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Hollanda, Belçika, Almanya, İrlanda ve Polonya’da faaliyet gösteren Vindo Solar B.V. fotovoltaik güneş panellerinin mühendislik, 
tasarım, montaj ve bakım işlerini yürüten bir şirkettir.

Güvenilir etiketleme sayesinde Vindo Solar, bakım yapılmak üzere işaretlenmiş herhangi bir inverteri ve kabloyu 124.000 güneş 
panelinin bulunduğu yenilenebilir enerji parkında sorunsuz bir şekilde bulabilecektir.

Zorluk
Dış ortamda bulunan farklı kablo türlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde tanımlanması

Vindo Solar şirketi, Hollanda’daki Haringvliet-Zuid yenilenebilir enerji parkında bulunan 124.000 güneş paneline ait kablo ve 
inverterlerin güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlamak için vakit kaybetmeden bir çözüm bulmak istiyordu. Vindo Solar’ın ana 
müşterisiyle yaptığı anlaşma uyarınca, kullanılan tanımlama çözümünün aktif UV ışınları ve zorlu çevresel koşullara dayanarak 10 yıl 
boyunca yerinde durması ve bu süre boyunca okunabilir kalması gerekiyordu.

https://www.vindosolar.com/en/


Çözümler
Sahada yazdırılan güvenilir ve renk kodlu yapışkansız etiketler

Brady, polyesterden üretilmiş B-7598 yapışkansız kablo etiketleri, inverterler için B-7593 polyester kazıma plaka 
görünümlü etiketleri ve bunların sahada yazdırılmasını sağlayacak BradyPrinter i3300 Endüstriyel Etiket Yazıcısını sundu.
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Sahada yer alan 100’ü aşkın inverterin tanımlanması için Brady, B-7593 kazıma 
plaka görünümlü etiket temin etti. Üzerine bilgilerin kazındığı metal bir isim plakasına 
benzeyen köpüklü polyester bu etiket, uygun maliyetle yüksek esneklik sağlar. 
Yazdırma işleminden sonra kendinden yapışkanlı etiket hızlıca genişleyerek metal isim 
plakasının şeklini alır.

Kompakt ve yüksek hacimli BradyPrinter i3300 Endüstriyel Etiket Yazıcısı sayesinde 
Vindo Solar, artık yüksek esnekliğe sahip olmakla birlikte tanımlama işlerini hızlı bir 
şekilde halledebiliyor. Bu sistem kablo, ürün ve tesis tanımlama için çok farklı etiketler, 
makaronlar, yapışkansız etiketler ve işaretler yazdırabilir. Akıllı etiket ruloları ve yazıcı 
otomatik kalibrasyonu sayesinde yazdırılabilir malzemeler devreye alınıp 20 saniyeden 
daha kısa sürede yazdırmaya hazır hâle getirilebilir. Brady Workstation etiket tasarım 
uygulamaları ile Vindo Solar verileri Excel’den kolayca içe aktarabiliyor. Böylece etiketler 
gayet hızlı ve verimli bir şekilde yazdırılabiliyor. “124.000 güneş panelinin olduğu bir 
tesiste çok fazla etikete ihtiyaç duyulur. BradyPrinter i3300 tarafından sunulan esneklik 
tam da ihtiyacımız olan şeydi.”

Sonuçlar
Açık alanda güvenilir bir şekilde tanımlanan kablolar

Vindo Solar, müşterisinin tanımlama ihtiyaçlarını güvenilir yapışkansız kablo etiketleri ve inverter etiketleri ile karşılayabiliyor. Bu sayede, 
Hollanda’daki Haringvliet-Zuid yenilenebilir enerji parkında bulunan 124.000 güneş paneli arasında istenen kablolar ve inverterler hızlıca 
bulunabilecek. “Brady’nin tanımlama çözümlerinden çok memnunuz ve bu çözümü diğer güneş santrali tesislerinde de kullanacağız.”

B-7598 yapışkansız etiketleri, dış ortamda 10 yıla kadar dayanıklılık açısından 
üstün performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. 37°C’de %95 oranındaki nem 
ve 100°C ile -40°C arasındaki sıcaklık değişikliklerinin baskılı yapışkansız etiketler 
üzerinde gözle görülür bir etkisi olmaz. Baskılı yapışkansız etiketler aşınmaya karşı 
da oldukça dayanıklıdır. Bu etiketler beyaz, siyah, sarı, kırmızı, yeşil, mavi ve metalik 
renklerde temin edilebilir. Bu renk çeşitliliği sayesinde Vindo Solar; AC kablolarını, 
güneş paneli kablolarını, sigortaları, topraklama kablolarını, iletişim kablolarını ve fiber 
optik kablolarını kolayca renk kodlu hâle getirebildi. Büyük yapışkansız etiketler Brady 
fabrikalarında yazdırılıp uygulanmaya hazır hâlde toplu olarak teslim edildi. Ayrıca, 
belli bir miktarda yapışkansız boş etiket de temin edildi. Böylece Vindo Solar, ihtiyaç 
hâlinde BradyPrinter i3000 yazıcıylarıyla sahada ek yapışkansız etiket yazdırabildi. 
Gelecekte hızlı bir şekilde kablolara müdahale edebilmek veya onları değiştirebilmek 
için tüm yapışkansız etiketler özel tanımlayıcı, kaynak ve hedef bilgisi gibi birçok bilgiyle 
yazdırılıyor. Vindo Solar Fotovoltaik Güneş Paneli Proje Müdürü Tadas Malinauskas, 
“Tecrübeli Brady uzmanları tarafından sunulan B-7598 yapışkansız kablo etiketleri 
sayesinde aradığımız çözüme hızlı bir şekilde ulaştık. Güvenilir malzemelerden yapılan 
bu ürün farklı çevresel koşullarda test edildi.” diyor. 


