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Solar Frontier CIS PowerModules 
En zor koşullarda bile - En yüksek verim



CIS
Fotovoltaik sistemler piyasası, çok değişik tekno-
lojiler temelinde güneş enerjisi modüllerinin 
geniş bir yelpazesini sunmaktadır. 

En önemli PowerModules grupları şunlardır:
•  İnce tabaka modülleri
•  Silikon bazında kristalin modüller
•  Organik modüller 
•   HIT ve Tandem solar hücreleri

Bunlar arasında ince tabaka modülleri en mo-
dern grubu oluşturmaktadır. Ancak bu alanda 
da değişik çözümler bulunmaktadır. Bunlar-
dan biri CIS teknolojisidir. Bu isim, bakır (C),  
indiyum (I) ve selenyum (S) elemanlarının  
kimyevi sembollerinden alınıp kısaltılmıştır. 

Üstün özellikler.

Konvansiyonel kristalin silisyuma göre CIS‘in 
belirleyici avantajı, tesis edilen her Wattpeak 
başına verimin, dolayısıyla da tesisattaki to-
plam getirisinin daha fazla oluşudur. CIS‘in 
diğer ince tabaka modüllerine göre (örneğin 
amorf, mikromorfen ya da tandem modülle-
rine) avantajı ise yüksek etkinliğidir. CIS‘in yanı 
sıra organik modüllerde de büyük bir potansi-
yel gizlidir, ancak bu teknoloji henüz seri üre-
timden yıllarca uzaktadır.

İdeal bir çatı tesisatının koşullarını yerine getire-
bilmek mümkün olsaydı, bu çatı güneye yöne-
lir ve eğimi güneş ışınlarının her mevsim müm-
kün olan en elverişli açıda vurabileceği şekilde 
olurdu. Tesisatın çevresinde gölge verecek hiç 
bir şey bulunmaz, hava sürekli temiz olur, hiç 
kir, toz, sis, pus olmazdı. Ve nihayet hava hep 
güneşli ve serin olurdu. Bu saydığımız koşulların 
yanı sıra hem yüksek ışınlanma değerleri hem 
de düşük hava sıcaklığı yüksek verim için en 
elverişli ön koşulları oluştururlar.

Yani bu demektir ki: İdeal bir FV tesisatının 
koşulları pek nadiren yerine gelir! Genelde ger-
çekler bundan çok farklıdır. Çatılar çoğunlukla 
doğuya veya batıya bakar. Ağaçlar, bacalar ya 
da komşu binalar gölge yapar. Ortam, kir ve 
toz parçacıklarıyla doludur. Hava kimi zaman 
sıcak, kimi zaman sisli ya da bulutlu olur ve kış 

Bundan öte, CIS‘in gerek kristalin modüller-
den, gerekse kadmiyum-telurit gibi başka ince 
tabaka modüllerden önemli bir farkı da, çev-
reyi koruma özelliğindedir: Solar Frontier CIS  
PowerModules kadmiyum ve kurşun içermez. 
Bu yüzden özel bir atık döngü uygulaması  
gerektirmez ve RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances = tehlikeli maddelerin kullanımını 
sınırlama) talimatnamesinin sıkı kurallarına 
uymaktadır.

Her konuda daha fazla değer.

Neticede Solar Frontier‘in geliştirdiği CIS tekno-
lojisi, gerek çatı, gerekse açık alan tesisatlarında 
tüm avantajları eşsiz bir şekilde bir araya getir-
mektedir:

•  Daha yüksek etkinlik ve daha fazla verim
•  Daha yüksek güvenlik
•  Çevreyi daha iyi korumak
•  Daha fazla estetik

Fotovoltaik bir tesisatın sürekli olarak en  
yüksek verimi sağlayabilmesi için hangi  
ön koşullar gereklidir?

mevsiminde zaman zaman çatıyı kar kaplar. 
Bu etkenlerden her biri de tesisatın verimini 
düşürür.

Çözüm: En elverişsiz koşullarda 
bile en yüksek verim. 

Solar Frontier CIS PowerModules 
sayesinde.

CIS teknolojisinin avantajları tam burada  
ortaya çıkar. Yüksek gölge toleransı ve 
elverişli düşük ışık karakteristiği sayesinde 
Solar Frontier‘in CIS PowerModules en çetin 
koşullarda bile en yüksek verimi sunar: Gölge-
de, yüksek sıcaklıkta ve düşük PowerModules 
ışıkta bile. Hatta ”light soaking“ denilen bir etki 
sonucunda avantaj olarak ek elektrik üretimi 
sağlar.

En yüksek verim için geliştirilmiş. Koşullar önemlidir.

CIS Teknolojisi GES (Güneş Enerji Sistemi) verimliliğinin dış etkenleri

Solar Frontier CIS PowerModules 
üstün değerini kendiniz sınayıp 
emin olmalısınız!
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Referans:  Blandford, Birleşik Krallık

Meydan okuyan koşullar: Kötü hava şartları, aşırı  yağmur

Tesisat gücü 41,4 kWp
Yıllık genel ışınlanma     1.091 kWh/m2 

Yıllık ortalama sıcaklık    10,7 °C 
Yıllık yağış miktarı  786,6 mm

Sabah, akşam, sis, loş ışık, bulutlu gök 
yüzü – güneşin tüm gücüyle ışık verdiği 
anlar sayılıdır. Ama tam da bu her gün 
karşılaştığımız olumsuzluklar karşısında  
Solar Frontier‘in CIS PowerModules elverişli 
düşük ışık karakteristiği sayesinde başka 
modüllere göre daha fazla enerji üretirler.

Işınlanma renk yelpazesi güneşin ışık ener-
jisi yoğunluklarının dağılımına göre en 
elverişli şekilde ayarlanmış olan Solar Fron-
tier CIS modülleri, zayıfça ışık koşullarında 
bile daha fazla kilowatt-saat elde etmeyi 
başarırlar. Kızıl ve kızılötesi ışığa duyarlılıkları 
sayesinde, sabahın ilk saatlerinden başlayıp 
akşamın geç saatlerine kadar enerji üretirler.
Gündüzün kısa süreli mavi puslu ışıklarını 
dönüştürmekte bile diğer teknolojilere göre 
daha başarılı olurlar.

Yüksek verim – 
hava puslu da olsa.

Daha yüksek etkinlik: Elverişli düşük ışık karakteristiği

En yüksek verim –
gölgede bile.

Daha fazla etkinlik: Yüksek gölge toleransı

Yüksek gölge toleransı sayesinde CIS ince 
tabaka modülleri üzerine gölge düşse ya 
da yüzeyin üstü (örneğin dökülen yaprak-
larla) kısmen örtülse bile, yine de yüksek 
bir etkinlikle çalışırlar. Bunun nedeni, farklı 
hücre yapısıdır. Kare biçimindeki silisyum 
hücreleri modül içinde substringler şeklinde 
bağlanmışlardır. Uzun ve çok dar yapılı ince 
tabaka hücreleri ise seri olarak bağlıdırlar. Kla-
sik yapıdaki silisyum modüllerinin bir kısım 
yüzeyi örtülünce yalnızca bir hücre değil tüm 

modül devre dışı kalır. CIS PowerModules ise 
yalnızca fiziksel olarak örtülü kalan kısım et-
kilenir. Bunun sonucu, gölge düştüğü zaman 
bile yüksek verim elde edilebilmesidir.

Bu yüksek gölge toleransı başka bir avantaj 
daha sağlamaktadır: Açık arazi ve ticari çatı 
tesislerinde modül serileri birbirine daha 
yakın monte edilebilirler. Böylece sınırlı alan-
lardan da daha yüksek bir güç verimliliği elde 
edilir.

CIS
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CIS PowerModules hücre düzenlerinin yüksek gölge 
toleransı sayesinde bir kısım hücreler gölge altında 
kalmış olsa bile sabit enerji üretirler.

Gölgeye rağmen 
sabit enerji üretimi 

c-Si modülleri aynı 
koşullarda çok daha az 
enerji üretir
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CIS PowerModules GES tesisatlarının montajından örnekler

Referans:  Bottrop, Almanya

Meydan okuyan koşullar: Kötü hava şartları, aşırı  yağmur

Tesisat gücü 42,75 kWp
Yıllık genel ışınlanma     950 – 1.000 kWh/m2 

Yıllık ortalama sıcaklık     9,6 °C 
Yıllık yağış miktarı 930 mm
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CIS PowerModules bu elverişli zayıf ışık 
karakteristiği, pratikte kristalin silisyum  
modüllerinin yetersiz kaldığı koşullarda bile 
yüksek verim üretebilmeleri anlamına gelir. 
Böylelikle doğu - batı yönü, düz, hatta ku-
zeye bakan çatılarda bile diğer modül tek-
nolojilerine göre daha uzun süreli işletim 
saatleri sağlar ve daha fazla güneş enerjisi 
üretirler.

Resim SaveEnergy nin izniyle kullanılmıştır



Referans:  Windhoek, Namibia

Meydan okuyan koşullar: Gündüzün yüksek, gecenin düşük 
hava sıcaklığı, yoğun güneş ışınlaması 

Tesisat gücü 69,6 kWp
Yıllık genel ışınlanma    2.363 kWh/m2 

Yıllık ortalama sıcaklık    19,9 °C 
Yıllık yağış miktarı  362 mm

En yüksek verim –
çok sıcak havada bile.

Daha fazla etkinlik: Sıcağa karşı daha yüksek dayanıklılık

Kural olarak fotovoltaik modüllerin gücü, 
sıcaklığın yükselmesine paralel olarak düşer, 
bu da verimliliği azaltır. Bu yüzden yaz 
aylarında ya da sıcak bölgelerde konvansi-
yonel teknolojilerin gücü yüksek ışınlanma 
değerlerine rağmen dikkati çekecek ölçüde 
düşer.

CIS PowerModules kristalin silisyum modülle-
rine nispetle sıcaklıktan daha az etkilenirler, bu 
yüzden de sıcağa karşı daha fazla dayanıklılık 
gösterirler. Bu kendini ısı – güç katsayısında 

En yüksek verim – sizin için 
daha fazla avantaj.

Daha fazla etkinlik: ”Light Soaking“ etkisi

Farz edelim ki bir kış sabahı arabanızı 
çalıştırıyorsunuz. Motor soğuk olduğu müd-
detçe belirgin şekilde daha düşük perfor-
mans gösterecektir. Ama ısındıktan sonra güç 
gözle görülür şekilde yükselir.  ”Light soaking“ 
etkisi de aynı prensibin sonucudur (light  
soaking: Işığı sünger gibi emip dolmak).

”Light soaking“ etkisi, modülün, 50 saat güneş 
ışını altında kaldıktan sonra, üretiminin hemen 
ardından birkaç yüzde oranında daha fazla 
enerji üretmesi olgusuna verilen isimdir. Bu oran 
flaş liste (modülün standart test koşulları altında 
ürettiği elektrik - tabiri caizse - modülün doğum 
ilmuhaberi) değeri haricinde bir verimdir. 

Üretimin değişik aşamaları sırasında temel  
üzerine işlenen CIS tabakasında nanometre 
inceliğinde bir tampon bölge tabakası oluşur. 

Başlarda bu tabaka elektronların akışını fren-
leyen bir enerji eşiği meydana getirir. Güneş 
ışığı fotonlarının harekete geçirdiği ilk elek-
tronlar, bu sınır bölgenin kristal yapısında 
başlarda var olan arızalı noktaları nötralize 
ederler. Böylece enerji eşiği alçalır, yeni gelen 
elektronların geçişi kolaylaşır ve seri direnç 
değeri düşer. Bu yüzden enerji akışı artar ve 
modülün verimi yükselir.

CIS PowerModule etkinliği ”Light Soaking“ et-
kisi  sonucunda ilk yükselişinden itibaren, tüm 
kullanım süresince istikrarlı şekilde sabit kalır; 
bu yıllar boyunca meydana gelen güç kaybı 
da, yılda yüzde 0,5‘ten az olan doğal azalma 
düzeyinde kalır.
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gösterir ve verimlilik hesaplamalarında “Kel-
vin derece başına yüzde“ (%/°K) ile ölçülür. 
Dışarıda hava sıcaklığının 30°C ve üzeri 
olduğu zaman, saatlerce kızgın ısı altında ka-
lan solar modüllerinde sıcaklık 70 dereceye 
kadar yükselir.

Özellikle yaz aylarında ve sıcak bölgelerde 
CIS PowerModules sıcağa dayanıklığı önemli 
avantaj sağlar ve kristalin modüllere göre %10 
ve üzeri üretim artışında yansır.

Şekil:  Düşük ısı katsayısı‘nın anlamı:
Yüksek sıcaklık sonucu enerji kaybı, yaklaşık üçte 
bir nispetinde daha az 

örneğin modül sıcaklığı 70 °C ise:
SF-CIS PowerModules -%13,9
c-Si modüllerinde (tip.):  -%20,3

>> Modül sıcaklığı (C°) >>
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Şekil: Pmax yılda % 0.5 (yirmi yılda %10) oranında düşer. İçindeki toplam nominal güç değişmez. 
“Light Soaking“ etkisi sonucunda CIS PowerModules spesikfikasyonlarımızda gösterilenden daha 
fazla güç üretir.
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Solar Frontier, güneş enerji sisteminizin ku-
rulumunda size çifte güvenlik sunar – hem 
güvenilir bir ürün, hem de güvenebileceğiniz 
bir firma.

Modüllerimizin imalatı, genellikle yaygın ve 
zorunlu olan kalite güvenliği kurallarından 
çok daha sıkı önlemler temelinde gerçekleşir. 
Bunlar, standart kalite kontrollerine ilave-
ten, ağır yük altında ve uzun süreli çalışma 
koşullarında özel testlerden geçirilirler. 
Örneğin bunlardan biri, -40 ve +80°C arasında 
değişen sıcaklıklarda yapılan zor koşullar tes-
tidir.

En yüksek verim – yatırımınız için 
en sağlam güvenlik.

En yüksek verim, Solar Frontier‘de en sağlam 
yatırım güvenliği ile birleşir. Solar Frontier, 
Shell ve Suudi Aramco ile enerji alanında 
on yılları kapsayan uzmanlığa sahip olan 
ve piyasada uzun vadeli güvence sağlayan 
iki finans ve know-how ortağına sırtını 
dayamaktadır.

Güvenilir kalite –  
güvenilir partner.

Daha fazla güvenlik

Aynı zamanda Solar Frontier sayısız büyük 
projelerde dünyanın en büyük EPC (Enginee-
ring, Procurement, Construction - Mühendis-
lik, Tedarik, İnşaat) işbirlikleri ile deneyimlidir. 
Japonya, Almanya, Fransa, Meksika, Yunanis-
tan, Solar Frontier‘in büyük tesisatları ile bek-
lentileri aşarak kazandığı ülkelerden sadece 
bir kaçıdır. Bu alandaki yetkinlikten özel sek-
tördeki nihai tüketiciler de faydalanır.

Ek bir güvenlik kaynağı da yerel bağlantı-
larımızdır: Avrupa‘daki müşterilerimiz için  
Solar Frontier yerel çevreyi tanıyan ve onların 
sorunlarıyla yerinde ilgilenen bir partner de-
mektir. Avrupa merkezi sadece bir satış şubesi 
değildir, aksine, müşteriye yardımcı olabilmek 
için, müşteri servisi, teknik destek, pazarlama, 
eğitim gibi tüm önemli işlevleri de yerine ge-
tirir. 
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Bu tartışmasız bir gerçektir: Yenilenebilir güneş enerjisi ile elektrik elde etmek zaten  
prensip olarak büyük ölçüde çevreyi ve doğal kaynakları koruyan bir yöntemdir.  
Bununla birlikte FV teknolojileri arasında da önemli farklar vardır - özellikle üretim biçimi, 
ham madde gereksinimi ve kullanılan maddelerle çevreye zarar verme açısından.

Her alanda:  
Daimilik.

Daha iyi çevre koruma 

• Kadmiyum ve kurşun içermez: 
 Çevre için zararlı maddeler işlenmez .

• RoHS (Restriction of Hazardous 
 Substances = tehlikeli maddelerin  
 kullanımını sınırlama) talimatname- 
 sinin sıkı kurallarını yerine getiren az  
 sayıdaki üreticilerden biriyiz.

• Son derece az miktarda ham madde  
 kullanımı  – özellikle silikon modüllerine  
 nispetle*.

Aynı güçte bir kristalin silisyum modülünün 
imalatı için ise 7,5 ton – yani bunun 120 katı – 
ham madde gereklidir.

* Asgari ham madde gereksinimi ile çevre koruyucu üretim
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Solar Frontier daimilik ilkesini tutarlılıkla ve her alanda uygular – ham 
maddelerin kullanımından imalata, ardından neredeyse tümüyle 
atıksız teslimata kadar.

7.500 kg

60 kg

 

2,5 MW 2,5 MW

Toplam gücü 2,5 MW olan CIS PowerModules 
üretiminde Solar Frontier sadece 60 kg ham 
madde kullanır. 

• Piyasadaki enerji-geri-dönüş-süresi  
 (EPT - Energy Payback Time) en kısa  
 olan ürünlerden biriyiz: 
 Modülün üretimi için sarf edilen enerji,  
 modülün ürettiği elektrik sayesinde bir  
 yıldan daha kısa bir sürenin sonunda  
 geri kazanılır.

•  Karton ambalaj yerine yeniden  
 kullanılır ambalajlarla paketleme  
 (firmanın kendi geri toplama sistemi  
 mevcuttur).



CIS

Çevre koruyucu enerji hiç bu kadar  
güzel olmamıştı.

Daha fazla estetik

Es
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ti
k
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Güneş enerji sistemleri uzun süre rasyonel ve 
zeki olarak değerlendirildiler – ama kesinlikle 
kimse bunları güzel olarak nitelemedi. Solar 
Frontier‘in CIS PowerModule ile bu durum  
tamamen değişti. Siyah yüzey ve siyah çerçe-
ve, modüllere mimaride ve çevre içinde es-
tetikli bir uyum sağlar. Çoğu zaman bunların 
sade ve açık görünümü, çatının ve tüm 
binanın görünüşünü de güzelleştirir.

CIS PowerModule tamamen kendine özgü 
birleşimi, bunların tipik siyah - nadiren de  
hafif füme - görünümüne yol açar. Buna Au-
rora efekti adı verilir. Bunun nedeni, zehirli 
kadmiyum yerine, modülün gücünü azalt-
madan, çinko gibi zehirli olmayan maddelerin 
kullanılmasıdır. 
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En zor koşullarda bile -  
En yüksek verim.

Solar Frontier

CIS teknolojisinde dünya lideri.

Yüksek etkinlikleri, verimlilikleri ve çevreyi korumaları ile önde gelen CIS ince tabaka modüllerinin 
dünyadaki en büyük ve en hızla gelişen imalatçısı Solar Frontier‘dir. Showa Shell Sekiyu K.K.‘nın 
yüzde yüz alt kurumu olan firmanın mali gücü yüksektir – bu yüzden de müşterilerinin güvenilir ve 
daimi bir partneri olarak yanındadır. Solar Frontier, güneş enerjisi alanında dünyadaki en ekonomik 
ve çevreyi en iyi şekilde koruyan çözümleri geliştirmeyi kendine görev edinmiştir.

Solar Frontier 1970‘li yıllardan bu yana güneş enerjisi alanında öncü olarak faaliyet göstermektedir. 
Firmanın bugün araştırma, geliştirme ve imalat konularında eşsiz bir uzmanlık birikimi mevcuttur. 
2011 yılında Solar Frontier CIS PowerModule dünyadaki en büyük imalat tesisini işletime açtı. 
Miyazaki‘nin toplam kapasitesi Gigawatt düzeyinde olan üç imalat birimi ile Solar Frontier, CIS 
ince tabaka teknolojisinin tüm dünyadaki en önde gelen sunucusudur – ve güneş enerjisine 
olan uluslararası talebi mükemmel bir etkinlik ve yüksek bir verimlilik yeteneği ile en iyi şekilde 
karşılamaya hazırdır. Tokyo‘daki merkezimizin yanı sıra Almanya‘da ve ABD’de bölgesel şubelerimiz 
bulunmaktadır. Faaliyette bulunan tüm elemanlarımızın sayısı 1.500‘ü aşmaktadır.

Güvenilir yerel partner: Solar Frontier Europe.

Solar Frontier Europe, Avrupa‘daki müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için 
2010 yılında Almanya‘da, Münih şehrinde kurulmuştur. Firmanın niteliği, basit bir satış şubesinin çok 
ötesindedir. Solar Frontier, müşteriye bulunduğu yerde en mükemmel şekilde yardımcı olabilmek 
için gerekli tüm faaliyetleri buraya odaklamıştır. Buna, teknik destek, proje geliştirme, müşteri 
hizmeti ve daha pek çok faaliyet de dahildir.

Daha fazla bilgi için lütfen internet sayfalarımızı ziyaret ediniz:
www.solar-frontier.eu
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Şirket Tecrübe Araştırma & Geliştirme

•  Solar Frontier güneş enerjisi  
 çözümleri alanında dünya  
 çapında faaliyet göstermektedir

•  Kökenimiz Japonyadır
 İşimiz globaldirt

•  Fotovoltaik alanında 35 yıldan fazla
 tecrübeye sahibiz

•  Japon hükümeti ve bilimadamlarıyla
 işbirliği yaparak güneş enerjisi
 teknolojilerinin geliştirilmesi

•  Japonyada kendi bünyemizde Atsugi  
 Araştırma Geliştirme Merkezimizde  
 200 den fazla çalışanımız mevcuttur

•  CIS modüllerimiz modül etkinliği
 hususunda dünyada pekçok dünya  
 rekoru kırmıştır

CIS teknolojisi Mali güç İrtibat

•  CIS teknolojisinde pazar lideri  
 (Bakır (C), İndiyum (I) ve Selenyum (S))

•  Dünyanın gigawatt menzilli en
 geniş imalatçısı

•  Mali açıdan güçlü hissedarlar  
 Shell ve Saudi Aramco

•  Finansiyasyon konusunda bir  
 çok ana projelerde tecrübeli   

 Solar Frontier Europe GmbH  
 Bavariafilmplatz 8  
 82031 Grünwald 
 Almanya

 info@solar-frontier.eu 
 www.solar-frontier.eu

 Tel. +49 (0)89 92 86 142 0

Solar Frontier  – Bir bakışta

Lütfen daha fazla bilgi için web sitemize bakınız: 

www.solar-frontier.eu

© Solar Frontier Europe GmbH

ABD
San José

Almanya
Münih

Japanya
Tokyo

Yasal uyarı : Bu broşürün içeriği hazırlanırken gerekli ihtimam gösterilir.
İçeriğin doğruluğu, bütünlüğü, ve güncelliği hususunda, hiçbir şekilde sorumluluk kabul edilmez.


