Güneş Enerjisi Sistemlerinde
Yapılan Hatalar Nelerdir?
Güneş enerjisi sistemleri şebekeden bağımsız olarak
çalıştıklarından dolayı bu konuda alım sırasında insanların
maalesef hata yaptıklarını söyleyebiliriz. Her ne kadar
tasarım aşamasında monte etmenin kolay olabileceği düşünülüyor
olsa da aslında bu sistemlerin montajı kolay değildir. Çünkü
bu aynı zamanda tecrübeyle sabit olan bir konudur.
Güneş enerjisi aldığınız zaman başarılı ve daha önce
referansları olan bir firma tercih edilmesi gerekir. Daha
öncesinde bu hizmeti hiç vermemiş olan bir firma ile yıllar
boyunca bu hizmeti sağlamış olan bir firma aynı işçilik
kalitesini yapamaz. Evet, belki her ikisine anlatmış olduğunuz
şemayı ikisi de yapacaktır. Ancak tecrübeli olan firma yapım
esnasında yanlışlıkları da görebileceğinden dolayı hatayı en
aza indirecektir. İşte bu durum sizin için şu sorunu
doğuracaktır. İşi bilmeyen firmanın yapmış olduğu güneş
enerjisi sisteminin ömrü daha kısa diğerinin ki ise daha uzun
olacaktır.
Peki, doğru firmayı ararken nasıl bir yol izlemek gerekiyor.
Hatada bulunmamak için neye dikkat edilmesi gerekir.

Yapılan Hatalar Neler?
Daha önceki makalelerimizde size güneş enerjisi sistemleri
hakkında pek çok bilgi vermiştik. Özellikle de ev tipi enerji
sistemleri tasarımı ile alakalı bilgiler.
Akü Seçimi
Maalesef güneş enerjisi sistemleri yapılırken en fazla yapılan
hatanın başında yanlış akü seçimi geliyor. Yenilenebilir

enerji kaynaklarının başında aküler gelir. Genelde sulu tip,
kuru tip ve jel aküler kullanılıyor. Burada aküden ziyade
doğru marka aküyü seçmek gerekir. İnsanların akü alırken maddi
kaygıları ön plana çıkardıklarından dolayı maalesef ki yan
sanayi akü almayı tercih ediyorlar ve bu da bir süre
sonrasında hata olarak geri dönüyor.

Firma Seçimine Dikkat Edin
Bu tip sistemler uzmanlık profesyonellik gerektirir eğer ki
siz seçeceğiniz firmayı önceden tanımaz ve referanslarını
kontrol etmezseniz projenin uygulaması öncesinde yapılan bir
hata varsa bunu gözden kaçıracak ve bitimde ya da bir süre
sonrasında sizin karşınıza sorun olarak tekrar çıkacaktır.
İşte bunun içinde doğru firma seçimi önemli bir konu olmuştur.
Yukarıda belirttiğimiz gibi güneş enerjisi sistemlerinde doğru
ekipmanların kullanımı büyük öneme sahiptir. Aksi takdir de bu
sistemlerin kullanımında hatalar yapılmış olacağında doğru
tasarruf ve ekonomi yapılmamış olacaktır.

