Solar Frontier productinf
p
formatie
.
In veel situaties zijjn de omstaandighedenn voor een zonnestroom
z
minstallatiee niet 100% optimaal.
Maar w
wordt nu prrecies onderr “optimaal ” verstaan??
Indien de ideale omstandighe
o
eden voor eeen zonnesttroominstalllatie kunneen worden gekozen
g
met alss doel een zo
z hoog mogelijk rendeement te be
ereiken, dan
n zouden deeze er als vo
olgt uit zien
n:
montage op
p een dak zo
ou het dak oop het zuideen georiënte
eerd moeteen zijn met een
e
Bij m
helliingshoek diie zowel in de
d zomer als
ls in de wintter de meest gunstige zzonne‐invallshoek moett
hebben (tussen
n de 14 (21 december)
d
een 60 gradeen (21 juni))). Bovendienn moet de omgeving
o
v obstakeels en schad
duwen, de lu
ucht altijd fr
fris, vrij van vuil, stof en
n
van de installattie vrij zijn van
mistt moeten zijjn. Het weer zou altijd zonnig en koud
k
moeten zijn.

\

Maar d
de werkelijkkheid ziet err vaak heel anders uit. In veel geva
allen zijn dee voorwaard
den voor
een zonnestroom‐installatie niet zo optiimaal, zeker niet in onss nederlanddse klimaat. Dit komt
door eeen ongunstige ligging van
v het dakk ten opzichte van de zo
on en door schaduwen
n van
bomen
n, schoorsteenen of naburige huize n. Hoge tem
mperaturen
n, mist, wolkken en vuil behoren
ook tott de lijst van
n factoren die
d substanttieel bijdraggen aan hett verminderren van het rendementt
van een zonnestro
oominstallatie.Voorbeeelden van niet‐optimal
n
le omstandiigheden zijn
n sneeuw,
schemeering en mist.

Zelfs onder deze niet‐optima
n
le omstanddigheden, diie typisch zijn voor onss klimaat be
ereiken de
PV pan
nelen van So
olar Frontier een hoog rendementt en dus een
n hoge opb rengst. Dit is vanwege
verschillende redeenen die achtereenvolggens bespro
oken worde
en.

De eerste reden iss het goede gedrag vann de CIS pan
nelen bij sle
echte of gerringe
lichtom
mstandighed
den. De Solar Frontier CIS technollogie geeft een
e veel hoogere gevoe
eligheid voo
or
langeree golflengteen tijdens zo
onsopgang en zonsond
dergang, me
et zelfs de innfrarode baandbreedte.
Dankzijj dit “low‐ligght” gedragg van de CISS dunne film
m modules werken
w
dezee ook in de vroege
ochten
nd en in de late
l
avondu
uren en ondder diffuus licht in geva
al van mist oof wolken. Dit
D leidt tot
een generatie modules met een
e daadweerkelijk hoger rendeme
ent in vergeelijking met andere
techno
ologieën.
Het gedrag bij slecchte of geringe lichtom
mstandighed
den is ook de
d reden waaarom een hoge
energieeopbrengstt kan worde
en bereikt m
met de CIS Solar Frontie
ers dunne‐ffilm panelen
n, zelfs op
daken met een oo
ost‐west oriëntatie, onddanks het feit dat hierbij hoofdza kelijk lage hoek
h
bestrallingen plaatts vinden bij deze oriënntatie.

Ter verrgelijking: een standaard poly‐panneel gemonteerd onder 40 gradenn, met oost oriëntatie
levert sslechts een rendementt van 70‐75 %, terwijl het
h Solar Fro
ontier paneeel op deze positie
p
een
rendem
ment van 85
5‐90% biedtt. Een Solar Frontier paaneel met oriëntatie
o
opp het noord
den heeft
nog steeeds 75‐80%
% rendement, in vergeelijking met 50% van ee
en standaarrd poly‐pane
eel.

De celsstructuur vaan CIS‐modu
ules is volleedig verschillend met die van een kkristallijn silicium
modulees. Dit komt door de ve
erschillen inn technologgie en de productiemetthode. De smalle CIS‐
cellen sstrekken zicch uit over de
d hele lenggte van de module.
m
Kristallijne sili cium cellen
n zijn
meestaal 15 cm in het vierkant.(zie de illuustratie voo
or de versch
hillen: Links een CIS‐paneel, rechtss
een kriistallijn paneel)

h in de
Het gehele kristalllijne paneell werkt niett meer zodra een klein gebied vann de cel, zich
schadu
uw bevindt of
o wordt be
edekt. Daareentegen blijven de CIS‐panelen w
werken zolan
ng het
gehele paneel zich
h niet in de schaduw beevindt of be
edekt wordt.
Dit heeeft als voord
deel dat me
en bij het onntwerp van een installa
atie een geddeeltelijke tijdelijke
t
schadu
uw van het PV
P paneel kan
k toestaa n, dit om de
e maximaal mogelijke oopbrengst te
t bereiken.
Dit kun
nnen bijvoorbeeld horizontale schhaduwen in de ochtend
d of avond ddoor een daak of een
gebouw
w zijn. Hierd
door wordt de daling vvan het rend
dement tot een minim um beperkt en is in
vergelijking met andersoortigge panelen zoals de krristallijne types, de gelleverde ene
ergie veel
hoger. Als schaduw
w op een paneel of opp een rij van panelen va
an x% optreeedt, is er no
og altijd
een en
nergieprodu
uctie van 100% – x% .

Doordaat de CIS‐paanelen mind
der gevoeligg zijn voor schaduw,
s
he
ebben ze onndanks schaaduw of bij
gedeeltelijke bedeekking van bijvoorbeel
b
d bladeren,, toch nog een
e hoog reendement. De
D hoge
uw tolerantiie heeft een
n bijkomendd voordeel: De CIS‐pan
nelen kunneen met een kleinere
schadu
afstand
d tussen de rijen worde
en geplaatsst. Dus binnen een beperkt oppervvlak kan een systeem
met eeen hogere wattpiek
w
gerrealiseerd w
worden.

De prestaties van PV‐panelen
n neemt af bbij stijgende
e buitentem
mperatuur. De mate vaan afname
wordt uitgedrukt met de tem
mperatuur c oëfficiënt. Hoe
H hoger de
d temperaatuur coëfficciënt van
een PV
V‐paneel, ho
oe lager hett rendemennt, hetgeen resulteert in een lagerre energieop
pbrengst.
Dankzijj de lagere temperatuu
ur coëfficiënnt van de CIS‐modules kunnen dee installatiess zelfs
tijdenss de warme zomerperio
ode hoge caapaciteiten bereiken. De
D Solar fronntier CIS du
unnen film
paneleen, hebben een
e hoge te
emperatuurr stabiliteit als gevolg van
v hun lageere temperatuur
coëfficiënt in verggelijking met de kristall ijne panelen. Dit leidt ertoe dat bbij toenemende
temperaturen een
n kleiner verlies in convversie‐efficiiency optreedt en daarrom hogere
e
energieeopbrengstten kunnen worden be haald.
De Solaar Frontier panelen hebben een teemperatuur coëfficiënt van ‐0,31%
%, terwijl krristallijne
paneleen een temp
peratuur coëfficiënt beezitten tusse
en ‐0,40% en
e ‐0,48%. H
Het effect wordt
w
duideliijk met het volgende
v
vo
oorbeeld:
m een tem
mperatuur vvan 35 º Cellsius beteke
ent dat in heet geval van
n een CIS‐
Voor een paneel met
g
van ee
en kristallijnn paneel he
et
paneel een energgieverlies vaan ‐3,1% terrwijl in het geval
energieeverlies tussen de ‐4,0 en ‐4,8% zaal zijn.
Bij een
n buitentem
mperatuur vaan 30 º Celssius waar de
e panelen urenlang aann de zon wo
orden bloot
d kunnen dee temperatu
uren gemakkkelijk oplop
pen tot 60 º Celsius. Di t betekent dat de
gesteld
energieeopbrengstt bij CIS‐panelen 10,85%
% minder zaal zijn dan bij
b optimalee omstandiggheden. Bij
kristallijne panelen zou dit tu
ussen de 14 en 16,8% zijn. Dit bete
ekent onderr reëele
omstan
ndigheden en
e alleen re
ekening houudend met het
h voordee
el van stabi liteit bij hogge
temperaturen van
nwege de laage temperaatuur coëffiiciënt van CIS‐panelen,, de energie
eopbrengst
van de CIS‐paneleen tussen de
e 3,15% en 55,95% hoge
er is dan van
n de kristalllijne panele
en.

Het Ligght Soaking Effect is een effect datt optreedt zodra
z
de panelen wordden bloot ge
esteld aan
zonnesstraling. Dit effect is ve
ergelijkbaar met het op
pwarmen va
an een motoor, deze bereikt ook dee
beste p
prestaties bij
b bedrijfste
emperatuurr. Ten gevolge van het Light Soakinng Effect zal de internee
weersttand van heet paneel daalen, waardooor het MM
MP punt verrschuift. Er zzal dus méé
ér stroom
en mééér spanningg onder het MMP zijn ddan vanuit de
d datashee
et kan wordden afgeleze
en. Ten
gevolgee van het Liight Soakingg Effect kann in de prakttijk tot maximaal 10% eextra vermo
ogen
gehaald worden uit
u het pane
eel.

Vooral in het gevaal van particculiere won ingen gaat esthetiek een steeds bbelangrijkerre rol
m zwarte uiterlijk (opppervlakte en
e frame) van
v de CIS m
modules is een
e goed
spelen. Door het mat
integraatie in daken mogelijk, wat resulteeert in een nette
n
uitstraling van heet totale ge
eheel. In
veel geevallen geefft de homoggeen zwartee installatie nog een essthetische uupgrade van
n het dak en
n
vernieu
uwt het totaalbeeld vaan het huis.

De stan
ndaard testtcondities (SSTC) waarbiij waarden in
i datashee
ets worden vvermeld, zijjn zeer
zelden haalbaar in
n het dagelijjkse leven. Bij normale
e dagelijkse bedrijfsom
mstandighed
den heeft
durende 70%
% tot 80% vvan de bedrrijfstijd te maken
m
met bbestralingsw
waardes
een insstallatie ged
tussen 200 en 700
0 W/m2, in welk gebiedd Solar Fron
ntier CIS pan
nelen de beeste prestatties leveren
in verggelijking mett andere technologieë n.
Samen
n met de hoge schaduw
w tolerantie , de hoge sttabiliteit bij hoge tempperaturen, het
h extra
vermoggen door heet light soakking effect een de hoge esthetische
e waarde, hhebben de Solar
S
Frontieer CIS panelen de hooggste opbren gst (kWh pe
er kWpiek) en de bestee prestatievverhouding
van allee PV‐paneleen. De Solarr Frontier PV
V panelen zijn
z daarom de beste kkeuze voor het
h plaatsen
n
van een zonnestro
oominstallatie op een ddak, speciaaal als dit een west, oosst of noord
georiën
nteerd dak is.

