
TitanProtect® ile kaplanmış solar
modülleri emsalsiz özelliklere
sahiptir. Kendi kendilerini

temizlerler, çevremizi korurlar
ve azaltılmış ışık kırılmasından

dolayı, modül yüzeyinde
ıspatlanacak şekilde daha çok

enerji üretebilmektedir.

Avantajlar:
� Modül-Camlarındaki ışık yans-
ımasının azaltılmasıyla, enerji verimi-
nin iyileştirilmesi.
� Modül yüzeylerinde kirlenmeden
dolayı verim kaybını etkin ‘Kendi
Kendini Temizleme’ özelliğinden
dolayı engellenmesi.
� Solar-Modüllerinin ömrünün, iyile-
ştirilmiş tutunma gücü ve camın sert-
leşmesinden dolayı, uzaması.
� Fotokatalitik hava temizliği ve
zararlı maddelerin ve ince toz parçacık-
ların parçalanması sayesinde etkin bir
çevre koruması sağlanmaktadır.

TitanProtect®
Geleceğimizin Teknolojisi!

DAHA ÇOK VERIM
ve UZUN ÖMÜRIşık yansımasının azaltılmasıyla ve

böylece ışık geçirgenliğin iyileştiril-
mesi ile, güneşli günlerde kaplanmış
solar modüllerde verim%3 kadar art-
maktadır.
100 kW’lik nominal güçte kurulan bir
tesisin, örneğin Almanya’da yılda
yakl. 92.000 kW gibi bir enerji üret-
mektedir. TA2210 ile sağlanan bir
kaplama ile ilaveten:

3 kW x 920 Güneş saati / yıl
x 15 Yıl =

41.400 kWh fazladan üretim
Sürekli temiz kalan yüzey ise bölge-
deki kirlilik oranlarına göre %15’lik
kirlenme derecesindeki kayıbı önlen-
miş olacaktır. Bizim almış olduğumuz
örnekten yola çıkarak, orta dereceli
bir kayıp hesaplanırsa, yüzeyin
yaklaşık %5’lik bir kaybı hesaba
katılmalıdır. 100 kW’lik bir tesis yapısı
hesaba katıldığında, bu da:

5 kW x 920 Güneş saati / yıl
x 15 Yıl =

69.000 kWh fazladan üretim
Bu da ikna edici bir argümandır!
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Etkilmem Şekli

Uzun Koruma Ömrü

Kendi Kendini Temizleme
Solar-Modüllerin TitanProtect® ile
kaplanması, modüllerin rantabilitesini
etkileyici bir şekilde arttırmaktadır.
Güneş ışınlarının modül yüzeyler üzerin-
deki yansıması ve temizleme zahmeti de
oldukça azalmaktadır; bunun yanında
da TitanProtect® ile kaplı Solar-Modül
havamızı da temizlemektedir.
Bu “Green Tech’’ in son halidir.

Bu etki, cam yüzeyinde ışık kırılmasının
değişimiyle mümkün olabilmektedir. Bu
şekilde güneş enerjisi olabildiğince en
iyi şekilde kullanılmış olacaktır ve bu da
parasal tasarruf demektir.

Buna ilaveten modüllerin temizlenmesi
için oluşacak masraflardan oldukça
tasarruf edilecektir. Kirlenmiş modüller
sağlayacakları verimden %15 ‘e kadar
kayıp edebilmektedir. Bu kayıplar
‘Kendi Kendini Temizleme’ özelliği ile
önleniş olacaktır.

TitanProtect® ile kaplanmış bir tabaka
fotokatalitik açıdan aktiftir. Yüzeylerine
ışığın kırılması sonucu oksijen radikalleri
oluşmaktadır. Aktif hale gelen oksijen,
yüzeyle temas sağlayan tüm organik kir
parçacıklarını dağıtabilmektedir.
Bu etkileşim, TitanProtect®’in hidrofil (su
yayan) özelliğinden dolayı, kaplanmış
modül camı üzerine yağmur yağdığında
damlacıkların oluşması dahi engellen-
mektedir. Su, ince bir film tabakası
şeklinde akmaya devam edecektir ve
parçalanan kir parçacıklarını da kolayca
ve kesin olarak yıkayıp temizleyecektir.

Buna ilaveten enteresan bir etkileşim
de TitanProtect® ile kaplanmış ve
aktifleştirilmiş oksijen, havadaki zararlı

Modül üzerindeki cam da
TitanProtect®’ile oluşan tabaka,
sağladığı çizilmeme ve artan sertlik
özelliği ile, modül ömrünün uzamas-
ına yardımcı olmaktadır.

Yüzeye yaklaşık 200 nm’lik bir kaplama
tabaka ortalaması ile TitanProtect®
çok güçlü bir yüzey koruma sağlamış
olacaktır. Bu kaplama gücü yaklaşık 7H
sertliğindedir ve cam yüzeyini yaklaşık
bir 15 yıl kadar koruyacaktır.

Modüllerin kaplanması, kurulmadan
önce veya daha sonra da yapılabilir.
Size memnuniyetle tavsiye ederiz.

parçacıkları da, örneğin
nitrik asitler (Nox) ve
organik in toz
parçacıkları yok
edecektir.
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