Dahiyane basitlikte. Basitçe dahiyane.
Solar Frontier'dan PowerSets Industrial.
Ticari çatı sistemleri için ilk modüler komple sistem.

PowerSet Industrial

www.solar-frontier.eu

Tamamen modüler, tamamen devrim niteliğinde.

Kalite yukarı, zaman ve maliyet aşağı.

Ticari çatı sistemleri için PowerSets Industrial.

Geleceğin ticari çatı sistemleri böyle yapılır.

Ambalajından çıkartın, monte edin, kar etmeye başlayın: PowerSets Industrial serisi,
ticari ve endüstriyel müşteriler için yepyeni, standartlaştırılmış ve modüler komple çözüm.

Basitçe dahiyane. Dahiyane basitlikte.

Yeni standart: mutlak mükemmellik.

Temel prensip hem son derece basit hem de iyi düşünülmüş: PowerSets Industrial serisi,
standartlaştırılmış ve kendi içinde bütünlüklü yapı taşlarına dayalıdır. Bu yapı taşları, gereken
bütün bileşenleri içerir – hem de olağanüstü kalitede, birbirine mükemmel şekilde uyarlanmış, önceden yapılandırılmış, son derece basit ve montajı hızlı.

Yüksek performanslı CIS modülleri, akım doğrultucular, zamandan tasarruf sağlayan etiketli
kablolar ve alt konstrüksiyonlar: Her bileşen en yüksek kalite gereklerini karşılar ve sistemin
bütününe optimum şekilde entegre edilmiştir. Bu yeni kalite standardı artık her yapı taşında
yeniden üretilebiliyor ve böylece her ticari çatı sisteminde kullanılabiliyor.

En önemli nokta: Ayrı ayrı yapı taşları istenen sayıda birbiriyle kombine edilebilir. Böylece her
ticari çatı, her çatı koşulu ve her ihtiyaca göre optimum çözümü sunabilirsiniz.

Minimum zahmet – maksimum sonuç.
Yapı taşları aynı zamanda, harcanacak zaman ve emeği en düşük düzeye indiriyor.
Son derece kolay planlama, zahmetli yapılandırma çalışmalarına gerek bırakmıyor, çok hızlı ve
kolay montaj, hata riski yaratan hiçbir faktör yok: Müşterileri hassas üstün kaliteyle etkilemek
şimdiye kadar hiç bu kadar kolay ve hesaplı olmamıştı.

PV işinizde devrim yaratın.
Müşterilerinizin bütün ihtiyaçları için tek sistem, tek çözüm. PowerSets Industrial serisiyle
elinizde devrim yaratacak derecede basit bir ürün olur: planlaması kolay, montajı kolay,
hesaplaması kolay, satışı kolay.

Bir bakışta en önemli avantajları:

İşte size PowerSets Industrial serisinin sağladığı müthiş
tasarruf potansiyeline birkaç örnek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• DC/AC yüksek gerilim koruması ve çubuk sigortalar dahil olmak üzere entegre alt dağıtıcılı
akım doğrultucu kolayca kurularak zamandan tasarruf sağlar
• Hızlı, kolay ve hesaplı Click&Ready kablolama
(örneğin fişlerle uğraşmaya gerek kalmadan)
• Akım doğrultucuya giden kablolardaki eksiksiz yazılar sayesinde hızlı
ve hatasız kurulum
• Belirlenmiş kablo uzunlukları sayesinde malzemeden tasarruf
• Alt konstrüksiyonun aletsiz montajı sayesinde yaklaşık %40 zaman tasarrufu
• Hazır monte bina koruması sayesinde ayrıca zaman tasarrufu
• Entegre kablo kanalları sayesinde maliyetten tasarruf

Bütün ticari çatı sistemleri (düz çatı ve eğimli çatı) için komple çözüm
Esnek yapı taşlarıyla modüler sistem tasarımı
Üstün kalitede, birbirine mükemmel şekilde uyarlanmış bileşenler
Planlamadan montaja kadar büyük miktarda zaman ve maliyet tasarrufu
Komple fiyatlar sayesinde çok kolay ve güvenli hesaplama
10 yıl sistem garantisi
Kullanıcı dostu PowerMonitoring – 10 yıl ücretsiz
Tek tek bileşenleri beklemeye gerek bırakmayan, güvenilir teslimat
Mümkün olan en yüksek kazançlar
Yeni ürün – yeni müşteri kazanmak için mükemmel fırsat

Birbirine mükemmel şekilde uyarlanmış
bileşenlere sahip modüler komple sistem
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Alt konstrüksiyonlar

Modüller

Kablo bağlantıları Akım doğrultucular

Veri günlüğü/
izleme

MODÜLER SİSTEM

KOMPLE ÇÖZÜM

KOLAY VE
HIZLI ÇALIŞMA

ZAMANDAN VE
MALİYETTEN TASARRUF

MODÜLER
KOMPLE SİSTEM:
PARÇALARININ
TOPLAMINDAN
FAZLASI
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Bütün çatılar için modüler iki yapı taşı.

Modüler prensibe genel bakış.*

21 kWp

21 kWp
U 7 m x G 27 m
U 21 m x G 9 m

33
kWp

Örnek 1
Mevcut çatı yüz ölçümü
Tipik üst konstrüksiyonlar

21
kWp

Üretim tesisi veya alışveriş merkezi
yaklaşık 2.450 m2
Işık bandı

Çatının modüler yapı taşlarıyla kaplanması
5 x 33 kWp yapı taşı 		 165 kWp
1 x 21 kWp yapı taşı 		 21 kWp
Toplam kapasite		
186 kWp

U 14 m x G 21 m

33 kWp
U 7 m x G 42 m

PV elektrik üretimi örneği (Münih'te)
Spesifik yıllık verim
(Doğu/batı hizalama):
1.022 kWh/kWp
Süre:
25 yıl
PV elektrik üretimi
4.475.000 kWh
(kapasite düşüşü dahil):

33 kWp
21 kWp

33 kWp

33 kWp
33 kWp
33 kWp

PV
ELEKTRİK

PV elektrik üretim fiyatı örneği
Anahtar teslim kurulum yatırımı: 1.100 €/kWp
+ EEG vergi katılım payı hesaba katılmıştır
+ Şebeke bağlantısı harcamaları
Fiyat: 0,09 € / kWh

bedeli

0,09

€/kWh

33 kWp
* Doğu/Batı sistemi örneğinde

Örnek 2

Üç adımda yüksek performanslı komple sistem

Basit olabiliyorsa neden karmaşık olsun?

1

Uygun ünitelerin
kombine edilmesi

Solar Frontier PowerSets Industrial
serisinin basit modüler sistemi, her
biri iki ayrı yüzey varyantına sahip, standartlaştırılmış iki üniteye
(21 ve 33 kWp) dayalıdır. Bu ünitelerle tamamen modüler prensipte, çok
çeşitli kapasite ve yüzey gereklerine
cevap verilebilir.

2

Çabuk ve kolayca
e-mağazadan ısmarlanması

Birkaç adımda komple sistem:
Çatı tipi (düz çatı veya eğimli
çatı) seçilir, isteniyorsa alt konstrüksiyon eklenir ve uygun yapı taşı
sayısı verilir. Geriye sadece istenen
teslimat tarihini belirtmek ve
ödemeyi yapmak kalır. İşte bu kadar!

3

Hızlı ve sorunsuz
montaj

Kuruluma hazır: Her ünitenin bütün
bileşenleri standart hale getirilmiştir
ve aynı kalitededir. Sistem önceden yapılandırılmıştır ve parçalar
üzerlerindeki kolay anlaşılır yazılar sayesinde hataya yer bırakmaz.
Böylece, örneğin hazır monte edilmiş fiş bağlantıları sayesinde önemli
miktarda zaman ve iş gücü tasarrufu
yaparsınız.

Mevcut çatı yüz ölçümü
Tipik üst konstrüksiyonlar
		

Hipermarket veya soğuk hava deposu
yaklaşık 4.300 m2
Asansör boşluğu,
çatı pencereleri

Çatının modüler yapı taşlarıyla kaplanması
7 x 33 kWp yapı taşı
231 kWp
6 x 21 kWp yapı taşı
126 kWp
Toplam kapasite
357 kWp
PV elektrik üretimi örneği (Koblenz'te)
Spesifik yıllık verim
(Doğu/batı hizalama):
973 kWh/kWp
Süre:
25 yıl
PV elektrik üretimi
(kapasite düşüşü dahil):
8.180.000 kWh
PV elektrik üretim fiyatı örneği
Anahtar teslim kurulum yatırımı: 1.100 €/kWp
+ EEG vergi katılım payı hesaba katılmıştır
+ Şebeke bağlantısı harcamaları
Fiyat: 0,09 € / kWh

33 kWp
33 kWp
21 kWp
33 kWp

33 kWp

33 kWp
21 kWp
33 kWp

33 kWp

PV
ELEKTRİK
bedeli

0,09

€/kWh
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PowerSets Industrial:
Daha fazla performans. Daha fazla verim. Daha fazla kar.

Her açıdan üstün.

Solar Frontier müşterileri, olağanüstü
teknolojilerin ve hizmetlerin avantajından yararlanır.

En zor şartlar altında bile en yüksek
performansı sunan CIS teknolojisi.

En yüksek standartlar için CIS teknolojisi
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Solar Frontier CIS teknolojisi, benzersiz özellikleriyle daha yüksek enerji
performansı ve daha yüksek verim sağlar. Üretimde daha yüksek standartları
karşılar. Yani ne kurşun ne de kadmiyum kullanır ve toplamda diğer
teknolojilere kıyasla daha az ham madde gerektirir. Bütün bunlar sayesinde
özellikle uzun ömürlü, yüksek performanslı ve verimlidir.

10 yıl sistem garantisi

Solar Frontier PowerSets modülleri, yenilikçi CIS teknolojisine dayalıdır. CIS terimi bakır (C),
indiyum (I) ve selenyum (S) elementlerinin sembollerinden türetilmiştir.
Silisyum kristallerinin kullanıldığı geleneksel modüllerle karşılaştırıldığında en önemli avantajı, daha
yüksek randımanla daha yüksek performans göstermesidir – üstelik en ağır şartlar altında bile. Bunun
anlamı şudur: PowerSet ürününüz örneğin gölgede ve kapalı havalarda bile güvenilir bir şekilde daha
fazla elektrik üretir.

Hiçbir söz vermiyoruz – sadece garanti veriyoruz: Solar Frontier PowerSets
Industrial serisi aynı zamanda uzun kullanım ömrüyle de göz doldurur.
O yüzden size otomatik olarak 10 yıl sistem garantisi veriyoruz.

Zayıf ışıkta mükemmel verim
Sabahın erken saatlerinde ve akşam
saatlerinde, sisli havalarda ve Doğu/
Batı hizalamasında da yüksek enerji
kazanımı.

Yüksek ısıl kararlılık
Yüksek sıcaklıklarda da
yüksek enerji kazanımı.

Entegre izleme sistemi

Yüksek gölge toleransı
Modüller ağaçlar, bacalar vb. yüzünden kısmen gölge altında kaldığında
bile yüksek performans.

"Light Soaking Effekt"
(Işık Emme Efekti)
Güneş ışığı ilk düşmeye başladığında
%5'e varan performans artışı.

Bütün Solar Frontier PowerSets Industrial ürünleri, entegre bir
arabirim üzerinden Solar Frontier izleme portalına bağlanabilir. Portalda
performans verileri çevrim içi olarak izlenebilir, CO2 azaltımı hesaplanabilir ve performans değerleri diğer sistemlerle karşılaştırılabilir. Bu hizmet
10 yıl boyunca ücretsizdir.

İddia yerine ispat.
Fraunhofer Enstitüsü gibi bağımsız test merkezleri
CIS modüllerinin olağanüstü verimliliğini, sayısız
karşılaştırma testiyle kanıtlamıştır:

Fraunhofer Enstitüsü'nün
resmi test sistemi
IWES

+ Solar Frontier serisinin, kWh/kWp cinsinden
ölçülen yıllık spesifik verimi, rakip ürünlerinkinden
yaklaşık %10 daha yüksek
+ Dolayısıyla daha fazla tasarruf sağlıyor ve
sistem kendini daha çabuk amorti ediyor
+ Çatının rekabete uygun güney hizalamasında
bile Solar Frontier daha iyi sonuç alıyor

6|

Spesifik verim / yıl (Kassel)

%9,2

1.200

1.242

daha fazla
performans

kWh/kWp

1.137

1.100
kWh/kWp

Tek kristalli
silisyum

Solar
Frontier
CIS
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Japanya

Tokyo

ABD

San José

Almanya
Münih

Solar Frontier – Bir bakışta
Şirket

Tecrübe

Araştırma & Geliştirme

• Solar Frontier güneş enerjisi
çözümleri alanında dünya
çapında faaliyet göstermektedir

• Fotovoltaik alanında 35 yıldan fazla
tecrübeye sahibiz

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

• Kökenimiz Japonyadır
İşimiz globaldirt

• Japon hükümeti ve bilimadamlarıyla
işbirliği yaparak güneş enerjisi
teknolojilerinin geliştirilmesi

CIS teknolojisi

Mali güç

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

• Mali açıdan güçlü hissedarlar
Shell ve Saudi Aramco

• Dünyanın gigawatt menzilli en
geniş imalatçısı

• Finansiyasyon konusunda bir
çok ana projelerde tecrübeli

• CIS modüllerimiz modül etkinliği
hususunda dünyada pekçok dünya
rekoru kırmıştır

İrtibat
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

Lütfen daha fazla bilgi için web sitemize bakınız:

www.solar-frontier.eu
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