
3in1 Solar Enerji Sistemi - Giriş3in1 Solar Enerji Sistemi - Giriş
Üçü Bir Arada güne  enerjisi sistemi temelde do rudan CO2 emisyonlarından kaçınarak ısı ş ğ
ve elektrik üretir.

Fotovoltaik hücreler tipik olarak % 15 ila% 20 elektriksel verime ula ırken, güne  ş ş
spektrumunun en büyük payını (% 65 ila% 70) ısıya dönü türerek PV modüllerinin ş
sıcaklı ında bir artı a yol açar.ğ ş

Üçü Bir Arada güne  enerjisi sistemi, ısıyı PV hücrelerinden sıvıya ve havaya aktararak ş
hücreleri so utmak ve böylece verimliliklerini artırmak için tasarlanmı tır.ğ ş
Fotovoltaik hücrelerin ço u (örne in silikon bazlı), artan hücre sıcaklıkları ile verimlilikte bir ğ ğ
dü ü ten muzdariptir.ş ş
Hücre sıcaklı ını artırmak, her Kelvin için verimlili i % 0,2-0,5 oranında dü ürür. Bu nedenle,ğ ğ ş
PV hücrelerinden ısının uzakla tırılması, sıcaklıklarını dü ürebilir ve böylece hücrelerin ş ş
verimini artırabilir.

Güne  enerjisi, Solar elektrik, sıcak sıvı ve sıcak havayı birle tirerek bu fazla ısı faydalı hale ş ş
getirilir ve a a ıdakilerle kullanılabilir; elektrik üretmenin yanı sıra, örne in sıvıyı ısıtmak içinş ğ ğ
bir ısı kayna ı olarak; bu tür güne  destekli ısı pompalarının yanı sıra tarımsal ürün ğ ş
kurutması veya sıcak hava sa layarak bölge ısıtması. Böylece,ğ  Üçü Bir Arada güne  enerjisiş
sistemi, güne  spektrumunu çok daha iyi kullanır.ş



3in1 Solar Enerji Sistemi3in1 Solar Enerji Sistemi
Model: LarAs-325Model: LarAs-325

Ebatlar: 1250 * 2000 * 220 mm
A ırlık (bo ): 69 kgğ ş

Fotovoltaik Panel: 325 watt Mono Perc / 24 VDC

Solar Sıvı ısıtma alanı: 1,75 m2
Solar sıvı depolama kapasitesi: 90 litre
Solar Sıvı ısıtma malzemesi: Aluminyum/Paslanmaz
Solar Sıvı so uk / sıcak giri  / çıkı  man onları: Aluminyum 3/4 ''ğ ş ş ş

Solar Hava ısıtma alanı: 0,66 m2
Solar Hava ısıtma alanı malzemesi: Aluminyum
Solar Hava ısıtma üfleme fanı: 24 VDC, 30 watt, 150 m3/saat

Isıtma elemanı ba lantısı: ½ ''ğ
Isıtma elemanı malzemesi: Paslanmaz Çelik
Isıtma elemanı gücü: 300 Watt / 220 VAC

Kasa malzemesi: Alüminyum
zolasyon: Preslenmi  cam yünüİ ş
Üst örtü: effaf çift cidarlı polikarbonat levhaŞ

3in1 Solar Enerji Sistemi Performans Simülasyonu3in1 Solar Enerji Sistemi Performans Simülasyonu



Model: LarAs-325
Lokasyon: Kemalpaşa-İzmir

Kemalpa a- zmir Yıllık hava sıcaklı ı ve Güne  ı ınımış İ ğ ş şKemalpa a- zmir Yıllık hava sıcaklı ı ve Güne  ı ınımış İ ğ ş ş


