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1 Genel yasal düzenlemeler ve güvenlik önlemleri 

 

Cam yüzeylere zarar verilmemeli veya çizilmemelidir, özellikle modülün arka tarafı mekanik darbeye maruz 

kalmamalıdır (örneğin sivri ve sert cisimler değmemelidir). 

Modülün veya modül çerçevesinin üzerine basılmamalıdır. 

Güneş enerjisi modülleri bükme gerilimine uğrayacak şekilde monte edilmemeli veya montaj sırasında 

çerçeve parçaları bükülmemelidir. 

Güneş enerjisi modülü, kenarının üzerinde sürtülerek taşınmamalıdır. 

Genelde denizcilikte veya mobil uygulamalarda kullanılamaz. Yüzer kurulumlar ancak AXITEC ile 

görüştükten sonra. 

Modüllerin parlaması olasıdır. Bu nedenle, modüller parlama riski olan yerlere kurulmamalıdır. 

PV sisteminin kurulumuna başlamadan önce, yetkili mercilerden ve enerji sağlayan kurumdan yasal 

düzenlemeler, yönetmelikler ve ruhsat gereklilikleri hakkında bilgi edinilmelidir. Kurulum sırasında bunlara 

uyulmalıdır. Geçerli bütün yerel, bölgesel ve ulusal yasal hükümlere ve düzenlemelere, özellikle yangına 

karşı koruma hükümlerine uyulmalıdır. 

Tek tek modüllerin birbirleriyle ve akım doğrultucuyla olan elektrik bağlantısı, modüllere baştan monte 

edilmiş durumdaki fişle aynı tipte yapılmalıdır. Taşıma sırasında kablolara asılınmamalı veya kablolar 

kırılmamalı ve kablolar gergin olacak şekilde monte edilmemelidir. 

Elektrik kurulumu ve işletime sokma işlemleri sadece, güneş enerjisi modüllerinin kullanımı ve montajı 

konusundaki ilgili normları ve yönetmelikleri bilen uzman elektrikçiler tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Özellikle yürürlükteki DIN normlarına, VDE ve VDEW direktiflerine uyulmalıdır. 

Kurulum ve işletime sokma işlemleri sırasında usulüne uygun olmayan uygulamalar, yaralanmaya, ölüme 

veya modüllerin hasar görmesine yol açabilir. Kullanım kılavuzumuz, yukarıda belirtilen bilgilere sahip 

olmayan kişilerin güneş enerjisi modüllerini monte etmesine yetki vermez. 

Tesisin projelendirilmesinde bir servis kurumuna başvurulması tavsiye edilir. 

Çalışma sırasında daima koruyucu gözlük takılmalı ve emniyet ayakkabısı giyilmelidir. Varsa, meslek 

odalarının ilgili yönetmeliklerine ve tavsiyelerine veya benzer düzenlemelere uyun. Fotovoltaik tesisatı 

üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar yağmur, kar veya rüzgâr olduğunda yapılmamalıdır. Cam yüzey ve 

modülün çerçevesi güneş ışınlarının etkisiyle ısınabilir ve yanma tehlikesi ortaya çıkar. Böyle durumlarda 

koruyucu eldiven kullanın. 

Arızalı modüller, güvenlik nedeniyle derhal yenisiyle değiştirilmelidir. 

AXITEC'in burada ele alınan fotovoltaik modülleri, Kullanım Sınıfı A kapsamındaki, genelde kısıtlamasız 

erişimin bekleneceği tehlikeli gerilim (IEC 61730: 50 V DC'den büyük; EN 61730: 120 V DC'den büyük) ve 

tehlikeli performansa sahip tesisler kategorilerinin gereklerine uygundur. 

AXITEC hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için modüllerin veri belgelerine bakın. Veri belgeleri, 

www.axitecsolar.com adresindeki Internet sitesinde yer almaktadır. 

http://www.axitecsolar.com/


 

  Montaj ve kullanma kılavuzu 
 

 
TR220506  4 / 10 
 
 

2 Kurulum ve montaj yönergeleri 

2.1 Montaj talimatları 

 

Kurulum sırasında modüllere itinayla muamele edilmelidir. Ön veya arka yüze veya köşelere gelecek 
darbeler modüllerde hasara yol açabilir. 
 
Çatıya montajda, damın statiğinin (gerekirse bir statik uzmanına başvurun) fotovoltaik tesisatından 
kaynaklanacak yükü kaldırabilecek ölçülere sahip olduğundan emin olun. 
 
Solar modülleri zemine en az 10° ile maksimum 75° derece arasında bir açı ile kurulmalıdır. DIN 1055 

uyarınca yeterli olduğu üzere, payandalar, montaj kelepçeleri, cıvatalar ve diğer tespit elemanları, piyasada 

yaygın olarak kullanılan tiplerde ve kimyasal aşınmaya dayanıklı olmalıdır. DIN 1055-4 ve 1055-5 uyarınca, 

tespit elemanları, özellikle yerel rüzgâr ve kar yüküne uygun şekilde seçilmelidir.  

Modüller, eriyen kar suyunun ve yağmur suyunun serbestçe akıp gideceği ve modül üzerinde sürekli 

kalmayacağı şekilde tespit edilmelidir. 

Güneş enerjisi modülleri dik veya çaprazlamasına montaja uygun değildir. (bkz. 2.2 Montaj varyantları). 

 

Mümkünse, tüm modüller aynı şekilde hizalanmalıdır. 

Montaj kelepçeleri panel çerçevesini tümüyle kavramalı ve paneli kelepçeleyerek direklere sabitlemelidir. 

Montaj kelepçeleri burulmasız olarak üretilmiş olmalıdır. 

Montaj kelepçeleri yerine, paneller aynı zamanda üzerlerinde bulunan (uzun yan kısımda) montaj delikleri 

kullanılarak da yapıya monte edilebilirler. 

Montaj vidaları karşılıklı olarak en az 4 noktaya takılmalıdır. 

 

Paneller bir diğer panel ile arasında en az 5 mm boşluk olacak şekilde monte edilmelidirler. 

Korozyona dayanıklı montaj malzemesi kullanınız. 

Paneli modifiye etmeyiniz (örn. çerçeve üzerine ek delikler açmayınız) ! Sabitleme kelepçeleri / cıvataları için 

sıkma torku, sabitleme kelepçeleri üreticisinden temin edilebilir. 

Modüllerin enerji verimini düşürmemek için, (ağaçlar, binalar vb. nedeniyle) gölgede kalan veya kısmen 

gölgede kalan bölgelere monte etmekten kaçınılmalıdır.  

Modül, çardak veya tente niyetine kullanılacak şekilde monte edilmemelidir. 

Yeterli havalandırmayı sağlamak için çerçevenin alt tarafı ile çatı arasında en az 10 cm'lik bir mesafe 

bırakılmalıdır. Sadece AXITEC ile görüştükten sonra daha küçük mesafe. 

Modüller ısınır ve soğuması için makul miktarda hava akımına ihtiyaç duyar.  

Modül çerçevesindeki su çıkış delikleri tıkanmamalıdır (montaj iskeleti tarafından da). 

Öngörülmüş olan topraklama delikleri sadece çerçevenin topraklanması amacıyla kullanılabilir.  

Güneş enerjisi modüllerinin, kar yükünün 3600 Pa'ya ulaştığı bölgelerde kullanımı, montaj şekline bağlıdır 

(bkz. 2.2 Montaj varyantları)  

Kurulum yerinin yakınında parlayıcı gazların ortaya çıkma ihtimali olmadığından emin olun. 

Dam üzerine kurulumda modül sadece, bu şekilde kullanımına izin verilen, yangına dayanıklı dam kaplaması 

üzerine monte edilebilir. 

İki yüzeyli modüller ile modülün arkasındaki verimi arttırmak için alt yapıdan mümkün olduğunca 

gölgelemeden kaçınılmalıdır. Yüksek albedo ve modül ile alt tabaka arasında artan mesafeye sahip bir alt 

tabaka, iki yüzeyli modüllerin enerji verimi üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. 
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2.2 Montaj varyantları 

 

Kelepçeli montaj, uzun kenar Kelepçeli montaj, kisa kenar

             

Alt Konstrüksyon

sıkıştırma alanı

             

Alt Konstrüksyon

sıkıştırma alanı

Kelepçeli montaj, uzun kenar

             

Alt Konstrüksyon

sıkıştırma alanı

D

D

L

S

S

D

D

L

M
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2.3 Elektrik tesisatı 

 

Sistemde kullanılan cihazların gerilim verilerine uyacak sayıda modül bağlayın. Modüllerin (Koruma Sınıfı II 

uyarınca) izin verilen sistem geriliminden daha yüksek gerilimle işletilmesi yasaktır. Veriler, modüllerin veri 

belgesinde ve akım doğrultucuların veri belgesinde mevcuttur. Kabloların ve özellikle priz bağlantılarının, su 

akışı sağlayan bir yüzeyde yer almayacak şekilde monte edilmesine dikkat edin. 

Bir modül, belirli ortam koşulları altında, normlara uygun test koşullarında belirtilenden daha yüksek akım 

ve/veya gerilim üretebilir. PV tesislerini düzenlerken, modüllerin çıkışına bağlanan kablolar, sigortalar ve 

akım doğrultucular gibi parçaların ölçüm değerlerinin belirlenmesi için, Isc ve Uoc değerleri 1,25 katsayısıyla 

çarpılmalıdır. 

Dizi başına mümkün olan maksimum modül sayısını belirlemek için, en düşük sıcaklıktaki açık devre voltajı 

kullanılmalıdır: 

𝑈𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚,𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑁 × 𝑈𝑂𝐶,𝑆𝑇𝐶 × [1 + 𝛽𝑈𝑜𝑐 × (𝜗𝑚𝑖𝑛 − 25)] 

𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒𝑠;   

𝛽𝑈𝑜𝑐 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑈𝑜𝑐 ;   

𝜗𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑡 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Belirtilen koruma sınıfının gereklerine uyulmalı; ancak en azından IP65 gereklerine uyulmalıdır. Fiş 

bağlantılarını takarken, arada boşluk kalmayacak şekilde sıkıca oturtmaya dikkat edin.  

 

Destek yüzeyindeki Kelepçe  Montaj 
alani   

Montaj delikleri 
kullanarak kurulum 

  

Sıkma aralığı Montaj konumu 

Uzun kenar Kisa kenar iç 4 delik dış 4 delik 

54 hücreli 
60 hücreli 
108 hücreli 
108 hücreli 
120 hücreli 

D = L/4 ± 100 mm S = 100 – 300 mm 

 

Tasarım yükü* 
basınç/emme 

3600 Pa / 1600 Pa 1600 Pa / 1600 Pa 
3600 Pa / 
1600 Pa 

1600 Pa / 
1600 Pa 

72 hücreli 
144 hücreli 

D = L/4 ± 100 mm 

D = L/𝟒−𝟏𝟎𝟎
+𝟎  mm; 

M =L/𝟐+𝟓𝟎
+𝟏𝟓𝟎 mm 

veya 

M = L/𝟐−𝟏𝟓𝟎
−𝟓𝟎  

mm** 

kabul edilemez 

 

Tasarım yükü* 
basınç/emme 

1600 Pa / 1600 Pa 3600 Pa / 1600 Pa 0 Pa 
1600 Pa / 
1600 Pa 

1600 Pa / 
1600 Pa 

132 hücreli D = L/4 ± 100 mm kabul edilemez  

Tasarım yükü* 
basınç/emme 

1600 Pa / 1600 Pa 0 Pa 
1600 Pa / 
1600 Pa 

1600 Pa / 
1600 Pa 

*1,5 kat daha yüksek test yükü ile test edilmiştir modül düzlemine dik 
**Buatların yön değiştirildiğinde üçüncü montaj rayına temas etmemesine dikkat edilmelidir. 
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Modüller çalışır durumdayken fiş bağlantılarının çıkartılması durumunda elektrik arkı (ayırma arkı) 

meydana gelebilir; dolayısıyla yaralanmaya, can veya mal kaybına yol açabilir. Priz ve yuvalara 

herhangi bir yabancı cisim sokmayın!  

Seri bağlantıda sadece aynı akım kuvvetine sahip modüller, paralel bağlantıdaysa sadece aynı gerilime 

sahip olan modüller kullanılmalıdır. Bir modülün pozitif bağlantısını sonraki modülün negatif bağlantısına 

bağlayarak modüller seri olarak bağlanabilir. 

 

Modüllerin paralel anahtarlanması durumunda aşırı akım koruması için uygun önlemler (örneğin hat 

sigortası) alınması gereklidir. Veri sayfasına göre ters akım ile ilgili belirtilen yük kapasitesinin aşılmaması 

sağlanmalıdır. İkiden fazla paralel dizi varsa, dizi sigortaları ve dizi diyotları kullanılmalıdır. 

Yeterli güneş almayan bir ortama kurulan tesislerde modüller veya modül hatları paralel olarak 

bağlanmalıdır. 

Sadece özel güneş enerjisi kabloları ve uygun fişler kullanın. Kabloları montaj sistemine UV (ultraviyole) 

ışınlarına dayanıklı kablo bağlarıyla tespit edin ve kabloya doğrudan güneş ışığı gelmesini önleyin. 

 

2.4 Topraklama 

 

 

 

 

 

Modüllerin topraklanması ülkelere özgü yasa ve 

yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 

Binada yıldırımdan korunma sistemi hali hazırda 

mevcutsa veya planlanıyorsa, PV sistemi doğrudan 

yıldırım çarpmalarına karşı koruma konseptine 

entegre edilmelidir. 

Trafosuz bir inverter kullanıldığında, inverter 

üreticisinin spesifikasyonlarına göre eşpotansiyel 

bağlantı gerekli olabilir. Ülkeye özgü yasalara 

uyulmalıdır. 

Toprak bağlantısının nereye yapılacağı, modülün 

çerçevesi üzerinde gösterilmiştir. Topraklama 

deliklerinin üzeri açık bırakılmalı, örtülmemelidir. 

Minimum 4mm² kablo kesiti tavsiye edilir. Topraklama 

ve anahtarlama için sadece sertifikalı kablolar 

kullanılmalıdır. Minimum bükülme yarıçapı, 5x kablo 

çapıdır. 

Bu konuda, ülkeye özgü normlara uyulmalıdır. 

Akım doğrultucunun modül alanlarıyla bağlantısı, 

usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.  
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2.5 Usulüne uygun işletim 

 

Modüller yukarıdaki talimatlara göre kurulduğunda, sistem bileşenleri, modüllerin usulüne uygun şekilde 

çalıştırılmasına olanak vermelidir. Modüller usulüne uygun şekilde çalıştırılmazsa, garanti hakkı geçersiz 

hale gelebilir veya en azından büyük ölçüde kısıtlanabilir.  

 

2.6 Diğer varsayılan değerler 

 

• Modüller, -40°C ilâ +85°C işletim sıcaklığının altına inilmeyeceğinin veya üstüne çıkılmayacağının 
kesin olduğu bir ortama monte edilmelidir. Özellikle sıcak ortamlarda, modüllerin arkasında yeterince 
hava sirkülâsyonu olmasına dikkat edilmelidir. 

• Modüllerin, kısa devre koşulları altında çalıştırılması yasaktır. 

• Modül alanına gölge düşmesinden kaçınılmalıdır. 

• Modüller, suya daldırılmamalıdır. 

• Güneş ışığını, ayna, mercek vb. cihazlarla suni olarak modüle yöneltmeyin. 

• Modüllerin topraklanması sadece, profil çerçevenin bu iş için öngörülmüş olan kısımlarından, 
çerçeveyle iletken bir bağlantı içindeki topraklama kablosu vasıtasıyla yapılmalıdır.  

• Modüller denize yakın bir yere monte ediliyorsa, deniz kıyısından en az 200m uzakta olmalıdır.  

• Yıldırım düşmesi sonucunda ortaya çıkacak gerilimleri azaltmak için, bütün kablo demetlerinin yüzey 
alanı, olabildiğince dar tutulmalıdır. Modüller, yeterince hava sirkülâsyonuna imkân verecek, 
dolayısıyla modüllerin ve bileşenlerin aşırı ısınmasının önleneceği şekilde kurulmalıdır.  

• Bağlanan bütün elektrik bileşenleri, sistemin maksimum işletim gerilimi göz önüne alınarak 
seçilmelidir.  

 

2.7 Yangına karşı koruma 

• Binalardaki yapı emniyeti ve yangına karşı korumayla İlgili direktifler ve yasal düzenlemeler 
hakkındaki sorularınıza cevap almak için lütfen yetkili yerel mercilere başvurun. 

• Kullanılacak toprak kaçağı devrelerinin ve sigortaların, yerel mercilerden aldığınız verilere uygun 
olmasına dikkat edin. 

• Parlayıcı gazların oluşabileceği cihazların veya yerlerin yakınına modül yerleştirmeyin. 

• Modüller, Yangın Sınıfı C kapsamındadır ve A Sınıfı damlar üzerine kurulmaya uygundur. 

 

2.8 Bakım ve temizleme 

  

Modüller yeterli eğimde (≥ 15°) kurulduysa genelde temizlemek gerekmez (yağmurla kendi kendine 
temizlenir). Çok kirlenmişse, herhangi bir deterjan vb. kullanmaksızın, sert tarafı olmayan sünger gibi 
yumuşak bir şey ve suyla temizlenmesi tavsiye edilir. Kirleri asla kuru haldeyken herhangi bir nesneyle 
kazıyarak çıkartmayın, aksi takdirde mikro çizikler oluşabilir.  
 
Şunların düzenli aralıklarla kontrol edilmesini tavsiye ederiz: 

• Düzenli aralıklarla, modülde hasar, camlarda kırık vb. oluşmuş olup olmadığına bakın.  

• Bütün elektrik bağlantılarının yerinde ve aşınmamış durumda olup olmadığına bakın.  

• Kabloların sağlam durumda olup olmadığına bakın.  

• Montaj sisteminin her şeyi sıkıca tutup tutmadığına ve sağlamlık durumuna bakın.  
 
Enerji veriminin düşük olmasının en sık rastlanan nedenleri şunlardır:  

• Usulüne uygun olmayan veya hatalı kablolama 

• Sigortaların veya devre kesici şalterlerin atmış olması  

• Modüllere ağaçlardan, direklerden veya binalardan gölge düşmesi  

• Akım doğrultucunun arızalanmış olması  
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• Usulüne uygun olmayan bakım ve temizleme işlemleri  

• Modüllerin kirlenmiş olması 

• Modüllerin eğim açısının veya yönünün uygun olmaması 

 

2.9 Ürün tanıtıcısı 

Her modülde dört etiket vardır 

- 1x tip etiketi: 

Bu etikette ürün tipi, nominal güç, nominal akım, nominal gerilim, boşta gerilim, kısa devre 

akımı (STC standart test koşulları altında ölçülmüştür; ölçüm toleransı % +/-3), ağırlık, 

ölçüler vb. Maksimum sistem gerilimi 1000/1500 Volt doğru akım, modül tipine bağlı olarak. 

 

- 3x seri numarası/barkod: 

Her modülde, üretim yılının ve ayının kodunu içeren, belirgin bir seri numarası yer alır. Seri 

numarası etiketlerinden biri sabit olarak ön yüzde, camın altında, ikincisiyse arka yüzde, tip 

etiketinin altında yer alır. Üçüncü seri numarası modül çerçevesinin yan tarafında bulunur. 

 

 

2.10 Notlar 

 

AXITEC Energy GmbH & Co. KG, kendi güneş enerjisi modüllerinin tasarımı ve/veya teknik verileri üzerinde 

istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Dolayısıyla sadece üretim sırasında geçerli olan veri 

belgesi bağlayıcıdır. O yüzden, sipariş vermeden önce, kesinlikle elinizdeki veri belgelerinin güncel olup 

olmadığını kontrol etmeniz tavsiye edilir. Montaj veya güneş enerjisi modülleri üzerinde yapılacak diğer 

çalışmalarda, ilgili modüllerin üretim tarihinde geçerli olan veri belgelerinden ve kullanıcı bilgilerinden 

yararlanın. Daha eski veya daha yeni belgelerin içerikleri, arada gerçekleşmiş olabilecek ürün değişiklikleri 

nedeniyle, elinizdeki ürüne uymayabilir. 

 

Yükleme ve kullanma kılavuzu bu Versiyon önceki tüm versiyonların yerini alır. 

 

3 Garanti reddi 

Bu kurulum ve montaj kılavuzu, genelde yaygın olarak kullanılan tesisler için geçerlidir. Bütün veriler, 

teminatsız olarak sunulmuştur. AXITEC GmbH & Co. KG, bu kullanıcı bilgileri belgesinde yer alan talimatlara 

tam olarak uyulmaması durumunda, modüllerin kullanımı ve çalışması konusunda herhangi bir garanti 

üstlenmez. Bu kullanıcı bilgilerine ve modüllerin kurulum, çalıştırma, kullanım ve bakımı AXITEC GmbH & 

Co. KG şirketi tarafından kontrol edilemeyeceğinden veya gözetim altında tutulamayacağından dolayı, 

AXITEC GmbH & Co. KG, usulüne uygun olmayan kullanım, hatalı kurulum, çalıştırma, kullanım veya 

bakımdan kaynaklanan hasarlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

Ayrıca, bu konuda yürürlükte olan yasayla zorlayıcı şekilde sorumluluk altına sokulmadığı sürece, modüllerin 

kullanımı dolayısıyla üçüncü şahısların patent hakkının veya başka haklarının ihlalinin söz konusu olması 

durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
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4 AT Uygunluk Beyanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


