmaktadırlar: Proje planlaması ve 

Talesun birinci sınıf solar 
hücreleri ve modüllerinin ileri 
gelen üreticilerinden birisidir.

Bizim sunduğumuz hizmetler:

EPC/EPCM (Mühendislik, Tedarik, İnşaat/Mühendislik
Tedarik, İnşaat Yönetimi)

Bağlantı ve PAC

Proje Finansı

Proje Satışı (%80) / IPP (%20)

İşletim ve Bakım

Proje Geliştirme

Köprü / İnşaat Finansı
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Küçük adımlarla yenilik
Teknolojik ilerleme stratejisini temsil eden-
lere fotovoltaikteki yeniliklerde atılan küçük 
adımların uzunluğu yeterli geliyor. Trina 
 Solar Geliştirme Müdürü Pierre Verlinden 
bunlarla yaşamak zorunda: “Gerçek yenilik-
ler nadir görülüyor, fotovoltaik sektörü 
başkaları gibi çok ve küçük adımlar atmak 
zorunda.” İstisnalar da var tabi; bunlar 
arasında yeni pazarları alabilecek yenilikler 
de. Verlinden’e göre “Çift cam modülü çok 
büyük bir yenilik”. Burada camlardan biri 
normalde kullanılan arka yüz folyosunun 
yerine geçmektedir. Kendisi çift cam 
modülünün özellikle yüksek güvenilirliğini 
öne çıkartıyor: “Modül normalde olandan 
beş kat daha uzun test ediliyor.” Zorlu ik-
limlerde modülün yüksek kullanılabilirlik 
oranına ulaşması için bu zahmete Trina 
 Solar girmiş. “Modül neme karşı iyi 
korunduğu için özellikle tropik bölgeler için 
uygun.” Çift cam çöl ve çöle benzer bölge-
lerdeki ince tozu da uzak tutuyor.  Üreticiler 
şimdilerde bunun da sertifikasını alabiliy-
or. “Blowing Sand Test” başarıldıktan son-
ra sözgelimi REC “Desert Proof” ibaresini 
de taşıyabildi.

“Yenilikler” kavramının olduğu yerde 
“Akıllı” ifadesi çok uzak değildir. Bu şekilde 
Trina Solar da Akıllı etiketi altında bir mikro 
invertör geliştirdi. Yeni olan kara kutu içine 
entegre edilmesi. Güç iyileştiricisi sabit bir 
şekilde bağlantı kutusu içine dökülmüştür. 

Premium ürünle ilgili trend sadece 
malzeme sorunu nedeniyle durmadı. Ver-
linden solar teknolojinin artan tekkristalli 
silisyum kullanımı nedeniyle belirgin bir 

verimlilik artışına sahip olduğunu belirtiy-
or. Haklı gibi, çünkü işaretleri görmemek 
mümkün değil. Böylece iki Çinli üretici 
Xi`an LonGi ve Zhonghuan Huanou 
tekkristalli silisyum dilimleri imalat kapa-
sitelerini yılda üç Gigawatt değerine 
çıkartmak istiyor. 

Pek çoğu arasında sadece iki örnek: 
Hanwha Q Cells firmasının Q.Peak-G3 seri-
si 280 W’lık salt güç değeriyle tekkristalli 
solar modüller arasında en başta gelmeme-
sine karşın pazarda çok iyi bir yere sahip. 
Aynısı Bonner SolarWorld AG firmasının 
Sunmodule XL ürünü için de söylenebilir. 
Sunmodule XL, 315 W’a kadar varan bir 
modül gücüyle şampiyon unvanını çoktan 
hak etti. Trend araştırmacılarına göre her 
iki modülde daha üst bir trend, bir meg-
atrend bulunuyormuş: Premium ise 
doğudur. Yüksek performanslı modül ser-
ileri stabil verimlilik üzerine kurulu. Önem-
li trendler kare hücreler, ışık yansımasının 
% 50 oranında azaltılması, hafif çerçeveler, 
zorlaştırılmış test koşulları ve hatta 
geliştirilmiş garantiler. 

Sertifikalı degrasyon 
koruması
Bu kadar kalite kontrol ve sertifika süreci 
ister. Berlin Fotovoltaik Enstitüsü bu yaz, 
solar modüllerin kapsülleme malzemeleri 
için ilk kez bir kalite sertifikası takdim etti. 
Modül Kalitesi Bölüm Müdürü Michael 
Schoppa, enstitünün böylece kalite gü-
vence alanında bir boşluğu doldurduğunu 
söyledi. “Bayiler hala sertifikasız modüller 

satıyor” diye ekledi. Enstitünün kapsülle-
meyle ilgili etkinlikleri potansiyele endükte 
degradasyonu (PID) hedeflemektedir. 
Schoppa ilgili modüllerin oranını azami % 
80 olarak tahmin ediyor, yani PID’in 
yalnızca yaklaşık beşte biri boş. 

Enstitünün bulgularına göre sözkonusu 
etkinlik derecesi kayıpları zamanla iki hane-
li rakamlar seviyesinde olabilir. Hatta 
Geliştirme Müdürü Juliane Berghold’a göre 
münferit durumlarda modül tamamen 
işgörmez hale de gelebilir. Yeni geliştirilen 
bir test süreci ve PID blok sertifikası 
yardımıyla kapsülleme malzemesi PID’in 
“etkin karşı koyduğu” hususunda belge-
lendirilecek. Sertifikanın temeli bir klimalı 
odada 85° C hava sıcaklığında ve 1.500 
Volt’luk voltajda gerçekleşen yedi günlük 
bir testtir. Bu işkenceden sonra güç kaybı 
azami % 5 olmalıdır.

Normalde ortalamanın üstünde PID’e 
sahip modülleri kurtarma şansı vardır. 
Schoppa “Biz buna Recover diyoruz” dedi. 
PID prosesinin modüle bir geri akımla ters 
çevrilmesi kastedilmektedir. Ancak nadir 
de olsa tüm modüllerin değiştirildiği de 
oluyor. Sökülen ve PID’i kullanılmış 
modüller arada bir B ürün olarak ikinci el 
mağazalarının depolarına gönderiliyor.  

Her şey akıllı

Tedarikçi Meyer Burger, geçtiğimiz yıldan 
bu yana müşterilerine “SmartWire Connec-
tion Technology” (SWCT) kavramı altında 
bir dizi yenilik sunmaktadır. Yeni teknolo-
jinin çekirdeği laminatör içindeki 

Robotlar ITS firmasında 
kullanımda – fakat 
giderek daha çok modül 
üreticisi otomasyon 
derecesini düşürüyor. 
Trina Geliştirme Müdürü 
Verlinden’e göre tam 
otomasyon çok pahalı.
 Fotoğraf: ITS
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String’lerin lehimlenmesidir. String içinde 
birleştirme ve lehimleme – üretim prosesi-
nin başlangıcında – imalat zincirinin 
bağımsız elemanı olarak gereksizleşir. 
İsviçreliler dünyada bunu sunabilen tek fir-
ma olarak buna “devrimci kontak teknoloji-
si” diyorlar. Gerçekten de bu kontağın 
uygulanması son yılların en önemli maliyet 
tasarrufunu getirirdi. Daha az devrimci, an-
cak geleceğe dönük yenilik ise laminasyon-
dan önce hücrelere lehimlenen tellerle 
hücre birleştirilmesidir.  Fraunhofer ISE’den 
Modül Uzmanı Harry Wirth’e göre “Normal-
de hücre birleştirici olarak 2-3 düz tel yer-
ine bu hücrelerde 15 yuvarlak tel bulunmak-
ta”. “Tel kesitinin yuvarlak formu, üstelik 
de telin kenarlarında daha fazla ışık 
toplanmasını sağlar. Ayrıca daha ince baskı 
yapılabildiği için gümüşten de tasarruf 
sağlanır.”

SmartWire teknolojisinin tüm adımları 
bir arada düşünüldüğünde İsviçreliler % 7 
bağıl ve % 1 mutlak bir güç artışı olduğunu 
söylüyorlar. SGS Fresenius Enstitüsü Heter-
ojuncion modülleri için yeni bağlantı te-
knolojisine ait sertifikaları düzenledi bile. 
İlk sistem Avrupalı modül üreticileri 
tarafından kuruldu, S&WE tarafından  Meyer 
Burger firmasına bu konuda bir talep 
olmuştu. 

Akıllı modasına Münihli Innotech Solar 
firması da uydu. “Hücre-String-İyileştirici”ye 
sahip modüle “SmartPlus” deniliyor.  
Hareket noktası tam güç getirmeyen bir 
hücrenin tüm String’in hücrelerini olumsuz 
etkilediği gerçeğidir. Buna karşı lamine 
edilmiş bir Çip karşı koyacak. Her bir Power 

Optimizer Chip üç Hücre-String’in her biri 
üzerinden devrelenmiştir, bu modül 
içindeki Bypass diyotları yerine geçer.  Çi-
pler Maximum Power Point (MPP) için daha 
büyük bir alan imkânı sağlar ve bu sayede 
çeşitli modül sınıflarının veya farklı dış 
koşullara maruz kalan modüllerin devrelen-
mesine imkân sağlar. Böylece solar jener-
atörlerin hizalama ve devreleme 
bakımından kullanım sahasını 
genişletirler.  

Modül düzleminde güç iyileştiricileri 
“klasikleri”nde de modül tasarım ve imalat 
alanlarında güncel trendler ilgi görüyor. 
 SolarEdge, şebeke işletmecisiyle iletişim 
kuran, beslemeyi optimize eden ve böylece 
öz tüketimi arttıran bir enerji yönetim 
çözümü takdim etti. 72 hücreli yeni modül-
de şimdi P700 serisi gücü iyileştirmekte ve 
bir WLAN iletişim çözümüyle desteklenme-
ktedir. Bazı modül üreticileri SolarEdge 
firmasının modül içi güç iyileştiricilerini 
doğrudan modül içine entegre ediyorlar ve 
böylece geleneksel bağlantı kutusunun yer-
ine kullanıyorlar.

Isıya dayanmak ve dışarı 
atmak

Klasik çözümler laminatlarda da birkaç 
yıl daha modül üretim yöntemine hakim 
olacaktır. Somut olarak: İmalat sonunda 
hücre paketini kapsülleyen arka yüz 
folyoları son teknik seviye olarak kalmaya 
devam edecek. Bu durmak demek değil. 
Örneğin; Isovoltaic AG firması kapsülleme 
folyoları ve yeni bariyer malzemeleri için 

yeni bileşik malzemeleri araştırmakta. 
Modern malzemelerin geliştirilmesi, yük-
sek performanslı bir modülün talep listes-
ine bakılarak görülebileceği gibi büyüyen 
başka etki derecelerinin sonucudur. 
Örneğin; hücre çıktısı ile işletim sıcaklığı 
artmaktadır. Gelecekte 25 yılı aşkın bir süre 
sıcaklık yüklerine dayanması gereken foly-
olar kullanılacak. Aynı zamanda etkin bir 
arka yüz folyosu ısıyı da hızlı iletebilmeli, 
çünkü artan sıcaklıkla birlikte modülün et-
ki derecesi düşer. “Burada da doğru arka 
yüz folyoları çokça etki edebilir. Isı 
iletkenliği arttırılan arka yüz folyoları, özel 
katkı maddeleri aracılığıyla oluşan ısıyı 
hızlı bir şekilde modül dışına atarak ısı il-
etimini olumlu etkiler” diyerek gelişme yol-
unu tarif ediyor Isovoltaic firması.  

Yüksek değerli malzemeleri yüksek 
değerli hücrelere dönüştürme trendini 
İtalyan Coveme firması yeni bir laminat ile 
takip ediyor. “Hücrelerin arasında iletken 
bir eleman olarak müşterinin desen ve 
işlevlerine uygun olarak basılmış bir esnek 
elektronik devre özelliği vardır. EBfoil 
 olarak adlandırılan bu yeni seri geri kontak 
arka yüz folyoları, elektriksel iletkenlik 
kaybının azaltılması ve modül (CTM) verim-
lilik kaybına hücre azaltarak fotovoltaik 
panelin kalitesini artırır”. Bologna’dan hab-
erler böyle. İtalyana üretici Filmcutter 
firması Filmbase Aramid Paper ile pazara 
çıktı. Burada 180° C civarı yüksek sıcaklıklar 
için bir bariyer folyosu sözkonusu (Dielec-
tric Insulator). 

Jörn Iken

Innotech Solar firmasında odak 
noktası Avrupa üretiminde, 
atölyede hücreler, Modüller İsveç 
Galva’da eski REC fabrikasında.
 Fotoğraf: ITS
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