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Aurinkokenno tuottaa sähköä, joka säätimen kautta menee
akkuun. Akusta lähtee virtaa kulutuspisteisiin. Säästeliäät
LED-lamput kuluttavat vähän virtaa. Kaikki akut soveltu-
vat aurinkokennon käyttöön, mutta Geeliakut tai AGM-akut
ovat parempia.

Aurinkokenno lataa kaikkia akkuja. Suositeltavimpia ovat
Geeli- tai AGM akut.
Kolmen päivän kuluttua yksinäisellä rannalla oli 120 Ah
akku tyhjä. Kitterlen perhe päätti, että tänä kesänä hankitaan
aurinkokenno, joka hoitaa akkujen latauksen. perhe päätti
hankkia 85 W aurinkokennon.

1. Paikan miiäritys. Kun kattoteline ja iso boksi rajasivat
alan, kenno piiätettiin asentaa poikittain alkovin piiiille.

Käyttäjä Tarve W
Radio 15w
Vesipumppu 20w
Valot (2spottia) 20w
Televisio 50w
Laptop inverterin
kautta l5w

Tarve A Aika
l5w/12v=7,25A 2,0h
20w/12v=1,'70A 0,8h
20wll2v=1,'7OA 4,0h
50w/I2v=4,2A 1,5h

93w/12v='7,'7 A 1,0h

Päivätarve

2,5Ah
0,8Ah
6,84h
6,3Ah

7.74h
24,tAh

Tarueanalyysi
Sähkölaitteiden kulutus ilmoitetaan yleensä wateissa (W).
Jotta kulutus voidaan sovittaa akun kapasiteettiin, tarvitaan
kulutus ampeereissa (A). Kulutus wateissa jaetaan l2y, ja
näin saadaan ampeeritunti. Esimerkki: Keskikokoinen tele-
visio tarvitsee 50Wl2V = 4,2 Ah. Kolmen tunnin aikana
televisio käyttää 12,6 Ah akusta. Se, joka käyttää invertte-
riä television katselemiseen tarvitsee 5,2 Ah tunnin katse-
lemiseen, koska invertterin hyötysuhde on noin 80 7o. Jos
ei halua laskea kulutusta, niin kulutustietokone on helppo
asentaa.

Minkä kokoinen aurinkokenno pitää olla?
Kun ver:rataan eri valmistajien aurinkokennoja, niin teho
ilmoitetaan Wp (Watt Peak). Lukema kertoo tehosta nor-
maaliolosuhteissa. Kokemusperäisesti 85W (85 Wp) kenno
tuottaa keskimäärin 23 - 34 Ah sähköä päivässä. Tämä on
arvioitu Etelä- ja Keski-Euroopassa. Kennoja voidaan tup-
lata, mutta ne pitää aina olla samanarvoiset.
Täydellinen asennusvalmis aurinkokenno maksaa Saksassa
n. 870 €.

Minkälainen akku?
Aurinkokennolle on samantekevää kuinka iso akku on. Mi-
käli akku on suhteellisen pieni, niin kenno lataa sen nopeasri
täyteen - mutta resurssit ovat myös pienet.

2. Liimattava kohta karhennetqqn. Kun kiinnikkeet on
ruuvattu kennoon, pystytiiiin paikka merkksamaan ja
hiomaan my öhempiiii liimaustu vatten.

3. Kaap e lin liipiv ie ntir e ikii p orstaan. Täs s ii tap auk s e s s a
reikii porattiin kennon alle ja kaapeli pystyttiin viemiiän
kaappien kauttq akulle. Kaapelin liipiviennin kiinnitys
tapahtuu Sikaflexilki liimaamalla.


