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Solbian 2007 yılından beri Fotovoltaik güneş panelleri üretmektedir.

Giovanni Soldini, birçok uluslararası yarış yatına Solbian güneş 
panellerinin montajını gerçekleştirmiştir.

Fotovoltaik enerji sektöründe birçok yıldan beri faaliyet gösteren şirketler 
ve profesyoneller, 2009 yılında Solbian enerji alternatifine katılarak 
geliştirdikleri teknikleri endüstriyel boyuta taşımışlardır.

Şirketin misyonu "enerjiyi gerçekten ihtiyaç duyulduğu yere getirmek" 
üzere gelişimci fotovoltaik güneş panelleri üretmektir.

Esneklik, hafiflik ve yüksel verimlilik gibi ayırıcı özellikler bu tür 
gelişimci uygulamalarda talep edilen standartları belirler.

Solbian güneş panelleri özellikle yelkenli teknelerde, 
karavanlarda ve seyyar evlerde, trekkingde, çadırlarda ve 
sığınaklarda, acil durum yapılarında ve güneş enerjisi 
ağlarında kullanılmaya uygundur.

Giovanni SOLDINI,
SOLBIANFLEX güneş 
panellerini olağan üstü ağır 
koşullarda test etmiştir.

hafiflik,
verimlilik ve
esneklik
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NEDEN SOLBIANFLEX GÜNEŞ PANELİ ?

Çünkü yüksek verimlilikli silikon kristalin hücreli ESNEK güneş paneli teknenin güvertesi 
üzerindeki bombeli yüzeylere kolaylıkla uyum sağlar.P
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Çünkü alışılmış güneş panellerinin metre kare başına 12 kiloyu aşan ağırlıkları ile 
karşılaştırıldığında yalnızca 2,1 kg ağırlığı ile ULTRA HAFİF bir paneldir.

Çünkü paneli teknenin bir parçası haline getiren çift taraflı YAPISAL YAPIŞKAN sistemden, 
dilediğinizde sökülebilen  KROM MAPALI bağlantı sistemine kadar farklı montaj seçenekleri 
sunar.
Çünkü deniz sektörü için tasarlanıp üretilmiş; kolay montaj imkanı sunan GENİŞ BİR 
AKSESUAR PAKETİ ile birlikte sunulmaktadır.

powered by

Çünkü GIOVANNI SOLDINI tarafından olağan üstü güç koşullarda test edilmiş olduğundan 
dolayı çok sağlam bir ürün tarihçesi vardır. 



MEKANİK VERİLER 

Uzunluk

Genişlik

Kalınlık

Ağırlık

Hücre sayısı 

ELEKTRİK VERİLERİ

Pik güç (±5%) - Pmax 

Voltaj - Vmp  

Amperaj - Imp 

Açık Devre voltajı - Voc 

Kısa Devre akımı - Isc 

Pik güç ısı çarpanı 

Voc ısı çarpanı

Isc ısı çarpanı

SP-100 SP-50L SP-50Q

SP-100 SP-50L SP-50Q

1109 mm 1109 mm 601 mm

546 mm 292 mm 546 mm

2 mm

32

2 mm

16

2 mm

16

1.5 kg 0.8 kg 0.8 kg

102 W 51 W 51 W

18 V 9 V 9 V

5.7 A 5.7 A 5.7 A

21.8 V 10.9 V 10.9 V

6 A 6 A 6 A

-0.38%/°C -0.38%/°C -0.38%/°C

-0.27%/°C -0.27%/°C -0.27%/°C

0.05%/°C 0.05%/°C 0.05%/°C

SP-100SP-50LSP-50Q

Sun Power serisi panellerde özel 
mono kristalin silikon hücreler 
kullanılmakta olup, bugünkü 
teknoloji ile ulaşılan en yüksek 
düzey olan % 22,5 hücre 
verimliliği elde edilmiştir. Solbian 
SP Serisi şu an piyasada 
bulabileceğiniz en yüksek 
verimlilikteki panellerdir.

MARİN MARKET - SP SERİSİ
SolbianFlex panelleri müşterilerimizin değişik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır.       High efficiency or top efficiency cells? Discover the most suitable for you!

FLEXIBLE
PHOTOVOLTAIC
PANELS

FLEX SP SERIES
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SP-112L SP-137SP-125SP-112Q      

SP-112Q

SP-112Q

855 mm

800 mm

112 W

20 V

5.7 A

24.3 V

6 A

-0.38%/°C

-0.27%/°C

0.05%/°C

2 mm
1.7 kg

36

SP-112L

SP-112L

1236 mm

546 mm

112 W

20 V

5.7 A

24.3 V

6 A

-0.38%/°C

-0.27%/°C

0.05%/°C

2 mm

1.7 kg

36

SP-125

SP-125

1363 mm

546 mm

125W

22 V

5.7 A

26.9 V

6 A

-0.38%/°C

-0.27%/°C

0.05%/°C

2 mm

1.8 kg

40 

SP-137

SP-137

1490 mm

546 mm

137 W

24 V

5.7 A

29.1 V

6 A

-0.38%/°C

-0.27%/°C

0.05%/°C

2 mm

2 kg

44 

MARİN MARKET - SP SERİSİ
SolbianFlex panels are designed to meet the different needs of our customers. Yüksek veya en yüksek verimlilik ? Sizin için en uygununu keşfedin.

FLEXIBLE
PHOTOVOLTAIC
PANELS

FLEX SP SERIES

MEKANİK VERİLER 

Uzunluk

Genişlik

Kalınlık

Ağırlık

Hücre sayısı 

ELEKTRİK VERİLERİ

Pik güç (±5%) - Pmax 

Voltaj - Vmp  

Amperaj - Imp 

Açık Devre voltajı - Voc 

Kısa Devre akımı - Isc 

Pik güç ısı çarpanı 

Voc ısı çarpanı

Isc ısı çarpanı



MARİN MARKET - SX SERİSİ

Yeni SX Serisinde kullanılan mono 
kristalin solar hücreler binlerce 
temas noktası oluşturan ve yüzeye 
şık bir örgü görünümü veren ultra 
ince bakır kablolar ile bağlıdır. 
Standart bar metoduna alternatif 
olan bu teknoloji daha yüksek modül 
verimine imkan verip enerji verimini 
arttırır.
Güneş panellerinde enerji kaybının 
en büyük nedeni olan mikro kırıklara 
karşı yüksek dayanıklık sağlayan  bu 
teknoloji esnek modüllere en uygun 
şekilde uyarlanmıştır. Diğer bir 
faydası ise marin ve mobil 
uygulamalardaki önemli bir husus 
olan gölge etkisini azaltmasıdır.

FLEXIBLE
PHOTOVOLTAIC
PANELS

FLEX SX SERIES



SX-72Q

SX-72Q

725 mm

680 mm

2 mm

16

1.2 kg

72 W

8.7 V
8.3 A

10 V

9 A
-0.44%/°C 

-0.33%/°C 
0.05%/°C 

SX-72L

SX-72L

1357 mm

364 mm

2 mm

16

1.2 kg

72 W

8.7 V
8.3 A

10 V

9 A
-0.44%/°C 

-0.33%/°C 
0.05%/°C

SX-54
1041 mm

364 mm

2 mm

12

0.9 kg

54 W

6.5 V
8.3 A

7.5 V

 9 A
-0.44%/°C

-0.33%/°C
0.05%/°C

www.solbian.eu

SX Serisi paneller verimliliği % 19' 
un üzerindeki tam kare 
monokristalin silikon hücreler 
kullanır. Yeni teknoloji, SX panelleri 
darbelere daha dayanıklı ve gölge 
etkisine daha az hassas hale getirir. 
Yüksek enerji verimliliği ve azami 
dayanıklılık.

MADE IN ITALY

MARİN MARKET - SX SERİSİ

FLEXIBLE
PHOTOVOLTAIC
PANELS

FLEX SX SERIES

SX-72Q SX-72L SX-54

MEKANİK VERİLER 

Uzunluk

Genişlik

Kalınlık

Ağırlık

Hücre sayısı 

ELEKTRİK VERİLERİ

Pik güç (±5%) - Pmax 

Voltaj - Vmp  

Amperaj - Imp 

Açık Devre voltajı - Voc 

Kısa Devre akımı - Isc 

Pik güç ısı çarpanı 

Voc ısı çarpanı

Isc ısı çarpanı

SX-54



FLEXIBLE
PHOTOVOLTAIC
PANELS

FLEX CP SERIES

MARİN & KARAVAN - CP SERİSİ

CP serisi ürünler en uygun fiyata, 
güçlü ve sağlam paneller üretilebilen 
standart 156 x 156 monokristalin 
hücreler kullanır.
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  SolbianFlex panels are designed to meet the different needs of our customers.       High efficiency or top efficiency cells? Discover the most suitable for you!

CP-125 CP-140Q

CP-125 CP-140Q

1046 mm

996 mm

2 mm

36

2.6 kg

144 W

18.0 V
8 A

23 V

8.5 A
-0.43%/°C

-0.33%/°C
0.05%/°C

CP serisinde kullanılan özel mono 
kristalin hücreler güçlü polimerlerle
kaplıdır ve verimlilikleri % 18' in 
üzerindedir. Bu malzemeler 
sayesinde paneller esnek, üzerinde 
yürünebilir ve geleneksel cam 
panellere göre 1/6 oranında hafif 
yapıda olurlar.

FLEXIBLE
PHOTOVOLTAIC
PANELS

FLEX CP SERIES

CP-140L CP-140Q

MARİN & KARAVAN - CP SERİSİ

MEKANİK VERİLER 

Uzunluk

Genişlik

Kalınlık

Ağırlık

Hücre sayısı 

ELEKTRİK VERİLERİ

Pik güç (±5%) - Pmax 

Voltaj - Vmp  

Amperaj - Imp 

Açık Devre voltajı - Voc 

Kısa Devre akımı - Isc 

Pik güç ısı çarpanı 

Voc ısı çarpanı

Isc ısı çarpanı

CP-140L

CP-140L

1523 mm

676 mm

2 mm

36

2.6 kg

144 W

18.0 V
8 A

23 V

8.5 A
-0.43%/°C

-0.33%/°C
0.05%/°C

1364 mm 
676 mm 
2 mm 
2.3 kg 
32

128 W 
16 V 
8 A 
20 V 
8.5 A 
-0.43%/°C 
-0.33%/°C 
0.05%/°C 

CP-125



ÖZEL ÜRETİM PANELLER

SOLBIAN 
ÖZEL 
ÜRETİM 
PANELLER

SolbianFlex panelleri müşterilerimizin değişik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. , electrical characteristics… Discover the most flexible customization!

Gölge etkisini azaltan lamine bypass 
diyotu ile özel üretilmiş Junction 
box'sız bir panel. 

Müşteri talebi üzerine şeffaf arkalıklı 
üretilen SolbianFlex panel.



MEKANİK VERİLER 

Uzunluk

Genişlik

ELEKTRİK VERİLERİ

Pik güç (±5%) - Pmax 

Voltaj - Vmp  

Amperaj - Imp 

Açık Devre voltajı - Voc 

Kısa Devre akımı - Isc 

SP-94C

SP-94C

SP-75C

SP-75C

SP-31C

SP-31C

1350 mm 850 mm 685 mm

411 mm 540 mm 285 mm

94 W 75 W 31 W

16.5 V 13.2 V 5.4 V
5.7 A 5.7 A 5.7 A

20 V 16 V 6.7 V

6 A 6 A 6 A

SP-94C SP-75C SP-31C

MADE IN ITALYwww.solbian.eu

SolbianFlex panels are designed to meet the different needs of our customers. Number Hücre sayısı, renk, teknik özellikler... En esnek kişiselleştirmeyi keşfedin.

Kaliteli SunPower™ hücreleri ile 
üretilen dünyanın en yüksek 
verimli esnek panelleri. Arkadan 
bağlantılı hücreler, dünya çapında 
ticari olarak satılan ürünlerin arasında 
verimlilik rekorunun sahibi. % 23'e 
doğru yol alıyor !

FLEXIBLE
PHOTOVOLTAIC
PANELS

CUSTOM



MÜHENDİSLİK DEPARTMANI
SolbianFlex panelleri müşterilerimizin değişik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. ecial custom projects can be realized. Discover the most flexible customization!

Solbian Energie Alternative'in 
mühendislik departmanı, SolbianFlex 
paneller ile yeni ve anahtar teslim 
projeler geliştiriyor. Planlamadan 
uygulamaya kadar olan süreçte 
mühendis ve araştırmacılardan 
oluşan uzman bir ekip size 
rehberlik edecek.

Panel yerleşiminden elektrik ağ 
planlamasına kadar daha önce 
denenmemiş uygulamalar geliştirildi.

SolbianFlex 
ile YENİ 
ÇÖZÜMLER

özel 
uygulamalar 
ve detaylı 
planlama



Bir Kanter Yacht'a 
uygulanan özel proje. 
Hard top üzerine yapılan 
800 Wp gücündeki 
sistem.

www.solbian.eu

SolbianFlex panels are designed to meet the different needs of our customers.                         Özel yapım projeler uygulanabilir. En esnek kişiselleştirmeyi keşfedin.

A + K
Yükseklik 1580 mm

440 mm

206 W

12 x 3 = 36Hücre sayısı

Wp

Genişlik

B + L

C + G

D + H

E + I

F + J 

1070 mm

683 mm

440 mm

285 mm

150 W

62 W

8 x 3 = 24

2 x 5 = 10

815 mm

564 mm

689 mm

540 mm

440 mm

440 mm

150 W

74 W

94 W

6  x 4 = 24

4 x 3 = 12

3 x 5 = 15

MADE IN ITALY

Yükseklik

Hücre sayısı

Wp

Genişlik

Yükseklik

Hücre sayısı

Wp

Genişlik

Yükseklik

Hücre sayısı

Wp

Genişlik

Yükseklik

Hücre sayısı

Wp

Genişlik

Yükseklik

Hücre sayısı

Wp

Genişlik



ŞARJ KONTROLÖRLERİ

Solbian, size güneş enerjisi için en uygun ve en gelişmiş şarj kontrolörlerini sunuyor.

Marin güneş enerjisi uygulamalarında altın kural bir panel - bir kontrolördür. Ancak bu sadece güneş panellerinin üretimi ve şarj edilecek 
akü(ler) arasında mükemmel eşleşme yapılırken sağlanabilir. Maximum Power Point Tracking (MPPT) ve Boost DC/AC kontrolörler 
güneşten mümkün olan en fazla enerjiyi alabilmek için profesyonel denizcilerin tercihi.

Western&Co, İtalya'da 25 yıldan beri şarj kontrolörleri üretmektedir. Entegre 
bloklama diyotu, otomatik akü voltajı algılama (12 - 24 V), derin deşarj koruması, 
ısı sensörü, ters polarite ve aşırı şarj koruması gibi özellikleri bulunan PWM ve 
MPPT cihaz seçenekleri mevcuttur. Ayrıca kullanıcı tarafından seçilebilen 
programlanmış şarj protokolleri,  bu cihazları  her kullanım alanı için mükemmel bir 
çözüm haline getiriyor. Cihazın geniş ekranından voltaj, amperaj, anlık panel gücü, 
akü şarj durumu gibi veriler kolayca okunabilir. Western&Co kontrolörler kurşun-
asit, jel, lithium gibi akü tiplerinin tümüyle uyumludur.

WRM15
Bu model kontrolör panelin o anki ışık koşullarındaki en yüksek güç ile çalışmasını sağlayan MPPT algoritmasını kullanır. 15 A maximum 
akım kapasitesi ile 12 volt aküleri şarj ederken 225 watt, 24 volt'ta ise 450 watt'a kadar panel bağlanabilir.

WRM30
Bu modeldeki çift girişli MPPT ile panellerin bir kısmının gölgede kalması halinde bu paneller devre dışı bırakılabilir. 30 A maximum 
akım kapasitesi ile 12 volt aküleri şarj ederken 450 watt, 24 volt'ta ise 900 watt'a kadar panel bağlanabilir.

GV-10 (10,2 A - 12 V)
80 - 140 W gücündeki panellerden maximum verim alınabilmesi için tasarlanmıştır. GV-10'daki ultra hızlı MPPT çok verimlidir ve 
sisteminizin watt başına maliyetini düşürür. Kapasite ve ihtiyaç arasındaki denge kritik ise doğru seçimdir.

GV-BOOST (8A 12/24/36/48V Boost MPPT Kontrolör)
Şu an piyasadaki en verimli boost kontrolördür. Düşük voltajlı paneller ile 48 volt'a kadar olan kurşun asit akülerin şarj edilmesinde 
kullanılır.

Genasun, 2005 yılında gelişmiş solar şarj teknolojisini ve MIT Solar Car projesinde 
geliştirilen lüthium akü depolama sistemini ticari boyuta taşımak amacıyla bir grup 
MIT mühendisi tarafından kuruldu. Genasun kontrolörleri A.B.D.'de üretilmektedir ve 
% 99'un üzerinde çevirim verimliliğine sahiplerdir. Özellikleri ise değişen ışık 
koşullarına standart MPPT teknolojisinden 1.200 kat daha hızlı adapte olabilen ve 
güneş panelinizin üzerine düşen her ışından tam üretim almanıza yardımcı olan 
Continuous-MPPT teknolojisini kullanmalarıdır.

WMARINE10
Buck-boost özelliğindeki bu kontrolör ile nominal voltajı akü voltajından düşük veya yüksek olan paneller kullanılabilir. Yer kısıtlamaları 
nedeniyle yapılan düşük panel kapasiteli uygulamalarda ihtiyaç duyulan esneklik bu model ile sağlanabilir.
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BAĞLANTI VE SABİTLEME SEÇENEKLERİ

JUNCTION BOX
SolbianFlex paneller, kontrolöre kolay bağlantı için Junction Box ile birlikte temin 
edilebilir. Kabloların dıştan yürütüldüğü montajlar için uygun olup bağlantı 
noktaları su geçirmezdir.

YAPISAL YAPIŞKAN 
SolbianFlex esnek paneller, yapısal yapışkanlı alt yüzey seçeneği ile teknenizin 
sabit bir parçası haline gelebilir. Kablo bağlantıları ise üstten Junction Box ile 
yapılabileceği gibi alttan lehimli çıkış da olabilir. 

KROM MAPA
Panellerin sökülüp takılması veya yer değişikliği gerektiren durumlarda 
SolbianFlex panellerin köşelerine matafyonlar takılabilir. 

TENAX
TENAX sabitleyiciler ile sökme ve takma işlemlerini kolayca 
ve hızlı yapabilirsiniz. Özellikle bimini üzeri uygulamalarda 
tercih edilir.

FERMUAR
Panelin etrafına fermuar dikilebilir. Böylece 
bimini ve brada üzerine kolaylıkla monte 
edilebilir. SolbianFelx ürünlerinden maximum 
kullanışlılık isteyenler için idealdir.



SIKÇA SORULAN SORULAR

ŞARJ KONTROLÖRLERİ VE ELEKTRİK BAĞLANTILARI

Şarj kontrolörü nedir ve hangi durumlarda kullanmam gerekir?
Kontrolör fotovoltaik sistemlerin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Asıl görevi aküleri doğru şarj edebilmek için gerekli olan akım ve voltajı 
düzenlemektir. Bir solar kontrolör aküyü şarj etmenin yanında üretilen enerjiyi de optimize ettiği için daha komplike bir cihazdır. Solbian, aküler 
dolduğunda şarjı durduran, akülerin aşırı ısınmasını önleyen özelliklerde ve en güncel teknolojiyi kullanan cihazlardan oluşan geniş bir kontrolör 
yelpazesini size sunuyor. Cihazlarımızın büyük çoğunluğu Maximum Power Point Tracking (MPPT) sistemine sahiptir.

MPPT teknolojisi marin uygulamalarda neden önemlidir ve tam olarak nedir?
Şarj kontrolörlerinde kullanılan MPPT teknolojisi bir veya birden fazla panelden mümkün olan en yüksek üretimin alınabilmesini sağlar. Panel 
üzerine düşen solar radyasyonun homojen ve stabil olmadığı durumlarda, ki tekne montajlarında böyledir, MPPT son derece önemlidir. Bu hızlı 
teknoloji ile panellerden değişen güneşlenme koşullarında en yüksek verim alınır. MPPT teknolojisini kullanan bir kontrolör ile % 30'a kadar fazla 
üretim alabilirsiniz.

SP50 model bir panelin çıkış voltajı 9V. Bunun ile 12V olan akümü nasıl şarj edebilirim?
Bu durumda voltajı akünüzü şarj edebilecek seviyeye yükselten Boost tipinde bir kontrolöre ihtiyacınız var. Genasun ve Wmarine'in boost 
modelleri ile 12, 24 ve 48V akülerinizi şarj edebilirsiniz.

WRM-15 and WMarine  kontrolörlerin ekranı var. Bu ekrandan hangi bilgiler okunabiliyor?
Ekrandan görebileceğiniz en önemli bilgiler; akü şarj durumu, anlık panel gücü, giriş ve çıkış akımı ile toplam enerji üretimidir.

İki veya daha fazla panel takacağım zaman kaç tane kontrolöre ihtiyacım var?
Marin uygulamalarda maximum enerji elde etmek için en iyi çözüm bir panel için bir kontrolördür. Performans ve maliyet arasındaki dengeyi 
kurarken Solbian ekibi sizi en sağlıklı şekilde yönlendirecektir. Ama bu konu ile ilgili birkaç önemli noktayı vurgulamakta fayda var.
Seri bağlantı durumunda voltaj panellerin toplam voltajına yükselecek ancak akım ise aynı kalacaktır. Sadece aynı akım gücündeki paneller 
seri bağlanabilir. Bu bağlantı şeklinde gölgenin etkisi büyük olur. Bir panel gölgede kaldığı zaman tüm panellerin gücünde önemli bir kayıp 
yaşanır. 
Paralel bağlantı ise aynı voltajdaki paneller arasında yapılabilir. Bu durumda akım panellerin toplamı kadar artarken voltaj ise sabit kalır. 
Paralel bağlanan paneller gölge durumunda birbirlerini etkilemezler ancak yükselen akım elektrik devresi için sorun oluşturabilir. Her durumda 
bir kontrolöre birden fazla panel bağlandığında, panel başına bir kontrolör bağlanması durumuna göre daha düşük verim alınır.

Bazı örnekler
Tek başına bir SP50 (veya SX72) bir boost kontrolöre ihtiyaç duyar. Wmarine 10 veya Genasun GVB voltajı istenen seviyeye getirebilir. İki adet 
seri bağlanan SP50 panel, 18V ve 5,7A üretir. Bu durumda bir WR10 veya Genasun GV10 uygun olacaktır. İki adet seri bağlı SP100 için ise 
WRM15 gerekir. Aynı kontrolör paralel bağlantıda 3 adet SP100'ü çalıştırabilir ama CP125 panelden paralel olarak 2 adet bağlanabilir. Daha 
detaylı bilgi için linke tıklayınız. http://www.solbian.eu/images/stories/pdf_eng/panels-charge-controllersENG.jpg

Alttan çıkışlı veya Junction Box'lı çıkışı neye göre seçmeliyim?
Alttan çıkışlı paneller güverte üzerinde kablolama istenmediği durumlarda kullanılır. Bu montajda güverte delinerek kablolar güverte altından 
yürütülür. Panel ise güverte üzerine yapısal yapışkan bant ile yapıştırılır. Solbian bu işlemin tecrübeli bir teknisyen tarafından yapılmasını önerir. 
Junction Box ise panelin sökülüp takılma ihtiyacı olan hallerde veya kabloların güverte altından yürütülemeyeceği durumlarda - bimini, branda 
üzeri montaj gibi - tercih edilir. Kutuda su geçirmeyen (MC3 veya MC4) bağlantı elemanları bulunur. Her JB'de bir veya daha fazla bypass 
diyotu mevcuttur. 
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Bypass diyotu nedir?
Gölge etkisini ve hücrelerin aşırı ısınmasını önleyen bir elektronik cihazdır. Genellikle JB içinde bulunur. Bypass diyotu gereken JB'siz modellerde 
ise Solbian özel bir teknoloji ile diyotu panel içerisine lamine edilmiş şekilde üretir. Bunun sayesinde Solbian müşterileri daha yüksek verim ve 
daha fazla sağlamlık elde etmiş olurlar. 

Elektrik bağlantısı nasıl yapılıyor ne hangi malzemelere ihtiyacım var?
Alttan çıkışlı bir panel monte edilirken uygun kesitteki (2,5 - 4 mm2) kablonun panel çıkışına lehimlenmesi ve lehimlerin etrafının makaron ile 
koruma altına alınması gerekir. Bu bağlantı kısımlarına ayrıca silokon da sürülmesi tavsiye edilir. Panellerden gelen kablolar kontrolöre, oradan 
da akülere gidecektir. JB'li panellerde ise kablolar JB'ye konnektörlerle bağlanır. Aynı şekilde kontrolöre ve oradan da akülere ulaşırlar.  Tüm 
montaj malzemelerini Solbian'dan tedarik edebilirsiniz.

MONTAJ TERCİHLERİ

Yapısal yapışkan ile nasıl montaj yapabilirim? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Yapısal yapışkanlı modeller sabit montajlar için tasarlanmıştır. Tekne üreticileri tarafından çoğunlukla tercih edilen bu montaj ile kablo 
görüntüsü ve hırsızlığın önüne geçilmiş olur. Panel sökülmek istenirse örneğin ince bir çelik tel kullanılabilir ama bu büyük ihtimalle panele 
zarar verir. Yapışkan maddenin teknik özelliklerine ulaşmak isterseniz Solbian ile iletişime geçin. Panellerin hasar görmemesi için bu işlemin 
tecrübeli bir teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir. 

Matafyonlu montaj nedir? Nerede kullanılır? TENAX sabitleyiciler nedir?
Matafyonlu paneller sökülebilir uygulamalar içindir. BU panellerin çıkışı JB'li olmalıdır. Genellikle teknesinde delik tercih etmeyen 
müşteriler tarafından tercih edilmektedir. TENAX ise marin sektöründe sıklıkla kullanılan bir ekipmandır ve panelin sökülmesini 
kolaylaştıran matafyonun özel bir çeşidi denilebilir. TENAX'lı modellerde TENAX'ın biminiye takılacak parçası ve montaj anahtarı 
da ürünle beraber verilir.

Fermuar ile nasıl montaj yapabilirim ?
Fermuarlı paneller sökülebilir uygulamalar içindir. Fermuar panel üzerine dikilir. Fermuar sayesinde istendiğinde 
birden fazla panel birbirine de bağlanabilir. 

Herhangi bir montaj aparatı olmayan bir panel alabilir miyim?
Evet, tabii ki. Ürünlerimizin tümü çok yönlüdür ve müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmemizi sağlarlar. Solbian 
özel kişileslleştirme taleplerinize her zaman açıktır.

Teknemde fotovoltaik panellerin montajı için yeterli alan yok. Bunu nasıl çözebilirim?
“Asseaboat - Solarsolution”, “SolbianFlex” panellerini kullanarak “SunBar Mini Rail” çözümünü 
geliştirmiştir. Başka bir yere ihtiyaç olmadan vardavela üzerine monte edilebilirler. Daha fazla bilgi 
için www.asseaboat.com adresini ziyaret edin.

Fotovoltaik panelleri bir SunBar ile kombine etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
“Asseaboat - Solarsolution”, “SolbianFlex” panellerini kullanarak “SolarFlex Top Sail” çözümünü 
geliştirmiştir. SunBar ile tekneye monte edilebilir. Daha fazla bilgi için www.asseaboat.com 
adresini ziyaret edin.



MONTAJLAR

 Sun Bar mini rail kolay montaj isteyen 
müşteriler için bir çözümdür. 

Vardavelalara takılan paneller hafif, 
sağlam ve incedir: Sadece 1,5 kg ve 

yalnızca 3 mm kalınlık.
Çin'de inşa edilen bir Solar 
Tekne:
SunPower™ teknolojisi ile 
14,5 kWp'a kadar esnek 
panel gücü.

Maserati yarış 
teknesine yapılan 
profesyonel bir montaj.

Solar Felx Top ürünleri güneş panellerinin 
bimini üzerine montajını kolaylaştırmak için ve 
Solbian panellerinin hafiflik özelliğinden 
faydalanarak tasarlanmıştır.

2011 yılında Asseaboat ve 
Solbian, Sun Bar, Solar Top, 
Solar Flex Top ve Sun Bridge 
gibi uygulamaları geliştirmek 
üzere bir anlaşma yaptılar.



TÜRKİYE'DE YAPILAN MONTAJLAR

Bu uygulama 7.200 watt/h günlük üretim ile Türkiye'de özel bir tekneye
kurulmuş en yüksek kapasiteli güneş enerjisi sistemi özelliği
taşımaktadır.

Lagoon 560 katamarana
yapılan bu uygulamada, bombeli yüzeye 
yapıştırılan 8 esnek panel ile 

günlük 3.600 watt/h üretim elde
edilmektedir.



Özellikle yelkenli tipteki teknelerde yaşanan montaj yeri 
sıkıntısına çözüm olarak SolbianFlex esnek güneş panelleri 
bimini, sprayhood gibi yüzeylerin üzerine fermuar veya 
Tenax ile sabitlenebilmektedir. 
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ÜRETİM TESİSİ
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Solbian esnek paneller modern imalat ekipmanları 
kullanılarak üretilirler. Bu sayede yüksek kalite ve 
sağlamlıkları garanti edilir.

Tüm Solbianflex panellerinin estetik ve fonksiyonel 
standartlarıa uygun olup olmadıkları kontrol edilir.

SolbianFlex 
panelleri, görsel 
ve fonksiyonel 
kalite kontrolü.

esneklik
hafiflik
yüksek verimlilik

MADE IN ITALY



Merkez

Viale Gandhi n. 21B, 10051 Avigliana TORINO - ITALY 
Phone: +39 011.966.35.12 - Fax: +39 011.966.47.20

sales@solbian.eu
info@solbian.eu
www.solbian.eu

SOLBIAN ENERGIE ALTERNATIVE SRL



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ 

www.tez-mar.com

Adres  : Yalı Mahallesi 4019 Sokak 
 No: 17/A 48960 Turgutreis, 
 Bodrum, MUĞLA

Telefon : 0 252 382 01 41
Faks : 0 252 382 01 42
Email : info@tez-mar.com
Web : www.tez-mar.com
Facebook  : www.facebook.com/tezmardenizcilik

Tezmar Denizcilik 2013 baharında kuruldu. Tezman Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketimiz, 
tekne sahiplerine ürün ve proje bazında her türlü çözümü sunuyor. Tüm teknelerde ihtiyaç duyulan enerji 
sistemlerinin, elektrik ve elektronik sistemlerinin, ısıtma/soğutma ve havalandırma sistemlerinin, tesisat ve 
tatlı su yapma sistemlerinin tekneye ve sahibine en uygun şekilde projelendirmesini ve uygulamasını 
yapıyoruz.

 Projelendirme / Danışmanlık , ürün satışı ve uygulama olarak tüm aşamalarda uzun yıllardır marin 
sektöründeki profesyonel deneyimlerinin ışığı altında müşterilerine en kaliteli hizmeti en uygun koşullarda 
sunmayı hedefleyen firmamız TEZMAR Bodrum / Turgutreis’teki Yeni Showroom’una sizleri de bekliyor.
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