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Sistemleri

Güneş enerjisi sistemleri yenilenebilir enerji sistemleri
arasında en bilinen ve en çok tercih edilenler arasında
gösterilebilir. Bu sistemlerin yalnızca büyük fabrikalar veya
işletmeler kullanmalı şeklinde bir tanımlama asla yapılmaz ve
hangi sektörde olursanız olun iyi bir tercih olabileceği gibi
son dönemlerde güneş enerjisi sistemi fiyatları düştüğü içinde
bireysel olarak da tercih nedenidir.
Yenilenebilir enerji sistemleri günümüzün en büyük
ihtiyaçlarının başında geliyor. Çünkü artık fosil yakıtlarında
giderek tükenme noktasına doğru yaklaştığını görebiliyoruz.
Üstelik bu enerji tiplerinin yenilenemez olmasından dolayı
maliyet hesaplaması noktasında da daha uygun fiyata gelmiş
olduğunu söylemek mümkün. Bugün özellikle yazlık ya da hafta
sonu evlerinde bu tip enerji sistemlerinin daha fazla tercih
edildiğini biliyoruz. Bu sistemlerin birçok alanda
kullanıldığını biliyoruz elektrik üretiminden tutun da sıcak
su bulundurulması noktasında da önemli yeri var. Kısacası
burada bir anlamda tercih sizin elinizde. Hangi sistemi nereye
kullanmak istiyorsanız yapabilirsiniz.
Güneş enerjisi fiyatlarını belirleyen faktörlerin başında da
üretilmesi istenilen enerji miktarı geliyor. Çünkü ne kadar
elektrik üretmeniz gerektiğine kendiniz karar veriyorsunuz. Bu
da sizin tercih edeceğiniz güneş paneli fiyatlarını doğrudan
etkileyen faktörler arasında geliyor. Güneş enerjisi
sistemlerinde önemli olan konulardan birisi de alanın
büyüklüğü örneğin üretimini istediğiniz enerji miktarı
fazlaysa bunun içinde daha geniş araziye ihtiyacınız
olacaktır. Arazi genişledikçe de fiyatlar artacağından maliyet
hesaplaması yapılması doğru olacaktır.
Evlerde üretilmesi istenilen sistemler için ev tipi güneş

enerjisi ismi veriliyor. Yani burada her ev için elektrik
istenildiği kadar üretilebilecektir. Sistemler istenilen
oranda enerji üretebilme kapasitesine sahiptir. Üstelik
güneşten elde edilen enerji elektrik enerjisine çevrildikten
sonra da depolanabildiği için sistem kesintisiz olarak hareket
eder.

Ev tipi güneş enerjisi maliyeti nedir?
“Evlerde kullanılan güneş enerjisi sistemleri maliyet
açısından ürettikleri elektrik enerjisine göre farklılıklar
göstermektedir. Yani ev tipi güneş enerjisi fiyatları
üretilmek istenen elektrik oranına göre değişiklik
gösterebilmektedir. Örneğin 12 Watt güneş enerjisi 60 – 70
TL, 24 Watt güneş enerjisi 90 – 100 TL, 300 Watt güneş
enerjisi 1250 – 1300 TL aralıklarındadır. Elektrik üretme
kapasitesi arttıkç a fiyatların arttığını söylemek
mümkündür.”

