
YINGLI SOLAR FOTOVOLTAİK (PV) MODÜLLERİ 

Kurulum ve Kullanım 
Kılavuzu  

Revizyon Tarihi 1 Eylül 2014 | IEC onaylı ürünler için geçerlidir 
Bu kılavuz, Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. 
("Yingli Solar") tarafından üretilen fotovoltaik modüller 
("PV modülleri" ayrıca yaygın olarak solar paneller 
olarak bilinir) için geçerlidir ve lisanslı elektrikçiler ve 
RAL sertifikalı PV Tesisatçıları dahil olmak üzere 
doğrudan yetkili meslek uzmanlarına ("Tesisatçı" veya 
"Tesisatçılar") yönelik olarak yazılmıştır. 

GİRİŞ 
PV modülü tedarikçiniz olarak Yingli Solar'ı seçtiğiniz için teşekkür 
ederiz. İşletmenizi tebrik ediyoruz! Bu kılavuzda PV modüllerinin elektrik 
ve mekanik kurulumu ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler bulunur ve Yingli 
Solar PV modüllerini taşımadan, kurmadan ve/veya bakıma tabi 
tutmadan önce dikkatli şekilde okumanız ve öğrenmeniz gereken 
güvenlik bilgileri bulunmaktadır. 
Yingli Solar, bu Kurulum ve Kullanım Kılavuzuyla bağlantılı olarak 
herhangi bir şekilde meydana gelen kayıplar, hasarlar veya giderlere 
ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yingli Solar modül kullanımından 
kaynaklanabilecek üçüncü şahıs patent veya diğer haklarının ihlali ile 
ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Dolaylı yolla veya hiçbir patent veya 
patent hakkı yoluyla yetki verilmez. Bu kılavuzdaki bilgilerin güvenilir 
olduğu varsayılır ancak doğrudan veya dolaylı bir garanti 
sunmamaktadır. Yingli Solar, PV modüllerinde ve diğer ürünlerinde, 
teknik özelliklerinde ve bu kılavuzda önceden haber vermeksizin 
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
Yingli Solar ve iştirakleri, bu kılavuzdaki talimatlara uyulmamasından 
kaynaklanan veya diğer üreticilerden alınan ürünlerden kaynaklanan 
hasarlar, kayıplar ve giderler dahil olmak üzere Yingli Solar PV 
modüllerinin yanlış kurulumu, kullanımı veya bakımından kaynaklanan 
hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz. 
Yingli Solar PV modülleri, IEC 61215 ve IEC 61730 A uygulama sınıfı 
standartlarının şartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu uygulama 
sınıfında kullanım amaçlı üretilen modüller, genel temas erişiminin 
bulunduğu 50 V veya 240 W üzerinde çalışan sistemlerde kullanılabilir. 
IEC 61730-1 ve IEC 61730-2 standartlarının bu bölümünde ve bu 
uygulama sınıfında bulunan modüllerin, güvenlik sınıfı II'nin şartlarını 
karşıladığı düşünülür. PV modülü sertifikasyon sürecinde, bu kılavuzun 
sertifikasyon şartları ile uyumu, bağımsız bir sertifikasyon laboratuvarı 
tarafından onaylanmıştır. 
Kurulum ve Kullanım Kılavuzu farklı dillerde mevcuttur. Farklı diller 
arasında uyumsuzluk olması durumunda İngilizce dili versiyonu 
geçerlidir. 
Bu kılavuzda bulunan şartlara uyulmaması, Yingli Solar tarafından satın 
alma sırasında doğrudan müşteriye verilen PV Modülü Sınırlı Garantisini 
geçersiz kılacaktır. Güvenlik uygulamaları ve performans sonuçlarını 
geliştirmek için ek öneriler ayrıca sunulmuştur. Lütfen PV sistem 
sahibine referans amacı ile bu kılavuzun bir kopyasını verin ve güvenlik, 
kullanım ve bakım ile ilgili tüm konularla ilgili onlara bilgi aktarın. 

GÜVENLİK 
Genel 
Bina yapısı, elektrik tasarımı, yangın ve güvenlikle ilgili tüm geçerli yerel, 
yasal ve federal yönetmelik ve standartları anlamalı ve bunlara 
uymalısınız ve PV modüllerini kurmadan veya bakıma tabi tutmadan 
önce geçerli izin şartlarını belirlemek üzere yerel yetkililerle 
görüşmelisiniz. 
Çatı tipi PV modülleri sadece yetkili bir inşaat uzmanı veya mühendisi 
tarafından yapısal bütünlüğün bulunduğu ve PV modülleri dahil olmak 
üzere PV sistemi parçalarının yükünün getirdiği ek yükü kaldırabildiği 
onaylanan konutlara kurulmalıdır. 

Güvenliğiniz için düşme koruma önlemleri, merdivenler 
veya kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE) dahil olmak üzere 
güvenlik önlemleri belirlenmeden ve alınmadan çatıda 
çalışma yapmayınız. 

Güvenliğiniz için güçlü rüzgarlar ve ıslak 
veya donmuş çatı yüzeyleri dahil olmak üzere sert koşullarda PV 
modüllerinin kurulumunu veya bakımını yapmayınız. 

Kalın levha PV modülü yapısında sert cam yüzey ve yalıtımlı alt katman 
ile yalıtım malzemesi içine yerleştirilmiş lamine solar hücre grubu 
bulunmaktadır. Lamine grup, modülün montajı için de kullanılan 
alüminyum bir çerçeve ile desteklenir. PV modül parçalarının bir resmi 
için Şekil 1'e bakınız. 

Şekil 1: Modül parçaları ve lamine grup kesiti 
Elektrik 

PV modülleri herhangi bir yoğunluktaki ışığa 
maruz kaldığında akım ve voltaj üretebilir. 
Elektrik akımı yüksek ışık yoğunluğunda artar. 30 Volt 
veya üstündeki DC voltaj ölümcül olabilir. Işık altında 
çalışan PV sisteminin açık devrelerine dokunulması, 
ölümcül elektrik çarpmasına yol açabilir. 

PV modüllerinin ışıkla temasını tamamen keserek veya ışık geçirmez bir 
malzeme ile üzerini kapatarak enerjisini kesiniz. Işığa maruz kalan 
modüllerle çalışırken aktif elektrikli parçalarla ilgili güvenlik 
yönetmeliklerine uyunuz. Yalıtımlı aletler kullanınız ve PV modülleri ile 
çalışırken metal takı kullanmayınız. 
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Kontak veya elektrik çarpmasını önlemek için aktif elektrikli bağlantıların bağlantısını 
kesmeyin. Yanlış bağlantılar da kontak veya elektrik çarpmasına yol açabilir. 
Bağlantıları kuru ve temiz tutun, uygun çalışma durumunda olduklarından emin olun. 
Konektörlere asla metal objeler sokmayınız veya güvenli elektrik bağlantısı için 
değişiklik yapmayınız. 
PV modüllerinin bağlantısı sökülmeden ve uygun PPE ekipmanlarını giymeden camı 
kırık, çerçevesi ayrılmış veya arka levhası hasar görmüş PV modüllerine 
dokunmayınız veya çalışmayınız. PV modüllerini bu kılavuzda verilen talimatlara 
göre temizlemeden ıslak PV modüllerinde işlem yapmayınız. Yalıtımlı eldiven 
giymeden ıslak elektrik bağlantılarına dokunmayınız. 
Taşıma ve Kullanım 
Yingli Solar PV modülleri sadece verilen ambalajında taşınmalı ve kuruluma hazır 
olana kadar ambalajında tutulmalıdır. Taşıma sırasında paletleri hareket etmeye ve 
hasara karşı koruyun. Paletleri düşmeye karşı koruyun. Palet ambalajında 
gösterildiği gibi, istiflenecek maksimum palet yüksekliğini aşmayınız. PV modülleri 
ambalajdan çıkarılmaya hazır olana kadar paletleri serin ve kuru bir yerde 
depolayınız. 

 
Şekil 2: PV modülü paletleri 

Yingli Solar PV modülleri ağırdır ve dikkatli taşınmalıdır. PV modülleri çerçevede 
taşınmalıdır, bağlantı kutusu veya kablolardan tutarak kaldırmayınız. Kablolara 
mekanik baskı uygulamayınız. PV modüllerinin üzerine basmayınız veya üstlerine 
ağır nesneler yerleştirmeyiniz. PV modülleri sert yüzeylere yerleştirirken dikkatli 
olunuz ve düşmeye karşı koruyunuz. Kırık cam, kişisel yaralanmaya yol açabilir. 
Camı kırılan PV modülleri tamir edilemez ve kullanılmamalıdır. Kırılmış veya zarar 
görmüş PV modülleri dikkatli taşınmalı ve uygun şekilde imha edilmelidir. 
PV modüllerini Yingli Solar'ın verdiği ambalajdan çıkarmak için ilk olarak palet 
kapağını çıkarınız (varsa emniyet şeritlerini söktükten sonra). PV modüllerini 
ambalajdaki kanaldan kaydırarak her seferinde bir tane olmak üzere çıkarınız (bkz. 
Şekil 3). Palet ambalajında kalan diğer PV modüllerini, düşmemeleri için 
sabitlemeniz gerekebilir. 

 
Şekil 3: PV modüllerini paletten çıkarma 

Kurulum öncesinde PV modüllerini nakliyeden kaynaklanan hasarlara karşı kontrol 
ediniz, hasarlı modüllerin kurulumunu yapmayınız. Hatalı PV modülleri ile ilgili 
şikayet bildiriminde bulunmaya yönelik bilgi almak için Yingli Solar PV modüllerini 
satın aldığınız şirketle irtibat kurunuz. 
PV modülü yüzeyleri, PV modülü performansını veya güvenliğini etkileyebilecek 
hasarlara karşı hassastır; PV modülü yüzeylerine hasar vermeyiniz veya çizmeyiniz 
ve çerçeve dahil olmak üzere yüzeye boya veya yapıştırıcı sürmeyiniz. Güvenliğiniz 
için Yingli Solar PV modüllerini hiçbir şekilde sökmeyiniz veya değiştirmeyiniz. Aksi 
halde performansı düşebilir veya geri dönülemez hasarla sonuçlanabilir, mevcut 
garantiler devre dışı kalacaktır. 
PV modüllerinin kurulum öncesinde depolanması gerekiyorsa, PV modülleri ambalaj 
içinde kalmalıdır ve ambalaj, dayanıklılığını düşürecek etkilere karşı korunmalıdır. 

Yangın 
Yingli Solar PV modülleri, IEC 61730-2 Sertifikası uyarınca C Sınıfı yangın 
dayanıklılığına sahiptir. PV modülleri çatıya monte edildiğinde çatı bu uygulamaya 
uygun yangına dirençli örtü ile kaplı olmalıdır. PV modülleri, binanın yangın 
güvenliğini etkileyebilecek elektrik üreten cihazlardır. 
Uygun olmayan kurulum yöntemlerinin ve/veya arızalı parçaların kullanımı, çalışma 
sırasında beklenmedik bir elektrik kontağına neden olabilir. Bu durumda, yangın 
riskini azaltmak adına PV modülleri yanıcı sıvıların, gazların yakınına veya tehlikeli 
maddelerin bulunduğu yerlere kurulmamalıdır. 
PV modülleri, yangın durumunda, inverter bağlantılarının sökülmesine, tamamen 
veya kısmen imha edilmesine veya sistem kablolarının çıkarılmasına veya imha 
edilmesine rağmen tehlikeli düzeyde voltaj üretmeye devam edebilirler. Yangın 
durumunda, çalışanları PV sistemi ile ilişkili tehlikelerle ilgili uyarınız ve PV sistemini 
güvenli hale getirmek için gerekli adımlar atılana kadar yangın sırasında veya 
sonrasında PV sistemi parçalarından uzak durunuz. 

UYGULAMA BİLGİSİ 
Uygulama Sınırlamaları 
Yingli Solar PV modülleri uygun binalar, zeminler veya PV modüllerine uygun diğer 
yapılara (örn. araç parkları, bina cepheleri veya PV askılarına) yerleştirilmiş uygun 
montaj yapılarına monte edilmelidir. PV modülleri hiçbir şekilde hareket eden 
araçlara monte edilmemelidir. Yingli Solar PV modülleri, suya gömülme ihtimali olan 
yerlere monte edilmemelidir. 
Yingli Solar PV modülleri, tuz veya tuzlu su veya diğer aşındırıcı maddeler gibi PV 
modüllerinin güvenliğini ve/veya performansını etkileyebilecek zararlı maddelerin 
bulunduğu yerlere kurulmamalıdır. Bazı Yingli Solar PV modülleri, IEC-61701 
tuz-buharı korozyon testini ağırlığa göre %5 tuz yoğunluğu ile geçmelerine rağmen 
PV modülü alüminyum çerçevesi ve montaj veya topraklama donanımı arasında bu 
donanımlar benzemez metallerden oluşuyorsa galvanik korozyon meydana gelebilir. 
Yingli Solar korozyonu sınırlandırmak için denize yakın yerlerde yapılan 
kurulumlarda PV modülleri ile direkt temas halinde sadece paslanmaz çelik veya 
alüminyum metal kullanılmasını önerir. 
YGE PV modüllerine doğru yapay ışık tutulmamalıdır. 
Tasarım Önerileri 
Yingli Solar, PV modüllerinin normal yağmurlarda kendi kendini uygun şekilde 
temizleyebilmesi için en az 10 derecelik eğim açısı ile monte edilmelerini önerir. 
PV modülü veya modüllerinin kısmen veya tamamen gölgede kalması, sistem 
performansını ciddi ölçüde düşürebilir. Yingli Solar, PV modüllerinin ürettiği enerji 
miktarının artırılması amacıyla yıl boyunca gölge miktarının en aza indirilmesini 
önerir. 
Yıldırım düşmesi ihtimalinin yüksek olduğu yerlere kurulacak PV sistemleri için 
yıldırım koruması önerilir. 
Yüksek sistem voltajları, dolaylı bir yıldırım düşmesi durumunda aktif olarak PV 
sistem parçalarına zarar verebilir. Açık kablo bağlantıları, yıldırım kaynaklı voltaj 
akımı riskini önlemek için Şekil 4'te gösterildiği gibi en aza indirilmelidir. 

İdeal kablo bağlantısı Daha fazla yıldırım kaynaklı 
voltaj akımı 

 
Şekil 4: Kablo bağlantı tasarım önerisi 
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ELEKTRİK KURULUMU 
Elektrik Yapılandırması 
Normal koşullar altında bir fotovoltaik modülü, Standart Test 
Koşullarında (STC: 1000 W/m2, AM 1.5, ve 25°C hücre 
sıcaklığı) belirtilen akım ve/veya voltajdan daha yüksek değerler 
üretir. Parça voltaj oranları, iletken akım oranları, sigorta boyutları ve 
PC çıkışına bağlı kontrollerin boyutunu belirlerken kurulum yapılan 
yerde ölçülen en düşük sıcaklığa bağlı olarak kısa devre akımı (ISC), 
1,25 katsayısıyla ve açık devre akımı (VOC), 1,25 katsayısıyla 
çarpılmalıdır. 
PV modülleri doğrudan seri halde bağlı olduğunda voltaj artar ve PV 
modülleri Şekil 5'te gösterildiği gibi doğrudan paralel olarak 
bağlandığında modül akımı artar. Farklı elektrik özelliklerine sahip PV 
modülleri doğrudan seri bağlanmamalıdır. PV modüllerine bağlı üçüncü 
parti elektronik cihazların kullanımı farklı elektrik bağlantılarını 
etkinleştirebilir ve üreticinin verdiği talimatlara göre monte edilmelidir. 

Serikablo bağlantısı (Voltaj fazla) 

 
Paralel kablo bağlantısı (Akım fazla) 

 
Şekil 5: Seri ve paralel kablo bağlantısını gösteren elektrik grafiği 

Seri bağlanacak maksimum PV modülü sayısı, alanda belirtilen en 
düşük olası sıcaklıkta açık devre çalışmada PV modülü ve diğer tüm 
elektrikli DC parçalar için belirtilen maksimum sistem voltajı 
aşılmayacak şekilde mevcut yönetmelikler ile uyumlu olarak 
hesaplanmalıdır. 
Ters akımın modülün maksimum sigorta oranı değerini aşma olasılığı 
bulunuyorsa uygun oranlı aşırı akım koruma cihazı kullanılmalıdır. İki 
sıradan fazla paralel bağlantı bulunuyorsa her sıra için bir aşırı akım 
koruma cihazı gereklidir. 
Kablolar ve Kablo Hattı 
Yingli Solar PV modüllerinde, çoğu kurulum için hazır hale getirilmiş PV 
konektörleri ile kutup bağlantısı yapılmış güneş ışığına dirençli iki (2) 
örgülü çıkış kablosu bulunur. Pozitif (+) terminalde dişi, negatif (-) 
terminalde ise erkek konektör bulunur. Modül kablo hattı, seri 
bağlantılar için ayarlanmıştır (dişi (+) - erkek(-) bağlantıları) ancak 
üretici talimatları izlendiği sürece alternatif kablo hattı yapılarına sahip 
olan uygun üçüncü parti elektrik cihazlarının bağlantısı için de 
kullanılabilir. 
PV modülünün maksimum kısa devre akımı ile kullanım için uygun kesit 
alanlarda sahra kablo hattı kullanınız. Yingli Solar, PV sistemlerinde 
doğrudan akım (DC) için onaylanmış güneş ışığına dirençli kabloların 
kullanımını önerir. Minimum kablo boyutu 4mm2 olmalıdır. 
 

 
 

Test Standardı Kablo 
Boyutu Sıcaklık Oranı 

Gereken Minimum Sahra Kablo 
Hattı TÜV 2 PfG 1169 4mm2 -40ºC ila +90ºC 

Tablo 1: Gereken minimum sahra kablo hattı özellikleri 

Kablolar kablo ve/veya modüle mekanik hasar gelmesini önleyecek 
şekilde montaj yapısına takılmalıdır. Kablolara baskı uygulamayınız. 

Sabitlemek için PV modülü çerçevesine takılmak üzere özel tasarlanmış 
güneş ışığına dirençli kablo bağlantıları ve kablo yönetim kelepçeleri 
kullanınız. Kablolar güneş ışığına dirençli ve su geçirmez olsalar da, 
mümkün olduğunda doğrudan güneş ışığına maruz kalmalarını ve suya 
gömülmelerini önleyiniz. 
Konektörler 

Konektörlerin kuru ve temiz olmalarını sağlayınız 
ve modülleri takmadan önce konektör başlıklarının 
sıkılığını elle kontrol ediniz. Islak, kirli veya diğer 
türdeki kusurlara sahip konektörlerle elektrik 
bağlantısı yapmayınız. Konektörlerin doğrudan 
güneş ışığına maruz kalmalarını ve suya 

gömülmelerini önleyiniz. Konektörlerin zemine veya çatı yüzeyine temas 
etmemesini sağlayınız. 
Yanlış bağlantılar da kontak veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir. 
Bütün elektrik bağlantılarının yerine tam oturup oturmadığını kontrol 
ediniz. Tüm kilit konektörlerinin oturduğundan ve kilitlendiğinden emin 
olunuz. 

Modüller, farkı üreticilerin konektörleri ve/veya farklı türdeki konektörler 
kullanarak birbirine bağlanmamalıdır. Farklı konektörlere sahip 
modüllerin birbirine bağlanması gerekiyorsa, kalifiye bir uzman, söz 
konusu ara bağlantının aynı üreticiden ve aynı türden konektörlerle 
yapılmasını sağlayarak üreticinin belirtilen talimatları doğrultusunda 
konektörleri değiştirebilir. 

 
Tamamen oturtunuz ve kilitleyiniz 

Şekil 6: Bir erkek (-) ve dişi (+) konektör seri bağlantısı 
Baypas Diyotları 
Yingli Solar PV modüllerinde kullanılan bağlantı kutularında, PV hücre 
sıraları ile paralel bağlantılı baypas diyotları bulunur. Kısmen gölge 
olması durumunda, diyotlar gölge almayan hücrelerde üretilen akımı 
aktararak modül ısınma ve performans kayıplarını azaltır. Baypas 
diyotları, aşırı akım önleme cihazları değildir. 
Baypas diyotları, kısmi gölge durumunda hücre sıralarından akımı geri 
çevirir. Hücre sıralarının diyotlarla elektrik bağlantılarını gösteren grafik, 
Şekil 7'de verilmiştir. 

 
Şekil 7: Hücre ve baypas diyotlarının elektrik devreleri 

Bilinen veya şüphelenilen diyot arızalarında tesisatçılar ve bakım 
yapanlar, PV modüllerinin satın alındığı şirketle irtibata geçmelidir. 
Yingli Solar PV modülü bağlantı kutusunu asla kendiniz açmayı 
denemeyiniz. 

PV Dizisi Topraklama 
En iyi performans için, Yingli Solar, PV dizisinin negatif kutbunun 
toprağa bağlanmasını tavsiye ediyor. 

Ekipman Topraklaması 
PV modülü çerçevesi ve PV sistemi ile enerji alan sabit ekipmanın 
açıkta kalan akım taşımayan metal parçaları elektrik çarpmasını 
önlemek için ekipman topraklama iletkenine (EGC) bağlanmalıdır. 
Mevcut yönetmelikler, şartlar ve standartlar güvenlikle ilgili topraklama 
gerektirmese de Yingli Solar, çerçeveler arasında voltaj sağlamak ve 
toprağın tüm koşullarda sıfır olmasını sağlamak için tüm modüllerde 
topraklamayı önerir. 
Açıkta kalan tüm akım taşımayan metal ekipmanları entegre topraklama 
için kullanılabilen uygun boyutlu bir EGC veya raf sistemi kullanılarak 
seri şekilde birbirlerine bağlanmalıdır (Aşağıdaki Topraklama 
Yöntemleri B Seçeneğine bakınız). 
Yingli Solar PV modülleri, korozyon direnci amacıyla alüminyum kaplı 
çerçeve kullanır. Modül çerçevesini doğru topraklamak için kaplama 
kazınmalıdır. 
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Farklı metaller arasında elektrokimyasal etki nedeniyle korozyon 
potansiyeli, metaller arasındaki elektrokimyasal voltaj potansiyeli düşük 
olduğunda en aza indirilir. Topraklama yöntemi benzemez metallerle PV 
modülü alüminyum çerçevesi arasında galvanik korozyona yol açacak 
doğrudan temas oluşturmamalıdır. "Düz Levha Fotovoltaik Modüller ve 
Paneller" UL 1703 Standardının bir eki, metal kombinasyonlarının 0,5 
Voltluk elektrokimyasal potansiyel farkını aşmamasını önerir. 
Çerçeve raylarında Şekil 8'de gösterildiği gibi montaj işareti ile 
işaretlenmiş delikler bulunur. Bu delikler, PV modüllerini monte etmek 
için değil topraklama amacı ile kullanılmalıdır. Raylara ek delik 

açmayınız. 
Şekil 8: Topraklama deliği detayı 

Aşağıdaki topraklama yöntemleri kullanılabilir: 
A Seçeneği: Vida Mekanizması (bkz. Şekil 9) 
1. Sadece paslanmaz çelik donanım kullanılarak belirlenen topraklama 

deliği konumuna bir topraklama vida mekanizması takılmalıdır. Önce 
paslanmaz çelik tas rondeladan sonra topraklama deliğinden bir M5 
paslanmaz çelik vida geçiriniz. 

2. Vidaya destek somunu ve dişli kilit rondelasını gevşek şekilde takınız. 

Şekil 9: Topraklama vida mekanizması detayı 

3. EGC'yi, kısmen takılan vida kafası ve tas rondelası arasına sıkıca 
oturacak şekilde omega (Ω) biçiminde bükünüz. EGC, paslanmaz 
çelikle tam temas halinde olmalıdır. 

4. Vidayı 2.3 Nm tork ile sıkıştırınız. Dişli kilit rondelası, çerçeveye 
oturmuş şekilde görünmelidir. 

5. Uygun boyuttaki EGC'yi alüminyum modül çerçevesi ile temas 
etmeyecek şekilde yerleştiriniz. 

B Seçeneği: Üretici Tarafından Entegre Topraklama 
Yöntemleri 

Yingli Solar PV modülleri, PV modülleri topraklanmış rak sistemine 
bağlanarak topraklanabilir. Entegre topraklama yöntemleri, PV 
modüllerinin topraklanması için onaylı olmalıdır ve ilgili üreticilerin 
belirttiği talimatlara göre monte edilmelidir. 

C Seçeneği: İlave Üçüncü Parti Topraklama Cihazları 
Yingli Solar PV modülleri, PV modüllerinin topraklanması için onaylı 
oldukları ve üreticinin talimatlarına göre kuruldukları sürece üçüncü parti 
topraklama cihazları ile topraklanabilirler. 

MEKANİK KURULUM 
Genel 
Yingli Solar PV modülleri, modül tipine bağlı olmak üzere (bu bilgi için 
lütfen teknik veri tablosuna bakınız) modülün arkasında 2400 Pa (örn. 
rüzgar yükü) düzeyine kadar maksimum statik yükü ve ön kısmında da 
2400 Pa veya 5400 Pa (örn. rüzgar veya kar yükü) düzeyinde 
maksimum statik yükü kaldıracak şekilde dizayn edilmiştir. 
Montaj yapıları ve diğer mekanik parçalar, ilgili konum için geçerli rüzgar 
ve kar yüklerini kaldıracak şekilde tasarlanmalı ve onaylanmalıdır. Yingli 
Solar PV modülleri, termal genleşme kuvveti dahil olmak üzere altyapı 
kuvvetlerine maruz kalmamalıdır. 
Monte etme yöntemi, benzemez metallerle PV modülü alüminyum 
çerçevesi arasında galvanik korozyona yol açacak doğrudan temas 
oluşturmamalıdır. "Düz Levha Fotovoltaik Modüller ve Paneller" UL 
1703 Standardının bir eki, metal kombinasyonlarının 0,5 Voltluk 
elektrokimyasal potansiyel farkını aşmamasını önerir. 
Yingli Solar PV modülleri, montaj yöntemi aşağıda bahsedilen 
yöntemlerden biri olduğu sürece Şekil 10'da gösterildiği gibi dikey veya 
yatay olarak monte edilebilir. 

Yatay Yerleşim 

 

Şekil 10: Yatay ve dikey yerleşim 

Yangın sınıfı derecesini korumak adına PV modülü ön yüzeyi ve (cam) 
ve çatı yüzeyi arasında en az 10 cm'lik bir alan olmalıdır. Bu alan ayrıca 
hava akımının PV modülünü soğutmasını da sağlar. PV modüllerini, 
termal genişlemeye alan sağlamak için çevredeki modüllerle en az 1 cm 
kalacak şekilde monte edin. 

Montaj Yöntemleri 
Aşağıdaki montaj yöntemleri kullanılabilir: 
Civatalar veya Kelepçeler 
Belli modül serileri için kaç adet bağlantı noktası gerektiğini belirlemek 
için bu kılavuzla birlikte verilen Modül Destek Dokümanına bakınız. 
Montaj deliklerinin konumları ve kelepçe toleransları, Modül Destek 
Dokümanında bulunan çizimlerde gösterilmiştir. Mevcut montaj 
deliklerini değiştirmeyiniz veya yeni delikler açmayınız. Çerçeveye 
deforme olacak düzeyde aşırı güç uygulamayınız. 
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Şekil 11: Civata montaj bağlantısı detayı 
• Üstten Kelepçeler: PV montaj yapısı için tasarlanmış üçüncü parti 

kelepçeler, Yingli Solar PV Modülleri için onaylanmış montaj 
eklentileridir. Modüller uzun çerçeve parçalarının üst kısmına 
uygulanan kelepçeler ile sabitlenmelidir. Bir kelepçe, modül sırasının 
başındaki ve sonundaki modüller haricinde 2 modülü sabitler. 
Kelepçelerin merkez çizgisi, artı/eksi 50 mm fark olacak şekilde montaj 
delik konumları ile hizalı olmalıdır. Kelepçeler, üreticinin belirlediği 
talimatlara göre monte edilmelidir. 

Şekil 12: Üstten kelepçe montaj bağlantısı detayı 

BAKIM 
Genel 
Yingli Solar, PV sistemlerinin tesisatçı veya diğer kalifiye kişiler 
tarafından periyodik olarak kontrol edilmesini önerir. 
PV sistem kontrolünün amacı, tüm sistem parçalarının doğru 
çalışmasını sağlamaktır. Bu kontrollerde en azından aşağıdakiler 
incelenmelidir: 
– Tüm kablolar ve konektör parçaları, hasarsız ve sağlam şekilde takılı 

durumda olmalı 
– PV modülü yüzeyi ile sivri objeler temas etmemeli 
– PV modülleri, engeller ve/veya yabancı maddelerle gölgelenmemeli 
– Montaj ve topraklama parçaları korozyon olmadan sıkı şekilde takılı 

olmalı 
Arızalara hemen müdahale edilmelidir. 
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Temizlik 
Zaman geçtikçe toz ve kir, modül yüzeyinde birikerek enerji verimini 
azaltabilir. Yingli Solar ,özellikle düşük yağış alan bölgelerde maksimum 
enerji verimi alabilmek için PV modüllerinin periyodik olarak 
temizlenmesini önerir. 
Yingli Solar, elektrik ve termal çarpma potansiyelini düşürmek amacıyla 
PV modüllerinin özellikle sıcak iklimlerde güneş ışığının düşük ve 
modüllerin daha soğuk olduğu saatler olan sabah erken veya akşam 
üstü saatlerinde temizlenmesini önerir. 
Camı kırık veya açık kabloları bulunan PV modülünü, elektrik çarpması 
riskine neden olabileceği için temizlemeyiniz. 
PV modüllerinin cam yüzeyini çoğu belediye su sistemlerinde bulunan 
690kPa'dan daha düşük basınçla yumuşak, temiz su kullanarak 
yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. Yüksek mineral içeriği olan sular, cam 
yüzeyinde kalıntı bırakabildikleri için önerilmez. 
Yingli Solar PV modüllerinde, enerji verimini artırmak ve kir ve toz 
birikimini önlemek için cam yüzeyinde hidrofobik yansıtmayan kaplama 
bulunabilir. Modül hasarını önlemek için PV modüllerini otomatik veya 
basınçlı yıkama makineleri ile yıkamayınız. Modüllerin temizliği için 
buhar veya korozif kimyasallar kullanmayınız. Cam yüzeyini çizebilecek 
veya zarar verebilecek sert aletler veya aşındırıcı maddeler 
kullanmayınız. Bu şartlara uyulmadığında PV modülü performansı ciddi 
ölçüde düşebilir. 
Yingli Solar PV modülleri, kar yüklerine dayanacak şekilde 
tasarlanmıştır. Ancak eğer üretimi artırmak için kar temizlenecekse bir 
fırça ile hafifçe temizleyiniz. PV modüllerinden donmuş kar veya buzu 
temizlemeye çalışmayınız. 

ÇALIŞMAYI DURDURMA 
PV sistemlerinin sökülmesi sırasında ilk kurulumdaki gibi dikkat 
gösterilmeli ve aynı güvenlik önlemleri alınmalıdır. PV sistemi, sistem 
bağlantısı söküldükten sonra bile tehlikeli voltaj üretmeye devam 
edebilir. Aktif elektrikli ekipmanlarla çalışmak için güvenlik 
yönetmeliklerine uyunuz. 

GERİ DÖNÜŞÜM 
Yingli Solar, PV modüllerinin gönüllü toplanması ve geri dönüşümünü 
destekleyen Avrupa derneği PV Cycle'ın bir üyesidir. Geri dönüşüm 
süreci ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için www.pvcycle.org 
adresinden PV Cycle ile iletişime geçiniz. 
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• Cıvatalar: Modüller; M6 paslanmaz çelik cıvatalar, somunlar ve 
rondelalar kullanılarak uzun çerçeve parçalarının arka kısmında 
bulunan montaj delikleri kullanılarak monte edilmelidir. Belli tork 
şartları için raf üreticisine başvurunuz. 
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