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1. G İ R İ Ş
1 .1 AM AÇ
Bu belge, ELIN A.Ş. Crystalline Photovoltaic modüllerinin kurulumu, elektrik bağlantısı ve bakımı ile
ilgili ayrıntılı talimatlar ve faydalı güvenlik bilgileri içerir:
ELNSM6610M

ELNSM6610P

ELNSM6612M

ELNSM60M-HC

ELNSM6610P(BL)

ELNSM6610M/HV

ELNSM6612P

ELNSM72M-HC

ELNSM6610M(BL)

ELNSM6610P/HV

ELNSM6612M/HV

ELNSM60M(BL)-HC

ELNSM6610P/HV

ELNSM6612P/HV

Tüm talimatlar kurulumdan önce okunmalı ve anlaşılmalıdır. Montajcılar eğitimli olmalı ve modülü
kurarken bu kılavuzdaki tüm güvenlik önlemlerine uymalıdır. Daha fazla referans için bu kılavuzu
güvenli bir yerde saklayın

1 .2 YÜ KÜ M LÜ LÜ Ğ ÜN SINIRL ANDIRIL MA SI
Bu kılavuzun kullanımı ve fotovoltaik (PV) ürünlerin kurulum, işletim, kullanım ve bakım koşulları ya
da yöntemleri Chint Solar’ın kontrolünün ötesine geçtiğinden, ELIN A.Ş. sorumluluk üstlenmez ve
ortaya çıkan kayıp, hasar veya masraftan sorumlu olmayı açıkça reddeder , kurulum, işletim, kullanım
veya bakım ile bağlantılı konuları.Chint Solar, kılavuzu önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını
kendinde saklı tutar.

1 .3 KU R U LU M İÇIN TEDB IRL ER
1 .3. 1 M ODÜ LLE RIN PAKET TEN ÇIK ARIL MA SI V E 		
T R A NSF E R I
a. Tüm modül paleti alana teslim edildiğinde ve boşaltıldığında, özellikle çatı projelerinde kaldırılması
gerekiyorsa, modülün güvenli olduğundan emin olun. Koruma tertibatı içine yerleştirin ve kaldırma
işlemi sırasında duvara çarpma riskine karşın kaldırın.
b. Önce streç filmi yırtın, sonra her paketin şeridini kestikten sonra üst kapağı açın.İki operator
bir grup olarak çalışır, modül çerçevesini aynı yönde sıkıca kavrar ve modülleri tek tek çıkarır.
Operatörler yapışkan bantları teker teker yırtmalı daha sonra modülün bir parçasını çıkarmalı.Tek
seferde tüm yapışkan bandın yırtılmasına izin verilmez bu durumda paket devrilir ve düşer. Tüm
süreç çok yavaşça olmalıdır. Herhangi sert bir nesneyle çarpışmayın veya çerçevenin herhangi bir
kısmını yere koyup sürüklemeyin.
c. Paket açıldıktan sonra mümkün olduğunca aynı gün içinde monte edilmelidir. Hergün projenin
ilerleyişine göre doğru miktarda modül almanız önerilir.Açıldıktan sonra yere yığılan modüllerin
ürün güvenirliliği için şiddetli yağış , sert hava koşulları (örneğin; tayfun) risk oluşturabilir.
Kullanıcıları kurulumdan önce modülleri depolaması gerekiyorsa, paketi açmayın, paketler oda
sıcaklığında, karanlık, kuru ve havalandırılan bir yerde saklanmalıdır.
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1 .3. 1 M OD Ü L KÜ MEL ERİ
a. Bir modül kutudan çıkarıldığında çimento zemin sürtünmesi , çelik çarpması veya sürtünme
çizilmelerinden kaçınmak için zemin kartonlarla kaplanmalıdır.
b. Modüller çıkarılırken, yatay düzlemde düzgün bir şekilde kümelenmelidir, camın yüzü aşağı bakacak
şekilde arkadan küme durumda, karton tabakalar ise modüllerin alt tarafında olmalıdır. Modüller
çatıya monte edilecekse her bir modül kümesinin sayısı 20 den fazla olmamalıdır.Yük taşıma
kapasitesinin yetersiz olması durumunda, her bir modül kümesinin 10 dan fazla olmaması önerilir.
Tüm süreç boyunca kurulum araçlarını ve diğer nesneleri modül yüzeyine temastan koruyunuz.
c. Modüllerin akım olarak sınıflandırılması isteniyorsa, taşıma personelinin güç listesinde ki
elektriksel parametrelere göre ayrı ayrı işaretlenmesi gerekir (örneğin; 265W-L, düşük akım belirtir,
paketlemede güç listesinde ona göre belirtilir. 265W-H, yüksek akım işaretlenir). Genellikle aynı
seri modüller, sistem tasarım gereksinimlerine göre aynı akım sınıflarında bulunmalı.
d. Modüller renk kodluysa ve müşteri gereksinimlerine bağlı olarak ilgili logoda işaretlenmişse,
modüller çıkarılıp kümelendiğinde , karışıklığı önlemek için işaretlenmelidir.Genellikle aynı sıra
veya aynı karenin sistem tasarım gereksinimlerine göre aynı rengi vardır.
e. Şantiyenin karmaşıklığı ve farklılığı nedeniyle, bu önlemler tüm ürünleri kapsamamaktadır,lütfen
özel yapım standartlarına bakınız.

2. G Ü VE NLİK
2 .1 G E N E L G Ü V E NL İK
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.

Gerekli izinilerin yanı sıra kurulum ve kontrol gerekliliklerini, kuralları ve yönetmelikleri 		
ilgili yerel yasalara ve ilgili diğer yasalara danışın ve bunları takip edin.
PV modüller kalifiye elemanlar tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.
Belirli bir seri de aynı performans modülleri kullanın.
Sistemde kullanılan tüm bileşenlerin tüm güvenlik önlemlerini takip edin.
PV modül yüzeyinin kısımlarını, güneş tarafından uzunca bir süre gölgelendirmeyin. 		
Gölgeli hücre lehim bağlantılarının soyulmasına neden olabilecek sıcak hale gelebilir.
(hot-spot Sıcak nokta olgusu)
Cam yüzeyini kimyasallarla temizlemeyin.
PV modülü düşürmeyin veya nesneleri PV modülün üstüne düşürmeyin.
Modüller veya paneller üzerindeki güneş ışığını bir noktada toparlamayın.
Modülleri sökmeye çalışmayın veya modüllerde ki bileşenleri çıkarmayın.
Backsheet, cam ve bağlantı kutusunu çizmeyin veya çarpmayın.Kabloları çekmeyin ve 		
çıplak elle dokunmayın.
Çerçevede delik açmayın ve çerçevenin yalıtım kaplamasını çizmeyin.
PV modülü takılana kadar kartonda muhafaza edin.
Ekipman veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde modül kullanmayın.
Bağlantı kutusunu kimyasal saldırı ile aşındırabilen alifatik, aromatik, fenoller, ketonlar, 		
halojenli maddeler veya mineral yağ içeren ortamlarda kullanmayın.
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2 .2 KU R U LU M G Ü VENL İĞİ
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.

2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
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Modüllerin kurulumunda, koruyucu başlık, yalıtım eldivenleri, emniyet ayakkabıları, 		
yalıtımlı aletler kullanın.
Modülleri karda , yağmurda veya rüzgarlı hava koşullarında kurmayın.
PV modülün kurulumu sırasında yük toplanmasını engellemek için PV modülün yüzeyini
opak bir malzeme ile kaplayınız.
Kablo üzerinde çalışırken konektörleri sıkıca takın.
Elektrik çarpması riskinden dolayı PV modülün terminalleri ıslaksa hiç bir iş yapmayın.
Terminal kutusuna ve çıkış kablolarının ucuna(konektörler) çıplak elle dokunmayın.
Konektörü yük altında fişten çekmeyin.
Yanlız çalışmayın.
Zeminin çok üstünde çalışılıyorsa güvenlik kemeri takın.
PV sistemini kurarken veya sorun giderirken elektrik çarpmasına neden olabilecek 		
metalik takılar takmayın.
Kablolar dahil diğer tüm sistem bileşenleri için güvenlik yönetmeliklerine uyun, 			
konektörler, şarj regülatörleri, piller , invertörler , vb.
Kabloları doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. UV dirençli kablo kullanın.
PV modülün yerini değiştirirken, çevredeki PV modüllerine ve montaj yapısına zarar 		
vermeyin.
Herhangi bir PV modül bileşenini değiştirmeyin (diyot, junction box, fiş konektör, vb.).
Maksimum ters akım 6 inç hücreli bir modül için 20.25A dır. Paralel olarak ikiden fazla dizi 		
bağlandığında, ters akım koruması için bloke diyot ve sigorta kutusunun birlikte kullanılması 		
önerilir.
Montaj yüzeyinin bağlantı kutusuna temasını önlemek için PV modül ve montaj yüzeyi 		
arasına belirli bir boşluk konur.
PV modül üzerine oturmak yasaktır, ayrıca kurulum araçlarının veya diğer nesnelerin PV
modüle çarpması önlenmelidir.
Güneş panellerinin, bir çatıya monte edildiğinde yanmaz ve yalıtkan bir çatı örtüsünün 		
üzerine monte edilmesi tavsiye edilir.
PV kablo bağlantısı çok sıkı olmamalı, konektör ve backsheetin belirli bir boşluğa sahip 		
olması gerekir.
Kum rüzgarı olabilecek bölgeler için, kumun konektöre takılmasını önlemek için, 		
kurulumdan önce kısa devre modül konektörlerini öneriyoruz . Kum taneleri içeri 		
girdiğinde, iç kısımdaki parçaların aşınmasına ve yıpranmasına neden olabilir.Bu nedenle
bazı elektriksel güvenlik sorunları yaşanabilir.

3. M E K ANİK KU R U LU M
3 .1 KU R U LU M ŞA RTL ARI
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Mutlak ortam sıcaklığı: -40°C ve +85°C arası
Çalıştırma sıcaklığı: -40°C ve +85°C arası
Paneller üzerindeki mekanik yük (örneğin, kar/rüzgar) 5400/2400Pa ‘ dan az olmalı, 		
Lütfen bölüm 3.2.’deki ayrıntılı montaj talimatlarına bakın.
Eğim açısı seçimi: Kurulum güney yarımkürede kuzeye , kuzey yarımkürede güneye 		
bakmalı.
Modül bakımları için yangın derecesi C sınıf, çatı ve yapı malzemelerinin yangın sınıfı C 		
sınıfından yüksek olmalıdır.
Modül bakımları için yangın performansı tür 1(ABD pazarı için),A sınıfı raf sistemi ve A 		
sınıf yangın sistemi ile başarıya ulaşılabilir.

3 .2 KU R U LU M M E TOTL ARI
3 .2. 1 M ON TA J D EL İKL ERİNDEN SÜRGÜL EME K
Tüm modüller (çift cam modül hariç) en az 4 civatayla güvenli bir şekilde sabitlenmelidir (Şekil A ve B).
Güçlü rüzgarlara veya şiddetli kar yağmalarına karşı maksimum güvenlik için, tüm montaj deliklerinin
kullanılması tavsiye edilir.

Şekil A

Şekil B

Not: Yukarıdaki diyagramda olduğu gibi, kalın kırmızı oklar birincil civata pozisyonlarını gösterir.Kesik
mavi oklar, ek destek için civataların eklenebileceği konumları gösterir.
Civatalar aşağıda tanımlandığı gibi eklenir (Şekil C).
a. Modülün altındaki destek çubuklarına yerleştirilir.
b. Dört adet paslanmaz çelik civatayı(M6) Şekil A ve b ye göre çerçevedeki deliklerden
geçirin(7*11,5mm). Güçlü rüzgarlara ve yoğun kar yağışına karşı maksimum güvenlik için tüm
mevcut montaj delikleri kullanılmalıdır.
c. Her civatayı çerçeveye, montaj yapısının her bir tarafı için paslanmaz çelik rondelalarla sabitleyin;
ve paslanmaz çelik yaylı rondela veya dişli kilit rondelası ile vidalayın.Son olarak paslanmaz çelik
bir somunla(M6) sabitleyin.
d. Somun ve civataların sıkılması için tork, civata ve vidaların özellik sınıfı 8,8 olduğunda 13Nm önerilir.
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Modülün Çerçevesi
M6 Civata
Rondela
Destek
Rondela
Yaylı Rondela
M6 Somun
Şekil C

3 .2. 2 ÇE RÇE V E YÜZ EYİNE SAB İTL EME
3 .2. 2. 1 T E K C AM MODÜL
Modüller destek çubukları boyunca (Şekil D ve F) ya da çerçevenin kenarına paralel olarak
döşenebilir(Şekil E ve G).
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Şekil D

Şekil E

Şekil F

Şekil G

NOT:
1. Destekleyici çubukların uzunluğu,modül çerçevisinin uzunluğundan daha uzun olmalıdır, aksi
takdirde onay almak için ürün ekibimizle onaylanır.
2. Yukarıdaki şekil d’ de olduğu gibi, masif kırmızı dikdörtgenler birincil mengene montaj pozisyonlarını
ve ek destek için mengenelerin eklenebileceği uzun çerçevelerin orta pozisyonlarını gösterir.
3. Alüminyum mengenelerle çerçeve üzerindeki modülleri sıkıştımak için dört farklı yöntemin
‘ alüminyum mengenelerin sıkma aralığına
şekilleri şekil D, E , F ve G de gösterildiği gibi, ’
karşılık gelir. Önerilen montaj konumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Not: ‘---‘ , şekil F ve şekil G
yöntemlerinin modül tipi için uygun olmayacağı anlamına gelir.
MODÜL MODELLERİ
ELNSM6610M, ELNSM6610M/HV
ELNSM6610P, ELNSM6610P/HV,
ELNSM6610M(BL)
ELNSM60M-HC, ELNSM60P-HC,
ELNSM60M(BL)-HC

ELNSM6612M, ELNSM6612M/HV
ELNSM6612P, ELNSM6612P/HV

ELNSM72-HC, ELNSM72P-HC

Boyutlar
A*B*C

J

K

L

M

NOT

1648*990*35
1650*992*35

408

198

---

---

3.2mm Cam

1648*990*40
1650*992*40

408

798

---

---

3.2mm Cam

1666*992*35

408

207

---

---

3.2mm Cam

1692*1002*35

415

215

---

---

3.2mm Cam

1954*990*45
1960*992*45

489

299

---

---

3.2mm Cam

1954*990*45
1960*992*45

489

299

---

---

3.2mm Cam

1954*990*40
1960*992*40

489

299

---

---

4.0mm Cam

1986*992*40
2018*1002*40

489

489

3.2mm Cam

Modül sabitlemek için:
a. Modülü iki destekleyici çubuğa yerleştirin(Ürünle birlikte verilmez).Çubuklar paslanmaz
malzemeden yapılmalı ve bir anti-korozyon işlemi (örneğin; anodik aksidasyon işlemi) veya
alüminyum profil ile muamele edilmelidir. Her PV modülün sabitlenmesi için en az 4 mengeneye
ihtiyaç vardır. Mengeneyi doğrudan camla temas ettirmeyin ve alüminyum çerçevenin zarar
görmesine izin vermeyin ve PV bileşenlerin gölgesinden kaçının.
b. Modül çerçevesine temas eden çubuğun üst yüzeyi bir M8 civata ile uyumlu oyuklarla gelmelidir.
c. Çubukların oyuklarla gelmemesi durumunda , civataların , yukarıda belirtildiği gibi aynı konumdaki
çubuklara tutturulmasını sağlamak için uygun çapta delikler açılmalıdır.
d. Düz bir rondela , yaylı rondela ve somunu bu sırayla bağlayarak her mengeneyi sabitleyin.
e. Şekil h’ daki yakın çekimler orta mengeneleri ve şekil i, referans için yan mengeneleri gösterir.
Orta mengenelerin boyutları şu şekil önerilmektedir: a ≥ 40 mm, b ≥ 26 mm, c = 8 mm, d ≥ 28 mm,
ve Ø = 9 mm. Civata ve vidaların özellik sınıfı sınıf 8.8. olduğunda somunu ve civataları sıkmak için
tork 17~23Nm önerilir.
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Mengene

Paslanmaz Çelik M8 Civata
Paslanmaz Çelik M8 Somun
Paslanmaz Çelik M8Yaylı Rondela
Paslanmaz Çelik M8
Düz Rondela

Çubuk
Şekil H

f.

Şekil I

Özellikle şekil E ve şekil G montaj yöntemi için, modüller , şekil J ye bakılarak güneş modülleri
için tasarlanmış kelepçeler kullanılarak monte edilebilir. Modülllerin kenar uzunluğu boyunca
desteklenmesi ve dizi rayının 10mm - 14mm arası üst üste gelmesi gerekir.
30mm min. tutma uzunluğu

Klips

5mm Min
Tutma genişliği
Çerçeve
10-14 mm
Destekleyici genişlik

Ray
Şekil J

g. Özellikle şekil F ve şekil G montaj yöntemi için: Panellerde tavsiye edilen mekanik yük
2400Pa’dan azdır, ve bu yöntem 35mm ve 45mm çerçeve modül serileri için uygun değildir.
(Şekil K daki boyut C=35 veya 45)

M6/M8 Civata
Rondela

Destekleyici Çubuk

Somun
Şekil K
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4. E L EK T R İK KU R U LU M
4 .1 KU R U LU M ŞA RTL ARI
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

Elektriksel özellikler Isc nin belirtilen değerlerinin ±10% dahilindedir.Standart test 		
koşullarında Voc ve Pmpp under the standard test conditions (ışınım 1000 W/m 2, AM1.5
spektrum, hücre sıcaklığı 25°C.)
Tüm IEC & UL standart modül serilerinin maksimum sistem voltajı 1000V’dir. 			
(Gereksinimlere göre 1500V standart ürünlerde mevcuttur.)
Sistemde kullanılan invertörlerin voltaj özelliklerine uyan modüllerin miktarına bağlayın.
Modüller, en küçük yerel sıcaklık koşullarında izin verilen maksimum sistem geriliminden
daha yüksek bir voltaj oluşturmak için birbirlerine bağlanmamalıdır.
Normal koşullar altında, bir fotovoltaik modül standart test koşullarında bildirilenden
daha fazla akım veya voltaj üreten koşullara sahip olabilir. Buna göre, bu modülde
işaretlenen Isc ve Voc değerleri, bileşen voltaj değerleri ,iletkenlik büyüklükleri , sigorta
boyutları ve PV çıkışına bağlı kontrollerin büyüklüğü belirlenirken 1.25 katıyla çarpılmalıdır.
Ulusal elektrik kodunun 690-8’inci bölümüne ,geçerli olabilecek ilave %125 lik (80% değer
kaybı) bir çarpma faktörü için bakınız.
Her modül (veya seri bağlı modül dizileri), için belirtilen Isc=9.61A olduğunda 15A değerinde
maksimum seri sigorta ile, Isc>9.61A olduğunda 20A lik seri sigorta akımı ile sağlanacaktır.
PV sistemini kurmak için özel bir solar kablosu ve fiş kullanın ve tüm bağlantıların sağlam
ve sıkı olduğundan emin olun. Kablo 4 mm 2 (12AWG) olmalı, vemümkün olan maksimum
sistem açık devre voltajına dayanabilmelidir.
Gölge veya koruma durumunda modül performansının düşmesini önlemek için modül 		
bağlantı kutuları bypass diyot içerir. Lütfen bağlantı kutusunun spesifik diyotları için ilgili
ürün veri sayfasını kontrol edin.
Farklı tip konnektörler arasındaki ara bağlantı yasaktır.
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4 .2 TOPR A KL AM A

Paslanmaz Çelik M5 Civata
Paslanmaz Çelik M5 Somun
Paslanmaz Çelik M5 Yaylı Rondela
Paslanmaz Çelik M5 Kesici Rondela
Paslanmaz Çelik M5 düz Rondela
Bakır Tel
Paslanmaz Çelik M5 Bardak Rondela
Paslanmaz Çelik M5 Civata
(Şekil N) Alüminyum Çerçevenin Bakır Telle Topraklanması
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
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Topraklama gereksinimleri, işe başlamadan önce geçerli yönetmelik ve standartlara uygun
olarak kontrol edilir.
Eloksal çerçeveyi topraklamak için işaretli 5.5mm topraklama deliklerini kullanın. Bir M5
somun, iki M5 kesme rondelası, bir M5 düz rondela, bir M5 yaylı rondela, bir M5 yaylı
civata ve bakır tel kullanın.Tüm somunlar, civatalar ve rondelalar M5 tipindedir ve paslanmaz
çelikten yapılmalıdır. (Şekil N)
Civatayı bardak yıkayıcıdan geçirin ve bakır teli civatanın etrafına sarın. (Bakır telin
doğrudan alüminyuma eklenemediğini unutmayın.)
Civatayı kesme rondelasından geçirin ve sonra alüminyum çerçevedeki delikten geçirin.
Civatanın diğer tarafındaki yaylı rondelayı ve somunu ekleyin ve tüm parçaları sabitlemek
için sıkın. Sıkma torku 210±20 N•cm olmalıdır.
UL467 sertifikalı bağlama ve topraklama cihazlarının kullanımını onaylayın, Burndy içeren
(formerly Wiley Electronics) Rondela elektrik ekipman bağlama (WEEB) ve benzer cihazlar,
PV montaj sistemlerine elektriksel bağlanma ve topraklama PV modülleri için uygun olan
UL-467 gereksenimlerini karşılayan dişli rondelalar gibi.

5 . B AKIM
5.1.

Modülleri kapatan kir, toz, kuş pisliği, yapraklar ve diğer döküntüler için düzenli olara
görsel kontrol gerçekleştirin.
5.2.
Kar varsa, modüllerin yüzeyini temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanılabilir.
5.3.
İzinli bir profesyonel tarafından düzenli olarak yapılan elektriksel ve mekanik kontroller
sistemi güvenli ve maksimum verimle çalıştıracaktır.
5.4.
Tavsiye edilen PV modül temizlik periyodu
Yüksek çıkış performansı elde etmek için PV modülünün aşağıdaki gibi periyodik olarak
temizlenmesi gerekir:
Normal: Her ay için en az bir kez; Toz rüzgarı: Toz rüzgarından hemen sonra;
PV modül temizlik periyodu hava ve kirlilik durumuna göre belirlenir. O&M operatörü,
		 fotoğraf ve veri ile her gün hava durumu kaydını tutacaktır.
5.5.
Temizlik şartları
5.5.1.
PV modülünü silmek için temiz su veya filtrelenmiş su ile yumuşak tip malzeme(sünger)
kullanın. Modülün yüzeyine asla kimyasal madde kullanmayın.
5.5.2.
O&M operatörünün sıcaklık çarpması riskinden dolayı, temizliğin gün battıktan sonra
veya güneş doğmadan önce yapılması tavsiye edilir.
5.5.3.
Aşındırıcı toz, aşındırıcı temizleyiciler, ovucu temizleyiciler, parlatıcılar, sodyum
hidroksit, benzen, nitro-tiner, asit, alkali ve diğer kimyasal maddeler kullanmayın.
5.5.4.
Kırık cam, kırık hatlar veya açıkta kablosu kalmış modülleri temizlemeyin, elektrik
çarpmasına neden olabilir.
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