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Otur şarj, solar şarj istasyonu, herhangi bir dış mekan alanı için uygun olup, engelsiz tekerlekli sandalye, 

e-scooter, e-bike, laptop, ıpad ve cep telefonu gibi kısacası bütün elektronik ve bataryası olan aletleri şarj 

etmek için her zaman ve her yerde kullanabilecğiniz mükemmel bir çözümdür. 

Sistem tamamen güneş enerjisi ve güneş enerjisinden depolanan lifePo4 akü (pil) ile çalışır ve aynı 
zamanda şebeke elektriği bağlanmasına opsiyonel çözüm sağlar. 

USB şarj bağlantı noktalarına sahip uzun ömürlü, dayanıklı tasarım, stand-up solar şarj istasyonu; 
Belediyelerimizin parklarında, piknik ve mesire alanlarında, tabiat parklarında, kamu ve okul bahçelerinde, 
alışveriş merkezlerimizde, Camilerimizin avlularında, müze ve gezilecek yerlerde kullanılmak üzere 
tasarlanmış bu portatif ürünümüz, yaşam şartlarımızı kolaylaştırmak ve geliştirmek ile kalmayıp engelsiz 
yaşam konusunda da bizlere yardımcı olmaktadır. Modern rahatlığı en sürdürülebilir şekilde elde edin!  

Ticari amaçla kullanmak ve ya yatırım yapmak için ürünümüzde para/jeton matik opsiyonumuz mevcuttur.  

 Güneş paneli  
 LifePo4 (lityum akü)  
 Hızlı şarj bağlantı noktaları dahil olmak üzere iki adet çift bağlantı noktalı USB çıkışı 
 Laptop, engelsiz tekerli sandalye ve scooter için üç ayrı şarj çıkışı ve kablolu evrensel soketleri 
 LED aydınlatma 
 Kablosuz Şarj Cihazı 
 Boyalı yapısal çelik 
 Uzun ömürlü, dayanıklı tasarım 
 Logolar ve/veya grafiklerle tamamen özelleştirilebilir 
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ÜRÜNÜMÜZÜN ŞARJ ÖZELLİKLERİ;   
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sistemlerimiz ürün garantilerine ilave, 2 yıl kullanım 

garantilidir.  
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OTUR ŞARJ ISTASYONLARINDA HANGI ÇIKIŞLAR VAR?  

 (5.1V) USB  Şarj Çıkışları Dahil USB Çıkışları 

 (10W) Kablosuz Şarj Cihazı Çıkışı 

 (19.2V) Laptop Şarj Çıkışı 

(29.4V) Engelsiz Tekerlekli Sandalye Şarj Çıkışı 

( 42V) Scooter veya ( 72 V) E-bike Şarj Çıkışı  

BIR SOLAR ŞARJ ÜNITESI KAÇ CIHAZI ŞARJ EDEBILIR? 

Tam dolu pil ile ve modele bağlı olarak günde %10-100 aralığında pil kapasitesi ile 50-150 arası akıllı 

telefonu şarj edebiliyor. 

PIL KAPASITESI HER ÜNITE IÇIN NE KADAR SÜRECEK? 

Bir pilin cihazları şarj etmek için mevcut gücü sağlamaya devam edeceği süre, pil kapasitesinin, günlük 

kullanımın (mobil cihaz şarjı) ve güneş enerjisi üretiminin bir fonksiyonu olup, kurulum yeri (şehir) ve yılın 

zamanından etkilenir. Yaz aylarında kışa göre daha fazla gün ışığı vardır ve ülke genelinde farklı seviyelerde 

güneş ışınımı vardır. Genel olarak konuşursak, sistemlerimiz  hava şartlarının kötü olduğu  dönemlerde 

tüketim gücüne bağlı olarak 2-3 Günlük Özerklik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

PILLERI DEĞIŞTIRMEK NE KADAR KOLAY? 

Piller (aküler) 3000 kez şarj/deşarj döngüne sahiptir ve bu döngü ortalama 8 yıl civarı kullanım ömrü sağlar. 

Pillerin, kalifiye elektrikçiler veya elektrik sistemlerinde güvenli kullanım uygulamaları konusunda eğitimli 

bakım personeli tarafından değiştirilmesi oldukça kolaydır. 

OTUR ŞARJ ÜNITELERI, GÜNEŞLI OLMADIĞINDA CIHAZLARI ŞARJ ETMEYE DEVAM 

EDEBILIR MI? 

Evet. Minimum güneş ışığı mevcut olsa bile, güneş panelleri bu enerjiyi kullanılabilir elektrik gücüne 

dönüştürür ve daha sonra pilde depolanır. Ünitenin ne sıklıkta kullanıldığına bağlı olarak, birden fazla bulutlu 

gün için şarja devam edecektir. 

BIR CIHAZ NE KADAR HIZLI ŞARJ OLABILIR? 

Otur Şarj istasyonları, bir akıllı telefonu veya engelsiz tekerlekli sandalye veya e-bike, scooteri ;  tipik bir  

şebeke  prizi ile aynı hızda şarj edebilir. 

GÜNEŞSIZ ŞARJ NE KADAR SÜRER? 

Bir şarj istasyonunun “özerkliğini” etkileyen bir dizi faktör vardır. Bazı faktörler pil kapasitesini, ünite tipini, 

yılın zamanını ve günlük kullanımı içerir. Tipik olarak, tam şarjla ürünlerimiz, pil kapasitesi tükenmeden 2-3 

gün boyunca bulutlu havalarda çalışır. Daha fazla bilgi isterseniz lütfen temsilcimizle görüşünüz. 
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OTUR ŞARJ  İSTASYONLARI DIZÜSTÜ BILGISAYARLARI ŞARJ EDIYOR MU? 

Evet. Otur Şarz İstasyonları, dizüstü bilgisayarları şarj etmek için tam donanımlıdır. 

OTUR ŞARJ  TIPIK BIR ELEKTRIK PRIZIYLE (220V) BIRLIKTE MI GELIYOR? 

Otur şarj istasyonları 220V çıkışla birlikte gelmez (Çatılı enerjik masa İstasyonlarında 220V'a sahibiz). Otur 

Şarj İstasyonlarımızda USB , Kablosuz Şarj ve Cihazınıza ait evrensel Şarj Çıkışları bulunur. 

TAM ŞARJ IÇIN KAÇ SAAT GÜNEŞE MARUZ KALMASI GEREKIR? 

5 saat doğrudan güneş ışığı 

ÜRÜNLERNIZ ŞEBEKE ELEKTRİĞİ İLE BİRLİKTE KULLANILANABİLİR Mİ? 

Evet. Otur Şarj İstasyonlarımıza ihtiyaç halinde şebeke elektriği ile destek sağlanabilir. 

PIL KAPASITESI HER ÜNITE IÇIN NE KADAR SÜRECEK? 

Bir pilin cihazları şarj etmek için mevcut gücü sağlamaya devam edeceği süre, pil kapasitesinin, günlük 

kullanımın (mobil cihaz şarjı) ve güneş enerjisi üretiminin bir fonksiyonu olup, kurulum yeri (şehir) ve yılın 

zamanından etkilenir. Yaz aylarında kışa göre daha fazla gün ışığı vardır ve ülke genelinde farklı seviyelerde 

güneş ışınımı vardır. Genel olarak konuşursak, sistemlerimiz kötü hava dönemlerinde 2-3 Günlük Özerklik 

sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

TÜM ÜNITELERDE GÜNEŞ PANELLERI VAR MI?  

Bütün ürünlerimiz güneş panelleriyle birlikte gelir. Müşterilerimize güneş enerjisi ile her zaman ve her yerde 

enerjiye ulaşabilme  özgürlüğü fırsatları sunuyoruz. 

NE TÜR BIR TEMIZLEME SOLÜSYONU KULLANILMALIDIR? 

GÜNEŞ PANELLERININ NE SIKLIKLA TEMIZLENMESI GEREKIYOR? 

Yerel koşullara bağlı olarak, yüzey kirlendiğinde ve yağmur suyu kiri/artığı çıkarmak için yetersiz olduğunda, 

güneş enerjisi modüllerinin yüzeyini su ve yumuşak bir bez veya süngerle periyodik olarak kontrol edin ve 

temizleyin. Ek bakım bilgileri için lütfen temsilcinizle görüşün. Tüm talimatlar, satın alma işleminizle birlikte 

gönderilen kılavuzda verilmiştir. 

OTUR ŞARJ TÜRKİYE'DE MI ÜRETILIYOR? 

Tüm birimlerimizi ülkemizde bir araya getiriyoruz. Ürünlerimizde kullanılan bileşenler, Türk ve ithal üreticilerin 

bir kombinasyonundan tedarik edilmektedir. 

SÜRDÜRÜLEBILIR ÜRÜNLER KULLANIYOR MUSUNUZ? 

Evet, geri dönüştürülebilir çelik, geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir ve geri dönüştürülmüş 

plastik metal gibi sürdürülebilir ürünler kullanıyoruz. 
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ÜNITEDE YERLEŞIK WIFI ÖZELLIĞI VAR MI? 

Tüm ürünlerimiz, bir (kablosuz) etkin internet WİFİ noktası eklemek için isteğe bağlı çözümler 

içerir. Müşteriler, bu seçenekleri kullanmak için kendi GSM sım kartlarını satın almalıdırlar. 

ÜNITEYI ÇAKILLI BIR YÜZEYE NASIL SABITLEYEBILIRIM? 

Solar Şarj istasyonlarımız  tüm montaj konumlarında çelik dübeller kullanılarak  kolayca tüm zeminlere ve 

yeni oluşturulabilecek çim/çakıl zemin üzeri bodura taşı gibi tüm alanlara kurulabilir.   

ÜNITELERI SABITLEMEK IÇIN NE TÜR ANKRAJLAR GEREKLIDIR? 

Beton veya taş zeminler için delici matkap (veya benzeri) montaj yerleri ünitelerimizde hazır vidalı çelik 

dübelleri öneriyoruz. 

ÜNITE IÇIN IDEAL YERI NASIL SEÇEBILIRIM?  

Otur şarj zemini için aşağıdaki ideal koşullar dikkate alınmalıdır: 

1. Zemin yüzeyi, yüksek kaliteli geçirgen veya geçirimsiz sert zemin olmalıdır. 
2. Eğim maksimum 2°'dir.  
3. Eğim 2°'den büyükse, olası saha tesviye önlemleri düşünülmelidir. 
4. İdeal zemin, güney yönelimli engelsiz güneş erişimine sahip olacaktır. 
5. Zemin, sabah 9'dan akşam 3'e kadar önemli gölgelerden arındırılmış olmalıdır. 

 

ÜNITETI  BIR ARAYA GETIRMEMIZ GEREKIYOR MU? 

Otur Şarj İstasyonları tamamen monte edilmiş halde teslim edilir.  

GÜNEŞ PANELLERINI KARDAN TEMIZLEMENIN EN IYI YOLU NEDIR? 

Karın çoğu “kaygan” panellerden kayar. Herhangi biriken kar, bir süpürge ile panellerden kolayca 

temizlenebilir. (Güneş panellerine zarar verebileceğinden aşındırıcı süpürge veya tırmık kullanmayınız.) 

GÜNEŞ PANELLERI KARLA KAPLIYSA, YINE DE ŞARJ OLUR MU?  

Bir kar fırtınası sırasında güneş panelleri tarafından bir miktar PV emilimi olmasına rağmen, herhangi bir 

önemli biriken kar, bir süpürge ile panellerden kolayca süpürülebilir. 

OTUR ŞARJ  KARLI KOŞULLARA NASIL DAYANIR? 

Güneş Karuselleri, tüm ünitelerimizde olduğu gibi karlı koşullara dayanabilmektedir. Hafif bir kar tozunun 

güneş enerjisi şarjı üzerinde çok az etkisi vardır. Daha yoğun kar, solar şarjı azaltır ancak tamamen ortadan 

kaldırmaz. Karın çoğu panellerden kayar. Herhangi bir önemli biriken kar, bir süpürge ile panellerden kolayca 

temizlenebilir. 
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HANGI MARKA GÜNEŞ PANELI KULLANIYORSUNUZ? 

Ürün bulunabilirliği ve piyasa koşullarına göre çeşitli verimli güneş paneli kullanılmaktadır. 

NE TÜR BIR GÜVENLIK DONANIMI KULLANIYORSUNUZ? 

Güneş enerjisi ünitelerimizde açıkta kalan tüm parçalarda güvenlik donanımı kullanıyoruz. Masalar ve 

banklar siteye sabitlenebilir. 

LOGO EKLEYEBILIR MIYIZ? 

Evet, ek ücret karşılığında tüm güneş enerjisi ünitelerimize logo ekleyebilirsiniz. 

SIZE BIR BOYA RENĞI ÖRNEĞI GÖNDEREBILIR MIYIM? 

Evet. Numune gönderebiliriz. 

OTUR ŞARJ  IÇIN ÖZEL BIR RENK SEÇEBILIR MIYIZ?  

Evet. İstediğiniz rengi biliyorsanız, elimizde olup olmadığını kontrol etmesi için lütfen numarayı temsilcinize 

gönderin. Bazı premium renkler ek ücrete tabi olabilir. 

OTUR ŞARJ  IÇIN TOPLAM AĞIRLIK NEDIR? 

55 kg. (elektrik bileşenleri dahil) 

OTUR ŞARJ  KURMAK IÇIN KAÇ KIŞIYE IHTIYAÇ VAR?  

iki kişi 

OTUR ŞARJ  KURMAK KAÇ SAAT SÜRER? 

10 dakika  

OTUR ŞARJ  ÜNITELERININ KURULUMUNU KIM YAPAR? 

Tipik olarak müşteri, bir tesis departmanı,  temsilcisi veya bir yüklenici kullanarak kurulumu 

gerçekleştirir. Müşterinin kaynakları yoksa, kurulumu Saving olarak  yapabiliriz. Lütfen temsilcinizle görüşün. 

OTUR ŞARJ  KAR YÜKÜ KAPASITESI NEDIR? 

Güneş panellerimiz önemli miktarda kar yüküne dayanacaktır. Yoğun birikmiş kar günlerce devam ederse, 

karın uygun şekilde temizlenmesi tavsiye edilir. 

Çok fazla karın “kaygan” panellerden basitçe kayacağını gözlemledik. Bir kar fırtınası sırasında güneş 

panelleri tarafından bir miktar PV emilimi olmasına rağmen, herhangi bir önemli biriken kar, bir süpürge ile 

panellerden kolayca süpürülebilir. 
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GÜNEŞ PANELLERI KARLA KAPLIYSA, YINE DE ŞARJ OLUR MU?  

Bir kar fırtınası sırasında güneş panelleri tarafından bir miktar PV emilimi olmasına rağmen, herhangi bir 

önemli biriken kar, bir süpürge ile panellerden kolayca süpürülebilir. 

OTUR ŞARJ  KARLI KOŞULLARA NASIL DAYANIR? 

Tüm ünitelerimiz  karlı koşullara dayanabilmektedir. Hafif bir kar yağışının,  güneş enerjisi şarjı üzerinde çok 

az etkisi vardır. Daha yoğun kar, solar şarjı azaltır ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Tüm güneş 

kanopilerimiz hafifçe eğik olduğundan, çok fazla kar kayacak veya eriyecek. Herhangi bir önemli biriken kar, 

bir süpürge ile panellerden kolayca temizlenebilir. 
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SIZIN İÇIN EN İYI GÜNEŞ ENERJI SISTEMI HANGISI →→ 

                 http://fisinigunesetak.com/?page_id=8976 

, 

GÜNEŞ PANELLERI NEDEN PAHALIDIR ? →→  

             http://fisinigunesetak.com/?page_id=8979 

ŞIMDI GÜNEŞ PANELI ALMALI MIYIM YOKSA BEKLEMELI MIYIM ?→→ 

       http://fisinigunesetak.com/?page_id=8896  

, 

GÜNEŞ PANELI NE KADAR ELEKTRIK ÜRETIR→→ 

                    http://fisinigunesetak.com/?page_id=9137 

GÜNEŞ PANELI VERIMLILIK→→  

             http://fisinigunesetak.com/?page_id=8989 

, 

GÜNEŞ PANELI BOZULMASI VE ÖMRÜ →→  

 

                                    http://fisinigunesetak.com/?page_id=8983 

http://fisinigunesetak.com/?page_id=8976
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8976
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8979
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8979
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8896
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8896
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8896
http://fisinigunesetak.com/?page_id=9137
http://fisinigunesetak.com/?page_id=9137
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8989
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8989
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8983
http://fisinigunesetak.com/?page_id=8983
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www.fisinigunesetak.com          
  
Whatsapp : 0 (544) 770 18 06    
 
fisinigunesetak@gmail.com    -         elektrikuretimii@gmail.com 

 
 
https://www.linkedin.com/in/saving-g%C3%BCne%C5%9F-enerji-sistemleri-solar-energy-546363226/     

 
 

 
 

https://www.facebook.com/FISINIGUNESETAK  
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/channel/UCF3ajJejnzTxeYSrFAwj8_Q/videos  
 
 

 
 
https://www.instagram.com/saving_gunes_enerji/    
 

http://www.fisinigunesetak.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=905447701806&text=Merhaba%20SaV%C4%B0NG
mailto:fisinigunesetak@gmail.com
mailto:elektrikuretimii@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/saving-g%C3%BCne%C5%9F-enerji-sistemleri-solar-energy-546363226/
https://www.facebook.com/FISINIGUNESETAK
https://www.youtube.com/channel/UCF3ajJejnzTxeYSrFAwj8_Q/videos
https://www.instagram.com/saving_gunes_enerji/

