
Notlar: Tavsiye edilen maksimum seri/paralel modül yapılandırmaları aşağıdaki gibidir: 

96 5 " mono serileri: 13/3
 5 " mono serileri: 17/372
 5 " mono serileri: 21/360
 5 " mono series: 23/354
 5 " mono serileri: 34/3 36
 6 " mono poli: 21/360
 6 " mono poli: 36/3 36

72 6 " poli serileri: 18/3
 6 " poli series: 24/354
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CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. kristal silikon wafer, solar hücre, solar panel ve 
fotovoltaik sistemlerini geliştirme, araştırma, üretim, satış ve hizmetini veren yüksek teknoloji 
firmasıdır.

CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. fotovoltaik enerji alanında Avrupa ve Uzakdoğu da 
sağlam, güvenilir ve kaliteden ödün vermeyen prensiple güçlü partnerlerini oluşturmuştur. 
Gerek ürün tedariklerinde, gerekse anahtar teslim projelerde güçlü ve deneyimli kadrosuyla 
siz değerli müşterilerinin isteklerine geniş ürün yelpazesiyle ve çeşitli uygulama şekilleriyle 
hizmet vermektedir. Kaliteden ödün vermeyen ve müşteri memnuniyetini birinci derecede 
misyon edinmiş bir anlayışla bu alanda çalışmaktayız. 

GİRİŞ

GÜÇ MODÜLLERİ
CW Enerji solar fotovoltaik modülleri elektriksel olarak birbirine bağlı, temperli cam 
superyüzey ve alt yüzey arasında kapsüle edilmiş, diziler halinde kristal silikon solar 
hücrelerden oluşmaktadır.Lamine yüzey anodize alüminyumdan bir çerçeve ile kolay kurulum 
sağlanması ve hücreleri kötü hava koşullarından korumak için altyapısal olarak 
sağlamlaştırılmıştır. 

UYGULAMALAR
CW Enerji FV modülleri güneş ışığını en verimli şekilde kullanmak için tasarlanmış, neredeyse 
bakım gerektirmeyen doğru akım (DC) elektrik kaynağıdır.   Modül serisi uzak evler, CW Enerji
karavanlar, su pompaları, telekomünikasyon sistemleri ve diğer bir çok uygulamada akülü ya 
da aküsüz olarak güç sağlamak için idealdir. A Sınıfı, bu uygulama sınıfındaki modüller genel 
bağlantı erişimi için kullanılması beklenen 50 V DC veya 240W'de çalışan büyük sistemlerde 
kullanılabilir. Modüller IEC 61730 VE IEC 61730‐2 güvenlik kalite standartlarıyla 
değerlendirilmiş olup, bu uygulama sınıfında "güvenlik derecesi II"nin tüm gereksinimleri 
karşılanmaktadır. 
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CW Enerji solar kristal serisi modülleri aşağıdaki iklim koşullarında kurunuz. 

İKLİM DURUMU

Ortam Sıcaklığı
Çalışma Sıcaklığı
Depolama Sıcaklığı
Nem
Rüzgar Basıncı 
Korozyon Direnci 

: ‐20°C to + 40°C 
: ‐40°C to +85°C
: 40°C to +40°C
: 85RH% altı 
: 50.12Ib / ft2 altı (2400Pa) 
: Aşındırıcı tuz alanı ve kükürtlü alan dışında 

▪ Bu sistem sadece eğitim kursunu tamamlayan mühendisler ve montaj ekibi tarafından 
kurulabilir. 
▪ Her Güneş Panelinin müşterinin ihtiyacına göre kablo sağlanabilen bir bağlantı kutusu 
vardır. 
▪ Kurulum yapan kişi ve montaj ekibi olası ölüm tehlikesini ve ciddi bedensel yaralanma 
ihtimalini bilmek zorundadır. 
▪ Yükleme sırasında bağlantı kablosunu kesmeyiniz. 
▪ Güneş panelini modifiye etmeyiniz, herhangi bir parçasını veya katmanını yerinden 
oynatmayınız. 
▪ Güneş paneli yüzeyinde herhangi bir kimyasal kullanmayınız. 
▪ Güneş panelini aynalar, mercekler ve benzeri yollarla yoğunlaştırılmış güneş ışığına maruz 
bırakmayınız. 
▪ Güneş paneli kurulumu için yerel kanunlar ve şartnamelere uyunuz, gerekli ruhsat ve 
izinleri alınız. 
▪ Yüzük, metal mücevher, elmas mücevher takı vb. eşyalar takmayınız. Modül yüzeyini çizici 
her türlü cismi kurulum ve montaj sırasında panellerden uzak tutunuz. 

GÜVENLİ KURULUM ÇALIŞMASI İÇİN UYARI VE NOTLAR 

▪ Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki önlemleri alın. 

▪ İşi planlayın ve çalışmaya başlamadan önce çalışma alanını ziyaret edin.

▪ Çalışma alanında yalnız çalışmayın. Her zaman en azından bir kişiyle birlikte çalışın. 

▪ Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol ediniz. 

▪ Kurulum sırasında güvenlik kurallarına dikkat ediniz.

▪ Elektrik çarpmasına neden olabilecek metalik takılar takmayınız.

▪ Güneş panelinin arka yüzeyini yabancı cisimlerden arındırınız. 

▪ Güneş panelinin elektrik üretimini durdurmak için yüzeyini opak bir materyalle kaplayınız. 

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ MONTAJI İLE İLGİLİ GÜVENLİK KURALLARI 
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İZİN
Sisteminizi kurmadan önce, gerekli izin, montaj ve denetim gereksinimlerini belirlemek için 
yerel yetkililer ile temas kurunuz. 



Yapay konsantre güneş ışığını panele direk maruz bırakmayınız. Elektriksel nominal değerler 
standart test koşullarında ölçülen değerlerin 10% aşağı yukarı yanılma payı ile sunulmuştur: 
1000 W/m2, 25 ° C hücre sıcaklığı ve her ASTME 892'e güneş spektrum ışıma gücü, AM 1,5 
spektrumunda ışıma. Normal şartlar altında bir fotovoltaik panel standart test koşullarında 
beyan edilenden daha fazla elektrik ve gerilim üretebilmektedir. Buna göre ISC ve VOC 
değerleri, belirleyici komponentler anma gerilimi, iletim kapasitesi, sigorta büyüklüğü ve 
panel çıkışına bağlanmış kontrolör büyüklüğü dikkate alınarak 1.25 faktörüyle çarpılmalıdır. 
Ulusal elektrik kanununa uygun olarak 1.25 dışında uygulanabilir ek bir çarpım faktörü mevcut 
olabilir.

GEREKLİ BİLGİLER

▪ Güneş panellerini mümkün olduğunca ekvator yönüne göre ayarlayınız. Doğu ve batı 
yönlerine kurulumda mümkündür, fakat üretilen enerji miktarı daha az olur. 
▪ Yıl boyunca güzel güneşlenme süres olan yerlere kurulumu yapınız. Gölgelenme miktarı çok 
olan yerlerde enerji üretim miktarı azalmaktadır. 
▪ Seriler halindeki güneş panelleri dizilerinin çıkışı invertör girişine bağlanır. Panel dizilerini 
aralıklı kurunuz, bu sayede güneş panelleri eşit miktarda güneş alabilir. 
▪ Güneş panellerinin maksimum kar birikmesi için izin verilen maksimum yükü aşan 
bölgelerde kurulması uygun değildir. 

KURULUM YERİ SEÇİLDİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

Modül çerçeveleri anodize alüminyumdan yapılmış olup, eğer tuzlu suyun yoğun olduğu 
ortamlarda başka bir metalle kontakt halinde bulundurulursa (elektroliz korozyonu) 
korozyona uğrayabilir. Bu tip bir korozyonu önlemek için gerekirse PVC ya da paslanmaz çelik 
pullar modül çerçevesi ile destek konstrüksiyon malzemesi arasında kullanılmalıdır. 
Modüllerin rüzgar ve kar yüküne karşı doğru açıdan olmasını sağlayan destek konstrüksiyon 
malzemesi kurulumdan önce yerel yetkililer ve sivil bilirkişilerce denetlenmiş ve onaylanmış 
olmalıdır. 

MONTAJ VE NOTLAR 
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CW Enerji  modüller aşağıdaki yöntem kullanılarak monte edilebilir: 
Korozyona dayanıklı (M8) vidalarıyla modül çerçevesinde hazır 
bulunan delikler kullanılarak vidalama yapılmalıdır. 

Her modülün destekleme konstrüksiyonuna bağlantıyı güvenli hale 
getirmek için 8 adet vidalama deliği (12mm*9mm) mevcuttur. 
Modül çerçeveleri modül üzerinde simetrik olarak bulunan sekiz 
noktadan paslanmaz M8 donanımı ve çelik yaylı rondelalar ve çelik 
pullar ile destek konstrüksiyonuna eklenmelidir. Uygulanan tork 
yaklaşık 8 Newton Metre olmalıdır. Modül kelepçeleri ön cam 
yüzeyle temas ettirilmemelidir ve çerçeve deforme olmamalıdır. 
Modül kelepçelerinin ve ekleme parçalarının gölgeleme yapmasını 
engelleyiniz. Hiç bir şekilde modül çerçeveleri değiştirilmemeli, 
eklemeler ya da çıkarmalar yapılmamalıdır. 2 modül arasındaki 
mesafe termal genişleme göz önüne alınarak 5 mm olarak 
önerilmektedir. Modül çerçevesi ile montaj yüzeyi arasındaki 
boşluklu mesafe bağlantı kutusunu yüzeye dokundurmayı 
engellemek ve ılık havayı modül arkasında sirküle etmek içindir. 
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Bütün modül çerçevelerinin ve montaj ve destekleme parçalarının ulusal elektrik kodlarına 
göre doğru ve aynı özellikte topraklaması yapılmalıdır. Doğru topraklama modül çerçevenin ve 
diğer montaj parçalarının birbirine uygun bir topraklama ileticisi ile bağlanması sayesinde 
yapılır. Topraklama ileticisi bakır, bakır kaplama veya ulusal elektrik kodexine uygun 
belirlenmiş başka bir malzemeden olmalıdır. Topraklama ileticisi yerde bulunan uygun bir 
topraklama elektrotu ile toprağa bağlanmalıdır.

TOPRAKLAMA

Korozyona dayanıklı M8 vidalarını modül çerçevesinde bulunan montaj deliklerinde kullanma.

▪ Destekleme konstrüksiyonunu (taşıyıcı malzeme) modül çerçevesi üzerinde bulunan 
deliklerle hizalayın. 

▪ Modül, M8 paslanmaz çelik donanım ile yaylı rondelalar ve düz pullar kullanılarak modül 
üzerinde bulunan 8 simetrik noktadan destekleme konstrüksiyonuna bağlanmalıdır. 

▪ Modül çerçevesi ile montaj yüzeyi arasındaki boşLuklu mesafe bağlantı kutusunu yatırıldığı 
yüzeye teması engellemek ve ılık havayı modül arkasında sirküle etmek içindir. 

▪ Güneş Panellerinin bağlanması.

Her diziyi güneş dizi bağlantı örneklerinde olduğu gibi bağlayınız. 

▪ Her solar panelin arka kısmında bir adet (+) ve bir adet (‐) kablo bulunmaktadır. Suya 
dayanıklı bağlantı konnektörlerini bu kablolara takınız, bağlantı uçlarını takarken tam 
oturmasına dikkat ediniz. 

MONTAJ
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Tel topraklamayı Modül üzerinde 
"GR" olarak işaretli 4mm çaplı 
topraklama deliklerinden birine ayrı 
bir iletici olarak M4 vidası, fincan pul, 
düz pul, dişli pul ve M4 somunu 
şekilde görüldüğü gibi takın.Bu 
sayede çerçeve ile pozitif elektrik 
teması sağlanmaktadır.  



▪ İlk solar panelde pozitif home run kablosunu pozitif grup‐kablosunun çıkışına bağlayınız ve 
negatif kabloyu ikinci panelin pozitif kablosuna bağlayınız. İkinci paneldeki negatif solar 
kablosunu üçüncü panelin pozitif kablosuna bağlayınız. İstenilen voltaj ve güç değerine 
ulaşılana kadar serileri bu şekilde bağlamayı sürdürün. 

▪ İstenilen sayıda paneller arasında doğrudan bağlantı yaptıktan sonra dijital multi metre ile 
panel dizisinin voltaj ve akım çıkış değerlerini ölçünüz. 

▪ Solar paneller arasındaki kabloları düzenleyiniz. 

Günlük bakım talimatları

▪ Modülleri profesyonel yetkili olmadan yıkamayınız ve çalışmanın güvenliği için uygun 
teçhizatları kullanınız. Çalışma alanında tehlikenin bilincinde olarak hareket ediniz. 

▪ Modülleri temizlemeden önce çatlak ve kırıklar olup olmadığını kontrol ediniz. Modül eğer 
kırık ya da çatlaksa, temizle işlemi gerçekleştirmeyin ve mümkün olduğunca kısa sürede 
kurulum yapan kişi ya da kurumu konu hakkında bilgilendirin. 

▪ Temizleme işlemleri sırasında güçlü kimyasal deterjanlar, dezenfekte edici temizleyici 
maddeler kulllanmayınız. Aşırı kirlilik panellerde verim düşüklüğüne yol açacaktır. Bu nedenle 
panel temizliği için tarafımızca sadece su önerilmektedir. Hayvanlar tarafından yaratılan kiri 
bertaraf etmek için nötral temizleme maddesi veya sabunlu suyu tercih ediniz. Eğer temizlik 
için çok zorunluysa yumuşak bir sünger ya da bez parçası kullanabilirsiniz, temizlik sırasında 
mümkün olduğunca yumuşak hareketlerle çizik bırakmadan çalışınız.  Temizlik sırasında saat 
ya da takı takmayınız, hayvan pisliklerini kazıyarak çıkarmaya çalışmayınız. Çizikler verim 
düşüklüğüne yol açmaktadır ve garanti kapsamından çıkmasına yol açmaktadır. Modüllerin 
eğimi 15 dereceden fazlayasa eğer modüller kendi kendine temizlenebilir, eğimin 15 
dereceden az olması durumunda düzenli temizlik mecburidir. Destekleme ve taşıyıcı 
komponentlerin düzenli olarak korozyon incelemesini yapınız, bu tarz bir bulguya rastlarsanız 
kurulumcu kişi ya da kuruma bildiriniz. Düzenli olarak topraklama terminalinin bütünlüğünü 
kontrol ediniz.Herhangi bir şekilde elektriksel bağlantıları değiştirmeye çalışmayın, kısa 
devreden şüphelenmeniz durumunda kurulum ekibine bildiriniz.

▪ Modül altyapı sisteminin bağlantı noktalarının minimum ayda bir kontrolünün yapılması 
gerekmektedir, eğer karavan, mobil araç gibi hareketli bir araç üzerine kurulu bir sistem söz 
konusu ise en az 15 günde bir bağlantı noktalarının kontrol edilmesi ve 6'lık alyan anahtarı ve 
diğer uygun ekipmanla tüm bağlantı birimlerinin sıkılması gerekmektedir. Mobil araçlar 
üstüne kurulu sistemlerin trafik kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle hasar görmesi ve 
hasar yaratması sorumluluğu kulllanıcıya aittir.  yükümlülük taşımaz. CW Enerji
▪ Herhangi bir sorunuz varsa kalifiye kurulumcu veya danışmanlara sorunuz ya da bize 
www.cw‐enerji.com üzerinde ve irtibat adreslerimizden ulaşınız.

Kullanım kılavuzunda yazılan uyarılar ve önlemler dışında oluşan tüm hasarların sorumluluğu ▪ 
sistem kullanıcısına aittir. Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. bu tarz kullanımlardan CW Enerji 
doğacak sorun ve hasarlarda sorumluluk kabul etmez. 

Yukarıda yazılı kullanım şartnamesini okudum ve onaylıyorum.

Sistem Kullanıcı : 

Adı ve Soyadı :

Adres :

Telefon :

Tarih :

İmza : A.O.S.B. 3. Kısım 33. Cadde No:7
Döşemealtı  ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: +90 242 229 00 54
Fax: +90 242 229 00 74
www.cw-enerji.com

Kristal Yapılı Fotovoltaik Modüller


