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Koloğlu Holding bünyesinde kurulan Solarkol Enerji San.
ve Tic. AŞ, arge ve tasarımını tamamen kendi bünyesinde
geliştirdiği solar invertör sistemlerini deneyimli ve dinamik çalışan kadrosuyla yerli ve milli olarak üretmektedir.
Bu yolla hem yatırım mallarındaki dışa bağımlılığı azaltmayı hemde ürünlerini ihraç ederek ülke ekonomisine
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve % 100 yerli
sermaye ile geniş bir güç aralığında üretilecek solar invertörlere ilave olarak; global ölçekte üretilen mikro inverter, optimizer üniteleri (uluslararası yangın yönetmeliklerine uygun), haberleşme cihazları, enerji kalite ölçüm
cihazları, ürünlerin içerisine gömülü yazılım teknolojileri
ve uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin de arge tasarım ve üretimleri Solarkol bünyesinde gerçekleştirmektedir.
Ankara ASO 1.0SB de 2020 Ağustos ayı içerisinde seri
üretime geçen Solarkol Enerji San. ve Tic. AŞ. Türkiye'nin
Enerji Teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltacak olan ilk
yerli solar invertörü ve diğer ürünleri ile sektörde önemli
bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor.
Önümüzdeki dönemde devreye girecek Ar-Ge ve tasarım
merkezi ile teknolojik ürün gamını genişletmeyi hedefleyen Solarkol bu sayede teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmayı aynı zamanda ihracat pazarlarında global
bir oyuncu olarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.
Vizyonumuz
Enerji de yerli ve milli olarak güvenli bir gelecek sağlamak
Misyonumuz
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak yüksek
teknoloji ürünler üreterek ülke değer ve ekonomisine katkıda bulunmak ve ihracat piyasasında yakaladığı başarılar ile sektöründe dünyada ilk beş firma arasına girmek.
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KALİTE POLİTİKAMIZ
Solarkol Enerji olarak önceliğimiz ; Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsemek, Yüksek teknoloji ve özgün tasarımlar
kullanarak, yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette , öncelikli müşteri memnuniyetini
hedef alan bir kuruluş olarak amacımız, çağdaş, kaliteli, güvenilir ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmaktır
Bu hedefi gerçekleştirebilmek için ilkelerimiz;
•

Müşterilerimizin beklentilerini ve şartlarını doğru olarak anlamak, geri bildirimlerini öncelikli olarak değerlendirmek , bunları karşılayan hatasız ürünleri ve hizmetleri sunmak, müşteri memnuniyetini zaman, maliyet
ve performans hedeflerinden ödün vermeden ürün ömrü boyunca sürdürmek.

•

Ülkemizin en iyi yetişmiş insan kaynağını istihdam etmek, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ile personelimizi
cesaretlendirmek; yetkinlik, bilgi ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek, üstlendikleri sorumlulukları başarı ile
yerine getirmelerine ve sürekli gelişmelerine olanak sağlamak,

•

Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını ve AR-GE faaliyetlerini teşvik ederek, Ulusal araştırma kurumlarımız ve
Üniversitelerimizin kaynaklarından azami şekilde faydalanmak, değişim yaratacak Katma Değer sağlayacak , geleceğin teknolojilerini barındıran rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmek.

•

Ulusal ve Uluslararası standartlara , yasa ve mevzuatlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi içinde kurumsallığı sağlamak, verimliliği arttırarak , sektörümüzü Uluslararası rekabette üst seviyeye çıkartmak.

•

Süreçlerimizi ölçümlere dayalı şekilde ve Uluslararsı model ve standartlardaki güncel gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirme ile belirlenen hedefleri aşmak, rekabetçi bir ortamda sektörümüzü güçlü kılmak,
müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile birklikte güven ortamı tesis ederek en iyi ekosistemi oluşturmak.

•

Faaliyetlerimiz İş Güvenliğini , ürün ve hizmetlerimizde kullanıcı emniyet ve güvenliğini sağlamak; müşterilerimiz , çalışanlarımız ve tadrikçilerimiz ile birlikte temiz ve yaşayan bir çevrenin varlığını korumak.

•

Kalite Yönetim Sistemi Solarkol Enerji ye uyum sağlamış ve sürekli performans iyileştirmeyi ilke edinerek
maliyet etkin ve müşteri önceliklerine & ihtiyaçlarını değer veren çözüm & iş ortakları yaratarak Ulusal sanayimizin gelişmesine ve ihtiyaçlarına katkıda bulunmak.

•

Ürün ve hizmetlerimizi belirlenen takvime uygun olarak, maliyet ve performans dengesi ile müşterilerimize
zamanında ve sorunsuz olarak sunmak.

Kemal ERTUĞRAN
Genel Müdür
Kasım-2020
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KONUT ÇATI ÇÖZÜMLERİ
Enerjiniz Güneşten Gelsin

Güneş enerjisi ile ısı pompası, klima, elektrikli ev aletleri ve aydınlatma gibi evinizin
tüm ihtiyaçları için yararlanın.

İzleme Platformu

Anlık sistem ve modül performansını görüntüleyin veya istediğiniz zaman mobil
cihazlardan bildirim alın.
Enerji üretimi, tüketimi ve akü şarj seviyesi. Yükleniciler ve ev sahipleri için iki özel
izleme uygulaması.

Akıllı Paneller

Paneller Solarkol Power Optimizer ve inverteri ile birlikte daha fazla enerji
tasarrufu sağlar. Solarkol tarafından garanti edilen üstün kalite kontrolü ve üstün
güvenilirliğe sahiptir.

Power Optimizer

2 panele 1 optimizer bağlanarak tasarlanan sisteminizde izleme maliyetinizi
düşürür. Her paneli izlemenizi sağlayarak arıza ve bakım maliyetlerinizi düşürür.
Çatınızda yangın güvenliği ile ailenizi ve yatırımınızı korur. Anlık sistem verileri,
uzaktan izleme sisteminde takip etmenizi sağlar. Sisteme sonradan farklı paneller
eklemenize olanak sağlar. Panellerde %27 üretim verimliliğini arttırır.

İnverter (Evirici)

PV sisteminin akıllı yöneticisi olarak üretilen tüm verilerin bulut çözümleriyle birlikte
analiz ve rapor edilmesini sağlar. Panelden gelen DC elektriği dönüştürerek,
frekans-gerilim ayarı yaparak AC akım cihazlarınızın ihtiyacınızı karşılayarak
şebeke bağlantınızı sağlar. Üretilen enerjiyi ihtiyaçlarınıza uygun şekilde
kullanmaya ve şebekeye göndermeyi akıllı teknolojisiyle yönetir. Sisteminizi verimli
ve güvenli kullanmanızı sağlar. On-Grid çalışma prensibine sahiptir.

Zero İnverter

Öz tüketim modeli çalışma özelliğiyle enerji ihtiyacınız kadar üretim yaparak
şebekeye enerji basmayıp, ihtiyacınız halinde şebekeden güç alabileceğiniz
modelde sisteminizi kullanabilirsiniz. Sahip olduğu 3 faz 4 tel özelliğiyle her fazın
birbirinden bağımsız çalışma özelliğinden yararlanın.

w w w. s o l a r ko l . c o m
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Yapraklar

Kuş Dışkısı

Gölgelenme
(şimdiki ve
gelecekteki)

Kar

Kirlenme

Kar, toz, yaprak ve kuş pisliklerinden kaynaklanan panel kirlenmesi, modüller ve dizi içindeki modüller arasında
uyuşmazlığa neden olarak verimi düşürür. Çatı sisteminin kullanım ömrü boyunca bir ağaç büyüyebilir veya dengesiz
gölgeler oluşturan bir yapı inşa edilebilir. Optimizer kullanarak bu durumdaki panellerinizden de maksimum elektrik
üretebilirsiniz.

PV sistemlerde paneller her ne kadar aynı olsa da,
konumlandırılmalarından ve çevresel faktörlerden dolayı solar
radyasyon iletimine bağlı olarak farklı davranırlar.
Başta çatı kurulumları olmak üzere ticari kurulumlarda panellerin
performans ve üretim davranışlarında ki farklılık kaçınılmaz olur.
SOLARKOL SİSTEM

GELENEKSEL SİSTEM

•
•
•
•

Her panelden üretilen maksimum güçten faydalanılır.
Paneller ayrı ayrı izlenir. PV sistemi tarafından %2 ile
%10 arasında daha fazla enerji üretir.

Geleneksel inverterlerle (eviricilerle) kurulan PV sistemlerde
azami güç takip sistemi (mppt) inverterlere (eviricilere)
gömülü olarak her diziye bir tane olacak şekilde yerleştirilir
ve merkezi olarak dizileri kontrol eder bu sebepten dolayı
panellerde oluşacak herhangi bir davranış veya peformans
farkında merkezi olan azami güç takip sistemi (mppt) en zayıf
paneli baz alır.
SOLARKOL’un PV sistemler için geliştirmiş olduğu teknolojide
ise harici bir Azami Güç Takip Modülü (MPPT Modülü)
bulunmaktadır. Bu harici güç takip modülleri her iki panelde
bir tane olacak şekilde bağlantısı yapılarak sistemdeki azami
güç takibini, dizi seviyesinden panel seviyesine indirgeyerek
sistemdeki birbirinden bağımsız azami güç takibi (mppt)
sayısını artırır ve bu sayede her zaman maksimum enerji
üretimini sağlar, bu da sistemin enerji verimini artırır.
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Kirlenmiş veya gölgelenmiş modüller dizideki tüm
modüllerin performansını azaltır veya baypas eder.
Modül uyumsuzluğu nedeniyle zayıf modüller tüm
dizide enerji kayıpları oluşturur.

HER
PANELDEN
DAHA FAZLA
ENERJİ
SOLARKOL TEKNOLOJİSİ
SİZLERE GELENEKSEL DİZİ VEYA
OPTİMİZER ÇÖZÜMLÜ SİSTEM
TASARLAMANIZA İMKAN SAĞLAR
İnverter (Evirici)
PV sisteminin akıllı yöneticisi olarak üretilen tüm verilerin
bulut çözümleriyle birlikte analiz ve rapor edilmesini sağlar.
Panelden gelen DC elektriği dönüştürerek, frekans-gerilim
ayarı yaparak AC akım cihazlarınızın ihtiyacınızı karşılayarak
şebeke bağlantınızı sağlar. Üretilen enerjiyi ihtiyaçlarınıza
uygun şekilde kullanmaya ve şebekeye göndermeyi
akıllı teknolojisiyle yönetir. Sisteminizi verimli ve güvenli
kullanmanızı sağlar. On-Grid çalışma prensibine sahiptir.

Solarkol, her modülün her zaman
maximum performansını göstermesini
sağlayarak verimliliği arttırır.
w w w. s o l a r ko l . c o m
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Işınım Sensörü
Panel Sıcaklık Sensörü

Datalogger
Rüzgar Hızı Sensörü

Ortam Sıcaklık Sensörü
Rüzgar Yönü Sensörü

Güç kayıpları aşağıdakilerden kaynaklanabilir:
Üretim toleransı uyuşmazlığı
PV panelleri için garantili çıkış gücü aralığı üretildiği fabrikaya göre büyük ölçüde
değişiklik gösterebilir. Panel üretiminden kaynaklanan standart sapma %2 -%3
mertebelerinde enerji kayıplarına neden olur.

Kirlenme, gölgeleme ve yapraklar

Toz, yaprak ve kuş pisliklerinden kaynaklanan panel kirlenmesi, modüller ve diziler
arasında uyuşmazlığa neden olur. Çatı sisteminin kullanım ömrü boyunca bir ağaç
büyüyebilir veya dengesiz gölgeler oluşturan bir yapı inşa edilebilir.

Dengesiz panel eskimesi

Panel performansı 20 yıl içinde %20 ‘e kadar düşebilir ancak her panel farklı bir hızda
yaşlanır ve eskime uyumsuzluğunun zaman içinde artmasına neden olur.

Endüstriyel Sistem Diyagramı

SOLARKOL çözümü, inverterlerden (eviricilerden), azami güç takip modülü (MPPT
Modülü) ve uzaktan izleme ve müdahale platformundan oluşan bütünleşik bir
sistemdir. Bu teknoloji, azami güç takip modülü(MPPT Modülü) panel seviyesinde
bağlayarak yüksek güç üretimi ve solar panel bazında kontrol imkanı sağlar. İki paneli
sadece bir azami güç takip modülü (MPPT Modülü) bağlayabilme özelliği ile birlikte
panel bazında DC-DC dönüşüm yapar ve sadeleştirilmiş PV inverter (evirici) ise DC-AC
dönüşümü ve şebeke bağlantısını yüksek adaptasyon ve verimle gerçekleştirir.
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İzleme Platformu
• Sistemin panel seviyesinde ve genel olarak takibi
• Sanal ve dijital ortamlarda sunulan uygulamalar
Sayesinde uzaktan takip ve müdahale imkanı

Şebeke Bağlantısı
• Şebekeye iletilen güç miktarının kontrolü ve istenilen
seviyede sınırlandırılması
• Aktif ve reaktif güç kontrolü
• Şebeke bağlantısında AC Röle ile koruma bağlantısı
• Şebekede oluşan dengesizliklerde ve düşük gerilimlerde
şebekede kalabilme özelliği

ZERO EXPORT PANOSU
YÜK

ZERO EXPORT PANOSU

R
S
T
N

ELEKTRİK SAYACI

PANELLER

Öz tüketim sistemleri, üretilen enerjinin tamamını dağıtım
sistemine vermeden üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında
olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim sistemidir.
Bu tür sistemler, elektrik şebekesine enerji aktarımı yapmaz
ve bunun oluşmasını aktif olarak önlemektedir. Sistemimiz,
müşterilerin dağıtım firmalarına yüksek ek yatırımlar
yapmadan güneş enerjisinden yararlanmasını sağlar.
Üretilen enerji aynı noktada aynı anda tüketilmesi gerektiği
için seçilen sistem gündüz tüketimlerini karşılar ve akşam
tüketimlerini şebekeden alır. Sistem güneş enerjisinin
yeterli olmadığı zamanlarda tüketicinin ihtiyacı olan enerjiyi
şebekeden tamamlayacaktır.

w w w. s o l a r ko l . c o m
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lnverter Seçiminin Önemi
Inverterler(Eviriciler) PV sistemin toplam maliyetinde
düşük bir yüzdelik paya sahip olsa da;
•
•

PV sistemin beyni olarak görev alır ve üretimin
tamamını yönetir
Sistem maliyetini %20’ye kadar etkiler-Sistem
maliyetinin yatırımcıya geri dönüş süresinde önemli
role sahiptir

İşte bu sebeplerden dolayı Inverter(Evirici) seçimi PV
sistemlerin kurlum aşamasında ve uzun vadedeki
getirisinde gerek finansal gerekse güç üretimi olarak
büyük öneme sahiptir. Bu sayede hem enerji üretimi hem
de kullanım süresi boyunca muhtemel maliyetlerinin azami
seviyelerde olacak şekilde önüne geçer.

AGTM-0102-03
Azami Güç Takip
Modülü

• Uyuşmazlık nedeniyle güç kaybı olmaz
• Solarkol inverterler ile uyumlu
• Otomatik modül düzeyinde emniyet
• Panel bazlı izleme imkanı
• Yangın Güvenliği Önlemi
• 600 Watt-1200 Watt çalışmaktadır
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10 kW
25 kW
33 kW
• Geleneksel dizi modelinde, Optimizerli
veya Optimizersiz çalışabilir
• Düşük Maliyet
• Üstün verimlilik
• Basit ve güvenilir
• Yerli ulaşabilir hizmet
• Ücretsiz izleme sistemi
• Zero modeli ile öz tüketim enerji
ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

Her panelden maksimum güç üretilir. Paneller ayrı ayrı izlenir.
PV sistemi tarafından %2 ile %10 arasında daha fazla enerji
üretilir.
Zayıf modüller dizideki tüm modüllerin performansını azaltır.
Modül uyumsuzluğu nedeniyle enerji kayıpları oluşur.
Güneş Panellerinde, Farklı Nedenlerden Ötürü Enerji Kayıpları
Oluşabilir.

w w w. s o l a r ko l . c o m
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GELİŞMİŞ YANGIN GÜVENLİĞİ
Gelişmiş güvenlik

Dünya çapında milyonlarcası kurulan PV sistemleri içinde en güvenli ve güvenilir sistemler
optimizer teknolojili sistemlerdir.
PV tesislerde gerçekleşen yüksek gerilimlerin insanların ve yatırımların güvenliğini tehdit
etmemesi için önlemler alınmalıdır.
Geleneksel inverterlerde, inverter veya şebeke bağlantısı kapatıldığında şebeke bağlantısı ve
tesis içindeki AC gerilim sonlandırılır ancak PV modüller ile inverter arasındaki DC gerilim güneş
olduğu sürece devam eder.
Ayrıca, gene geleneksel inverterlerde modüllerle inverter arasındaki hatta yangına neden
olabilecek kaçak akım veya elektrik arkı meydana gelmesi durumunda, insanlar ve canlılara
yönelik bir tehdit oluşur. Solarkol teknolojisi, modüller ile inverter arasında da hem elektrik
çarpması hem de yangın risklerine karşı üstün güvenlik çözümü sağlayarak insanları ve
yatırımınızı korur.

Güvenli DC

Güvenli DC, elektrik çarpması riskini en aza indiren yerleşik bir modül düzeyinde güvenlik
özelliğidir. Dizi voltajını risk seviyelerinin altında tutmak için Power Optimizer, aşağıdaki
durumlarda panel çıkış voltajını güvenli bir seviyeye düşürüleceği güvenlik moduna otomatik
olarak geçmek üzere tasarlanmıştır:
• Kurulum sırasında, dizinin inverter bağlantısı kesildiğinde veya inverter kapatıldığında,
• Bakım veya acil durum sırasında inverter veya AC bağlantısı kapatıldığında,
• Power Optimizer, termal sensörlerin sıcaklığı 85°C ‘nin üzerine çıktığında.

Ark arızası algılama ve kesinti

Solarkol inverterler, ark algılama standardına uygun olarak yangın riski oluşturabilecek bazı
ark yapma hatalarının etkilerini azaltmak için tasarlanmış dahili bir korumaya sahiptir.

Esnek Tasarım Çözümleri
Tasarım Esnekliği

Tasarım esnekliği ile daha fazla elektrik elde edin;
Tasarım esnekliğimiz mevcut çatı alanından daha iyi yararlanmamızı sağlar. Bu teknoloji ile
dizilerin hepsinin birbirinin eşi olma zorunluluğu kalkmaktadır. Artık elektrik kısıtlamalarından
bağımsız olarak dizi boyutu ve yerleşimi planlanabilir. Böylece gölgelenme olan veya farklı
yerde ve açıda bulunan tüm dizi performansını düşürmeden her panelden maksimum elektrik
üretmemizi sağlar.
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Solarkol Optimizer
teknolojisi sayesinde
çatılarınızda güvenli DC
koruma özelliğiyle
tesisinizi koruyun

w w w. s o l a r ko l . c o m
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Solarkol Sistem
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Geleneksel Sistem

Tasarım esnekliği

Solarkol daha fazla güç ve daha fazla tasarruf için maksimum çatı
kullanımını estetik tasarımla bir araya getirir. Kurulum sonrasında güneş
sisteminizi kolayca genişletebilir, çeşitli panel modellerini takabilirsiniz.

Daha Fazla Güç

Panel-seviye güç optimizasyonu ve maksimum tasarım esnekliği ile çatılara
daha fazla panel kurulabilir. Daha Kısa bir geri ödeme süreci sağlar.
Solarkol Güç Optimizer’ların uygulandığı alanlar:
• Kısmen gölgeli alanlardaki paneller
• Eşit olmayan uzunluktaki dizeler
• Çoklu yönlerde ve farklı çatı yüzeylerindeki dizeler

Düşük Kablo Maliyeti

Dizi başına daha fazla panele izin verir. Bu sayede invertör
başına daha az dizi, daha az kablolama, birleştirici kutu ve
sigorta gerektirir.

Dizi başına daha fazla panel kullanabiliceğiniz tasarım.
Bu sayede İnvertör başına dizi, kablolama, birleştirii kutular ve sigortalar daha az gerekmektedir.

w w w. s o l a r ko l . c o m
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UZUN ÖMÜRLÜ TASARRUF
Solarkol DC optimize edilmiş inverter çözümü, verimi en üst düzeye çıkararak ve maliyetleri
düşürerek sistemin uzun ömürlü olmasını sağlar.
Solarkol DC optimize edilmiş inverter çözümü, bireysel panel seviyesinde güç üretimini en
üst düzeye çıkarır, bu da PV sistemlerinden ekonomik ömrü boyunca daha yüksek gelir
sağlar. Solarkol çözümünün ilk maliyeti genellikle eşdeğer geleneksel inverter sisteminden
biraz daha yüksek olsa da, toplam kurulum maliyeti ve ömür boyu bakım maliyeti daha
düşüktür. Bu, Solarkol çözümünü ekonomik olarak daha çekici hale getirir.

Geleneksel Solarkol
Inverter Inverter
Ömür Boyu Gelir
4
4,5
BoS Maliye�
-0,5
-0,25
Inverter Değiş�rme Maliye�
-1
-0,5
Ömür Boyu O&M Maliye�
-1,2
-1
Sistem Ömrü Değeri 3
3,5

BoS

5
4
3
2
1
0
-1
-2

Geleneksel Inverter
Solarkol Inverter
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Ömür Boyu
Gelir

BoS Maliye�

4

-0,5

Inverter
Değiş�rme
Maliye�
-1

4,5

-0,25

-0,5

Ömür Boyu
O&M Maliye�

Sistem Ömrü
Değeri

-1,2

3

-1

3,5

Gönül Rahatlığı
Modül düzeyinde izleme
Solarkol panel, dizi ve sistem düzeyinde gerçek zamanlı uzaktan izleme sağlayarak
performansının daha iyi görülebilmesini sağlar. Solarkol izleme platformu kapsamlı analiz
takibi, enerji verimliliği, sistem çalışma süresi, performans oranı ve finansal performans
raporları sağlar. Anlık otomatik uyarılar yardımıyla arıza türü ve yerinin hassas bir şeklide
tespiti hızlı müdahale, doğru ve ucuz bakım, imkanı verdiği için bakım maliyetlerini ve arıza
kaynaklı kayıpları en aza indirmeye yardımcı olur.
Yatırımınızı, sistem düzeyinde veya modül düzeyinde görüntüleyebilirsiniz. Solarkol
inverterleri izleme platformuna kablolu Ethernet, kablosuz wi-fi veya hücresel bağlantılar
aracılığıyla bağlamak için çok sayıda iletişim seçeneği mevcuttur. İzleme platformuna
istediğiniz zaman istediğiniz yerden kolayca bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan
erişebilirsiniz.
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YATIRIMCIYI KORUMA
Konut PV tasarımının bir parçası olarak ev sahibinin
PV sisteminin yatırımının geri dönüşünü etkileyebilecek
gelecekteki maliyetleri dikkate almak önemlidir.
Değiştirme: Solarkol, aynı dizideki farklı güç sınıflarına ve
farklı marka panel takılmasına olanak tanınır. Piyasa da
bulunan tüm paneller takılabilir.
Genişletme: Yeni Power Optimizer ve panelleri eski modellerle
aynı dizide kullanılabilir.
Kullanıcının gönül rahatlığı:
Sistem performansını gerçek zamanlı olarak izleme ve uzun
ürün garantileriyle Solarkol yatırımınızı korumanıza yardımcı
olur ve içinizin rahat olmasını sağlar.
Üç fazlı kurulumları kolaylaştırır
Solarkolun yeni nesil, konut pazarı için hazırlanmış üç fazlı
invertörleri şık tasarıma sahiptir. Rakip modellere göre daha
küçük, daha hafif ve daha kolay kurulabilir.Hem dış mekan
hem iç mekan kurulumları için uygun olan bu inverterler dahili
fan sistemi sayesinde daha sessiz çalışır. lnverter SetApp
mobil uygulaması kullanılarak doğrudan akıllı telefonunuz
aracılığıyla etkinleştirilir ve konfigüre edilir.

18
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Teknik Detay

SOLARKOL TI INVERTER SERİSİ

Max. DC Giriş Gücü (W)
Max. DC Giriş Voltajı (V)
Nominal DC Giriş Voltajı (V)
Minimum DC Giriş Voltajı
Max Giriş Akımı (A)
Max. Kısa Devre Akımı (A)
İnverter Çalışma Gerilimi Aralığı(V)
DC Dizi Giriş Numarası
Max. Çıkış Gücü (W)
Nominal Çıkış Gerilimi (V)
Nominal Çıkış Frekansı (Hz)
Max. Çıkış Akımı (A)
Güç Faktörü
Harmonik (THD)
Max. Verimlilik
Euro Verimlilik
Kaçak Akım İzleme
İzolasyon Direnci
Ters Polarite Koruması
Anti Islanding
Aşırı Akım Koruması
Aşırı Gerilim Koruması
Çıkış Kısa Devresi
DC SPD
AC SPD
Ortam Sıcaklığı (°C)
Nem
Çalışma Yüksekliği (m)
Soğutma
Kontrol Paneli
Haberleşme
IP Koruma Derecesi
Topoloji
EMC
Güvenlik

TI- 10
TI- 25
TI- 33
DC Giriş Bilgileri
20000 W
42500 W
46200 W
1075 V
1075 V
1075 V
850 V
850 V
850 V
650V
650V
650V
25 A
45 A
55 A
30 A
50 A
60 A
650-1075 V
650-1075 V
650-1075 V
2
4
5
AC Çıkış Bilgileri
10 kW
25 kW
33 kW
400, 3L/N/P
400, 3L/N/P
400, 3L/N/P
50
50
50
15 A
36 A
48 A
~1(0,8 İleri ya da 0,8 geri ayarlanabilir)
<%3 (Tam Güçte)
Verimlilik
%98,0
%97,2
Koruma
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili
Dahili (Type II)
Dahili (Type II)
Genel Özellikler
-30 ~ +60
0 ~ 100%
≤4000
Fan Soğutma
128×64 LCD
RS485 veya WIFI
IP65
3 Seviye, Transformatörsüz
Standartlar
EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3,
EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18
IEC62109-1, IEC62109-2
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PV Sistemlerinin Tam İzlenmesi
Solarkol izleme platformu, PV dizisi, akü, şebeke ev yükleri arasındaki güç akışını
görüntüleyerek ve gerçek zamanlı sistem verilerini izleyerek ev PV üretimi ve tüketimi
hakkında bilgi sağlar.
Bir Solarkol Enerji ölçer ile ev tüketimini izleyin
Solarkol inverter, Solarkol izleme mobil uygulamasında anlaşılması kolay bir biçimde
görüntülenen, müşterinizin PV sisteminin ürettiği elektrik ve günün 24 saat tüketimi
hakkında eksiksiz bilgi sağlar.
Enerji tüketiminin şeffaflığı
Kullanıcının nasıl ve ne zaman güç ürettikleri ve kullandıkları hakkında bilgi sahibi
olarak, FV sistemlerinin ürettiği enerjiyi, sistemde kullanarak güneş enerjisi daha
fazla kullanabilir. Enerji üretimi ve kullanımı hakkında gerçek zamanlı bilgi edinin.
Solarkol inverter kurulduktan sonra, izleme platformu kullanıcıların enerji üretimi ve
tüketim seviyelerini görüntülemek için kullanılabilir.
Solarkol inverter müşterimizin sistemine şimdi veya gelecekte ek enerji tasarrufu
ürünleri eklemesine olanak tanır.
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Daha hızlı, daha kolay PV Sistem tasarımı
Müşterilerinize, cazip teklifleri sunarak PV tasarım maliyetlerinizi düşürmenize
yardımcı olan ücretsiz bir web tabanlı araçtır. Solarkol sistemlerinizi
başlangıçtan kuruluma kadar planlamak, oluşturmak ve doğrulamak için
çevrimiçi aracı kullanın.
Solarkol ana sayfasındaki oturum açma menüsünden tasarımcı platformuna
erişin. Zamandan ve paradan tasarruf edin. İlk tasarımdan önce site ziyareti
gerekmeden uydu veya özel site görüntülerini destekler.
Anında doğrulama ile çatı kullanımını en üst seviyeye yükselterek ve Solarkol
tasarım esnekliği avantajlarının keyfini çıkarın.
PV sisteminizde ayrı bir haberleşme hattı kullanmadan elektrik taşıdığınız DC
kablodan haberleşerek kablo maliyetinden tasarruf edin.
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Kolay ve Anlaşılır Hizmet
Çatıları görsel açıdan çekici 3D simülasyonuyla müşterilerinizi etkileyin.
Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak hızlı, anında tasarım değişiklikleri yapın. Kullanıcı
kapsamlı raporları ve doğru enerji simülasyonları ile daha cazip teklifler sunun.

Modern ve sezgisel bir platformun keyfini çıkarın

Sade, etkili, grafik ve animasyonlar.
Telefon, tablet veya bilgisayardan web tabanlı erişim.
Proje iş birliğini kolaylaştırmak için tasarımcı hesabınıza çok kullanıcılı erışım. Otomatik
yükseltmelere, yeni sürümleri yüklemeye veya veri setlerini indirmeye gerek yoktur.

28
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Solarkol ile çalışmak
Destek
Kapsamlı satış öncesi ve sonrası teknik hizmetler arasında teknik belgeler, kişisel proje
tabanlı teknik danışmanlık ve daha fazlası yer alır. Teknik destek veya servis desteği
için Solarkol destek ekibiyle iletişime geçmekten çekinmeyin. Solarkol izleme kontrol
panelinizin destek sekmesinden gösterge paneli veya Solarkol web sitesi destek
sayfasından bir hesap açmanız yeterlidir.
Eğitim
Solarkol ürünleri ve çözümleri hakkındaki bilgilerinizi artırın. Solarkol web sitesi,
eğitim sayfası, doğrudan web seminerlerine ve E-ders kurslarına bağlanır. Burada
ayrıca, yakınınızdaki bir konumda gerçekleştirilen Solarkol eğitim seminerlerine kayıt
bağlantıları da bulabilirsiniz.

Ortaklık Programı
Solarkol çözüm ürünleri ve sisteminde ortak çalışarak promosyon malzemeleri veya
hediyeler kazanabilirsiniz.
Pazarlama araçları
Solarkol çözümlerini satmanıza yardımcı olacak pazarlama materyallerine erişin: Ürün
kataloglarına, broşürlere, durum incelemelerine, veri sayfalarına ve daha fazlasına
erişmek için Solarkol web sitesi indirme merkezi’ni ziyaret edin.
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Solarkol Panel-İnverter Uyumluluk Hesaplama Programı
Solarkol Enerji olarak, Panel İnverter uyumluluğu hesaplanması için ve herkese açık olan
yeni uygulamamıza; www.hesap.solarkol.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu hesaplama
yöntemi ile kullanmak istediğiniz panel verileriniz ile seçeceğiniz Solarkol inverterinin
uyumluluk hesabını yaparak , dizilerinizi alternatifli panel sayıları ile oluşturabilir, Wp
yükleme oranlarınızı belirleyebilir , TEDAŞ Yönetmeliklerine uygun bir şekilde GES
projelerinde olması gereken “Açık Devre Dizi Gerilimi Min/Max Değeri “ ve “Nominal
Yüklü Dizi Gerilimi Min/Max Değeri” UYGUNLUK hesaplarınızı yapmanızı sağlayacak yeni
uygulamamızı kullanımınıza sunmuş bulunmaktayız.
Uygulamanın Kullanımı;
Eğer panel olarak Partnerimiz olan CW Enerji nin panellerini kullanmayı hedefliyorsanız;
tüm ürün gamı uygulamamıza yüklenmiş olup sadece ürün referansını seçmeniz yeterli
olacaktır, diğer panel üreticilerini kullanmayı düşünüyorsanız; “Üretici” kısmından “Diğer”
seçeneği tıklayarak açılan yeni pencerelerde ki Panel verilerini girmeniz gerekmektedir.
Kullanılacak İnverter gücü de seçildikten sonra , çalışma ortam sıcaklık bilgilerinin girilmesi
gerekmektedir.
Sonrasın da dizi tasarımı için her bir dizide planlanan panel adet sayısı girildikten sonra,
seçilen inverter in dizi adedi de seçilmelidir , eğer tüm seçimler uygun ise aşağıdaki 4
kutucukta “YEŞİL” rengin oluştuğu görülmelidir. Eğer herhangi bir kutucuk “KIRMIZI”
ise ilgili uygunsuzluk hemen altında belirtilmektedir. Dizi deki panel sayısı değiştirilerek
4 kutucuğunda “YEŞİL” renkte olması sağlanmalıdır ( 4 kutucuğun da “YEŞİL” olmasını
sağlayan birden fazla dizi tasarımı olabilmektedir, tercih dizaynı yapana bırakılmıştır).
4 hesaplama kutucuğunun “YEŞİL” renkte olması ile hemen altında , Üretim Simülasyon
grafiği oluşacaktır, grafik altında kullanılan dizi sayısı da sırasıyla işaretlendikten sonra bu
dizaynın yaklaşık üretim grafiği elde edilmiş olacaktır (Bu üretim grafiği Haziran-2021 ayı
referansı ile modellenmiştir)

Telefonunuzdan
kare kodu okutarak
HESAPLAMA
UYGULAMAMIZA
ulaşabilirsiniz
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Neden Solarkol
Nerede gerek duyarsanız Solarkol, esnek yapıda ve yüksek verimli çözümler sunuyor.
• Mesken tipi çatı kurumları
• Ticari & Endüstriyel çatı kurumları
• Azami güç takip modülü (MPPT Modülü) sayesinde maksimum enerji üretir.
Üretilen gücü ve kazancınızı artırın
• Geleneksel sistemlere kıyasla sistem maliyetinin karşılama süresini kısaltır
• Daha uzun diziler, daha az dizinin bağlanmasına izin vererek kablo maliyetini
düşürür.
Esnek Tasarım Çözümleri
• Azami güç takip modülünün (MPPT Modülü) vermiş olduğu tasarım esnekliği sayesinde çatı alanından
maksimum verim almaya olanak sağlar.
Akıllı İzleme Platformu
• Web tarayıcı veya herhangi bir Android, iOS, Windows Akıllı telefon ile sistem performansını
kolayca takip ve uzaktan müdahale imkanı sağlar.
Gelişmiş Yangın Güvenliği
• Azami güç takip modülü(MPPT Modülü) ile akıllı ve gelişmiş yangın güvenliği sağlar.
Maliyetleri Azaltın
• Akıllı Solarkol sistemleri ile Geleneksel dizi sistemlerine göre BoS maliyetinde
büyük ölçüde tasarruf edin.
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Merkez
		
Fabrika Adres
		

100 Yıl Mah. İzci Sok. Ekin Apt. No:24/5
06700 Çankaya/ Ankara
Ahi Evran Osb Mahallesi (Aso 1.0SB)
Göktürk Cad. No:14 Sincan/ Ankara

Telefon 0312 272 O 565
Faks 0312 273 O 565
Email info@solarkol.com

