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Költséghatékony, egyszerű, alkalmas „nehéz” talajra, szétszerelhető
A CS+ (ConSole) szerelőrendszert Európa-szerte használják napelemek kültéri telepítéséhez. Ez a beszámoló egy rövid áttekintést ad a rendszer kültéri telepítésével kapcsolatos tapasztalatokról.
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A szereléshez nincs szükség speciális felszerelésre (mint cölöpverő
egységek).
Nincs szükség a talajra vonatkozó szakvéleményre, mindez alacsonyabb átfutási időket és alacsonyabb összköltséget eredményez
Nagyon gyors szerelés, nagy rugalmasság és biztonság a telepítési
határidők betartása mellett. Nagyon könnyű kezelés és szerelés.
Ennek eredményeként alacsonyak a szerelési költségek.
A stabilizálást meg lehet oldani olcsó anyagokkal (pl. kavics), így
tovább lehet csökkenteni az összköltséget.
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Egyszerű, gyors és költséghatékony szerelés
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Ezzel a rendszerrel 2003 óta folyamatosan pozitívak a hosszú távú
tapasztalatok.
Nem érzékeny a későbbi talajmozgásokra vagy talajsüllyedésekre,
mivel mindegyik ConSole független egység
(Ellentétben a sínhez kötött rendszerekkel, amelyek általában nem
teszik lehetővé az egyenetlen felületekre történő szerelést).
Kábelvezetés: Az intelligens kialakításnak köszönhetően az elektromos kábelek védve vannak az időjárás és a mechanikus hatások ellen.
A modulokat csavarokkal rögzítik a modulkeret hátoldalához, az
optimális rögzítési felületen. A modulok ezért minimális mechanikai
hatásoknak vannak kitéve, ezáltal például megakadályozzák a mikrorepedéseket és növelik a modulok élettartamát.
A modulok nincsenek egymással összekapcsolva, így nem keletkezik
feszültség, pl. hőtágulás miatt (ami a sínhez kötött rendszerek esetén
előfordulhat).
Nagyon jó vízelvezetés, mivel a ConSolen rendszerek nincsenek egymással összekapcsolva, és a víz szabadon folyhat köztük.
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Stabilitás működés közben, még „nehéz” talajon is

+ Nincs beavatkozás az altalajba, mivel a ConSolen a stabilizálás által
van biztosítva. Különösen fontos hulladéklerakók esetén, konverziós
felületeken vagy instabil altalajon.
+ Egyszerű eltávolítás szétszerelés esetén, alacsony szétszerelési költségek és magas környezettudatosság.
+ Nincs pontszerű terhelés, mivel a terhelés egyenletesen oszlik szét a
ConSolen egység teljes felületén.
+ Újrahasznosítható anyagok használata.
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Nagy mértékben környezetbarát és alkalmas érzékeny felületekre is

A kis és közepes berendezések összköltségei általában ala-

Elemzéseink azt mutatják, hogy a szerelési rendszer költségei gyakran valamivel magasabbak, mint egy szokásos kültéri rendszer esetében. Ezzel
szemben, ha a telepítési költséget hasonlítják össze a standard kültéri
rendszer költségeivel, akkor ez a költség a CS+-rendszer esetén jelentősen
alacsonyabb. Különösen a kis és közepes berendezések esetében a talajelemzések, az altalaj esetleges egyengetése és a cölöpverő, cölöpszállító
és cölöpszerelő eszközök egyszeri bérleti költségei általában aránytalanul
magasak a szokásos szabadtéri rendszerekkel szemben, és nagyobb hatása
van, mint szerelőrendszer esetén az anyagköltségek különbsége.

Fontos pontok:
A fű növekedését a vártnál könnyebb kezelni, a terhelést a
Renusol PV-konfigurátor segítségével kell kiszámítani
Messze az a legnagyobb gond, hogyan lehet megakadályozni a fű növekedését. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a probléma a gyakorlatban
könnyen és költséghatékony módon orvosolható. Ügyfeleink két stratégiát
követnek, amelyek mindegyikével nagyon elégedettek:
A talaj gyapjúval történő letakarása hatékonyan megakadályozza a fű és
a növényzet növekedését. A másik stratégia a fű rendszeres nyírása; ezt
főleg akkor alkalmazzák, ha amúgy is áll rendelkezésre személyzet (pl. épületkezeléshez és -üzemeltetéshez). A tapasztalatok szerint Közép-Európában évente körülbelül négyszer kell vágni a füvet.
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csonyabbak, mint a döngölt rendszereké

Az egyik berendezésnél a ConSolen-t viszonylag nagy mennyiségű laza homokkal stabilizálták, ami bizonyos deformációt eredményezett (egyfajta
boltosulás alakult ki). Ez a deformáció azonban nem jelent problémát, mivel nem okoz kárt. Zsákokban homok - olyan alternatíva, amely meg tudja
akadályozni a CS+ vetemedését.
A terhelést statikai számítással kell meghatározni a helyi szélterhelések
alapján (és így lehet optimalizálni). A PV-konfigurátor 3.0 a www.pv-configurator.com oldalon érhető el. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Renusol
műszaki szervizével.
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A ConSolen közelében ne legyenek laza kövek (pl. nem tanácsos kavicsot
rakni a talajra, hogy megfékezzék a fű növekedését), mivel a kavicsot a madarak felszedhetik, és ezáltal a napelemek megkarcolódhatnak.
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A projekt ideális példa a kettős területhasználatra. A NaGa Solar egy
területet több célra is kínál. Ezt a napelemparkot a Chemelot telephelyén
található egykori louisegroevei lerakóra építik, ezáltal a területet
fenntartható módon használják. A DSM biztosítja a területet a NaGa Solar
számára. A NaGa Solar nemcsak ennek a napenergiaparknak az építtetője,
hanem az egyik befektetője is - egy holland magánbefektetői csoporttal
együtt.
A NaGa Solar esetében ez egy különösen innovatív projekt, mivel a
modulokat egy olyan stabilizáló rendszer (például homokkal vagy kövekkel
töltve) segítségével rögzítik, amelyet speciálisan erre a célra terveztek.
Ezáltal az altalaj, azaz az egykori hulladéklerakó, amelyen a napelemparkot
létesítik, változatlan és zárt marad.
Ezenkívül a napelemmodulok olyan technológiákkal vannak felszerelve,
amelyet a DSM Advanced Solar fejlesztett ki bevonatok és hátlapok
számára, amelyek növelik a modulok hozamát. A Louisegroevéhez használt
modulok a Tata Power Solar-tól származnak. A berendezés a következő
években tesztberendezésként szolgál, miközben a DSM behatóan kíséri
figyelemmel a berendezés eredményeit és hatékonyságát.
A NaGa Solar érdekelt a modulok új hátlapjának használatában,
valamint a helyi vállalkozások és a helyi vezetés közti átfogó
együttműködés kialakításában.

Video: https://bouw.live/zonneweide-louisegroeve/
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