בית סולארי על גלגלים
אנרגיה סולארית עשויה להיות אידיאלית להפעלת קרוונים לו רק יצליחו יצרני הפאנלים לספק את הצריכה
הגבוהה של הדיירים בדרכים .קוני הקרוונים חולמים על חופש מוחלט ,אולם גם במרוקו עתירת השמש מגיעים
רובם לאתרי הקמפינג ומתחברים לרשת החשמל
מרוקו מוצפת בחורף באלפי 'ארגזים לבנים' .זה הכינוי שהדביקו המקומיים לקרוונים הלבנים שמגיעים מאירופה.
הצרפתים בעיקר אוהבים להימלט ממזג האוויר הסגרירי ולהגיע עם קרוונים לחופשה בחופי האוקיינוס האטלנטי.
'ארגזים לבנים' הוא בהחלט כינוי הולם לקרוונים בימינו .הם אינם דומים כלל למכוניות המסחריות של פולקסוואגן או
למכוניות הקמפינג עם האוהל הצמוד של פעם .האירופאים מסתובבים כעת בקרוונים משולבים ומרווחים ,כמו אלה
של 'היימר' ו'טריגנו' ,שאורכם נע משישה עד שמונה מטרים.
בימינו ,מי שמתכנן לבלות שישה חודשים בבית על גלגלים מצפה למרחב רב ולאביזרים רבים .זה תקף לא רק לגבי
אזרחים ותיקים ,שהם קהל היעד העיקרי בשוק הקרוונים .מרחב המחיה הסטנדרטי בקרוונים המודרניים הוא  12מ"ר
לכל הפחות ורוב האנשים רוצים גם מיזוג אוויר ,טלוויזיה ,מחשב ,רדיו ,מיקרוגל ומקרר טוב .כל הדברים האלה
דורשים חשמל ביום ובלילה.
הרעיון המתבקש מאליו להתקין פאנלים סולאריים על קרוונים נרקם במוחו של ברנד ביטנר כשטייל בקרוון מסביב
לעולם לפני  20שנים .כחשמלאי מוסמך הוא הבין שהזרם הישר שמופק בטכנולוגיה פוטוולטאית מתאים למכשור
האלקטרוני ברכב .אך הוא גילה שפאנל סטנדרטי אינו מתאים לגג הרכב בגודלו ,ולא הצליח למצוא בשוק שום מערכת
חיבור מתאימה שלא תצריך קידוח חורים בגג להעברת כבלים .החברה של ביטנר' ,טכנולוגיה ניידת' ,היא כיום אחת
המובילות במכירת מערכות סולאריות במגזר הטיולים.
סולארי אינו זול
אנשים בוחרים זה זמן מה בטכנולוגיה פוטוולטאית כאמצעי לאספקת חשמל עצמאית ,והדבר הגיוני בהתחשב בכך
שהיא ניתנת ליישום מחוץ לרשת .היא הוכיחה את עצמה עוד בשנות ה 60 -כששימשה להפעלת לוויינים .היא
אידיאלית גם למגזר הטיולים כי היא קלה לתחזוקה ואינה זקוקה לשום סוג של דלק ,אלא שפאנל בהספק  60ואט
עולה  600 - 400יורו .המחיר כולל מערכת הרכבה ,יחידת בקרה ,כבלים וחיבורים לגג .פאנל בהספק של  200ואט
עולה  1,600 - 1,300יורו ,מחיר גבוה למדי בהתחשב בכך שפאנלים פוטוולטאיים מצורן גבישי שמיוצרים בסין
נמכרים כיום במחיר  0.70יורו לוואט.
הרבה ספקים זולים מפלסים כעת את דרכם לשוק ,אבל קרסטן קאופמן מ'ראיזמוביל אינטרנשיונל' ,מגזין המתמחה
בקרוונים ,אומר שמוצרים זולים התגלו כחסרי תועלת וקרסו במבחני נסיעה .ביטנר מסכים וסבור שמערכות סולאריות
נייחות לשימוש ביתי אינן מתאימות כלל לשימוש בדרכים.
חיסרון נוסף טמון בתפוקת החשמל הנמוכה יחסית .לקרוונים קטנים מספיקים פאנלים בהספק של  50ואט שמייצרים
 200 - 50ואט/שעה ביום ,בהתאם לבידוד .פירוש הדבר שהסוללה שאוגרת את החשמל הסולארי תזרים  4עד 16
אמפר לשעה ,מספיק להפעלת מערכות אלקטרוניות טיפוסיות ברכב ,כגון משאבת מים ,תאורה ורדיו ,אבל לא לזמן
ממושך .אפילו סוללות קטנות ,עם קיבולת של  45אמפר שעה ,מאפשרות שהייה של כמה ימים בשטח לפני שצריך
להפעיל את מנוע הרכב כדי לטעון את הסוללה.
המכשור החשמלי בקרוונים גדולים יותר שונה לחלוטין וצריכת החשמל הגבוהה שלהם מאלצת את יצרני הקרוונים
להביא בחשבון סוללות גדולות יותר ויותר .קל לצרוך  50אמפר שעה ביום כשמוסיפים למכשור הרגיל גם טלוויזיה,
מאוורר ומקרר ,וזה לא כולל מיזוג אוויר .לפאנל בהספק  50ואט אין סיכוי לספק רמת צריכה כזו .מי שרוצה אספקה
עצמאית זקוק לפאנל בהספק של  200ואט .הבעיה היא שגגות הקרוונים עמוסים לעייפה בפתחי אוורור ,חלונות גג,
ארגזי אחסון ,גגונים וצלחות לוויין ,וברובם אין מקום למערכות סולאריות גדולות יותר.
'טן האפט' ,יצרנית צלחות לוויין מצפון היער השחור בגרמניה ,מצאה דרך להפיק תועלת מהבעיה באמצעות התקנת
פאנלים בהספק  50ואט בצד האחורי של צלחות הלוויין שלה ,שקוטרן  65ס"מ .הפאנל הסולארי ,מונחה מערכת ניווט
לוויינית ,עוקב במשך היום באופן אוטומטי אחר מסלול השמש .פירוש הדבר הוא תפוקת אנרגיה גבוהה מעט יותר
מזו של פאנל נייח בהספק  50ואט .בערב אפשר לעבור בלחיצת כפתור מהמערכת הסולארית למקלט הלוויין.
המערכת מתוכנתת להתקפל אוטומטית עם הנעת הרכב כדי שגם אם הנהג ישכח ממנה היא לא תתרסק לתוך הגשר
הראשון שייקרה בדרכה.

'היימר' ,יצרנית הקרוונים מבאד ואלדסי ,בבאדן וירטנברג ,פנתה לכיוון אחר ובשיתוף 'תול' ,יצרנית הציוד לקרוונים
ו'פלקס סל' ,יצרנית מערכות סולאריות משוויץ ,פיתחה קרוון עם גגון סולארי מתקפל שעשוי מסיליקון גמיש
בטכנולוגיית פס דק .שטחו של הגגון הוא  12מ"ר ,שמפצים על היעילות הנמוכה של הפאנל הדקיק ומאפשרים
אספקה של  200ואט חשמל .הקרוון הוצג לפני ארבע שנים בתערוכה 'סלון הקרוונים' בדיסלדורף ,שם החלה לפני
שנים ספורות התערוכה המיוחדת 'קרוונים ירוקים'.
בגרמניה נעים כיום  444,000קרוונים על הכבישים .לא הרבה ביחס ל 51 -מיליון כלי רכב הרשומים במדינה בסך
הכול .אך למרות זאת חותרת תעשיית הקרוונים לשפר את תדמיתה ומתמקדת בהגברת השימוש במוצרים ידידותיים
לסביבה .אחרי הכול ,רק אשתקד נרשמו בגרמניה  18,000קרוונים חדשים .צי הרכב לשעות הפנאי ,כולל קרוונים,
נאמד במיליון כלי רכב בקירוב.
קרוונים עם תקע
כשקונים קרוון חולמים על חופש מוחלט ,אבל רק  2%או  3%מהקרוונים מצוידים לאספקת חשמל עצמאית ועוד פחות
מזה לאספקת חשמל עצמאית בזמן הנסיעה .נראה שאיש אינו מעוניין לבלות ארבעה שבועות בשטח ופאנלים
סולאריים נתפסים כהוצאה מיותרת .זו אחת הסיבות שפאנלים סולאריים הם עדיין נישה קטנה בשוק הקרוונים.
לכן אין פלא שלמרות השמש המאירה בכל ימות השנה בחוף האטלנטי של מרוקו אין כמעט לאף אחד מהקרוונים
פאנלים סולאריים .הארגזים הלבנים מגיעים לאתרי הקמפינג ופשוט מתחברים לרשת החשמל.
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