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ÖZET 
Büyük yatırımlar, yeni gelişmeler, ve yerel şebeke gerekliliklerinin arz ettiği talepler ve iklim şartları-ömürleri 

boyunca PV santrallarının projenin istikrar, güvenilirlik ve uzun ömürlülüğünü etkileyen zorluklara göğüs 

germesi gerekir. Bir PV santralının kumanda merkezleri olarak, invertörler kilit bir rol oynar. Mümkün olan 

maksimum verimlere ulaşabilmek için, nihai ürünün maksimum kalitesinin garanti edilmesi gerekir. Bu sunum 

kalite yönleri için gereken invertör testlerini tanıtmayı amaçlamaktadır. 

 

Bir projede yer alan herkesin 

memnuniyetini belirleyen invertörlerin ve 

diğer sistem teknoloji komponentlerinin 

uzun ömürlülüğü ve güvenilirliğidir. 

Yüksek kaliteli komponentler istikrarlı 

nakit akışı ve maksimum verim sağlayarak 

başarıyı garantiler. 

 

PV invertörlerde kalite, ürün geliştirme ve 

üretim esnasında aşağıdaki listede 

gösterilmiş, ancak bunlarla sınırlı olmayan 

belli testleri izleyerek ve kalite güvence 

prosedürleri yürütülerek sağlanabilir. 

 

Ürün Geliştirme Esnasındaki Testler 

 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)  

 Çevre, Mekanik, IP Kodu, Güvenlik 

Testleri ve Ek Testler 

 Güvenilirlik ve Hizmet Ömrü 

Testleri, İç Saha Testleri 

 Otomatik Sistem Doğrulaması 

(Gerçeklemesi) 

 

Üretim Esnasındaki Testler 

 Rutin Güvenlik, İşlevsel ve Süre 

Testleri 

 Dayanıklılık Testi 

 Sıcaklık Testi 

 Sıcaklık Şoku Testi 

 Anormal Koşullar Testi 

 

Zorlayıcı testlerin yüksek taleplerinin 

karşılanabilmesi için, SMA Solar 

Technology AG merkezi invertörler için 

dünyanın en büyüğü olan kendi test 

merkezini inşa etmiştir. Teknoloji harikası 

test metotları 8 test odası ve 12 sistem ve 

geliştirme test pozisyonu genelinde 

uygulanmaktadır. SMA Solar Technology 

AG’nin, cihazların kalite prosedürlerine 

göre yukarıda bahsedilen deneylerle test 

edildiği Geliştirme Test Merkezi’nde 

benzer şekilde, ürün geliştirme ve üretim 

esnasında aynı zamanda zincir invertörler 

de test edilmektedir. 

 

Güvenilirlik ve Yaşam Döngüsü Testleri 

 Komponentler (fanlar, elektrolitik 

kapasitörler, röleler, vb) 

 İnvertör 

 Güvenilirlik ve hızlandırılmış yaşam 

döngüsü testi 

 20 yıllık yaşam süresi simülasyonu 

 

İç Saha Testleri 

 Yeni geliştirilen invertörlerin beta 

testi 

 Çevresel ve elektriksel durumların 

simülasyonu 

 Müşteri bakış açısından test (RIso, 

artık akım, şebeke bozulmaları, vb) 

 Mevsime bağlı iklimsel 

sınırlandırmalara ilişkin saha testleri 

(ilkbahar/sonbahar, kış vb) 
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