ZONNECELLEN VOOR HEEL
DE TRANSPORTINDUSTRIE
– complete pakketoplossingen van Green Energy Scandinavia

5 groene feiten:
• Je vermindert de CO₂-uitstoot
• Je vermindert het dieselverbruik
• Je hebt altijd groene stroom
• Je hebt meer flexibiliteit
• Je bent altijd goed voorbereid

Mobile Solar – every surface a source™
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Zonneceloplossingen voor
alle segmenten van de
transportindustrie
Wat dacht je van een plug & play-zonnecelsysteem? Green Energy heeft
de juiste oplossing voor je – groen, duurzaam en CO₂-vriendelijk. Je accu's
zijn altijd opgeladen en je bent volledig onafhankelijk van het stroomnet.
Deze oplossing heet MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic). Deze nieuwe
zonneceltechnologie gebruik het volledige lichtspectrum dat elektriciteit
opwekt – zelfs al voordat het oog daglicht waarneemt. De panelen kunnen
elke soort bewassing aan en zijn niet schaduwgevoelig. Daardoor heb je
altijd stroom voor wat je ook moet doen.

Waarom is zonnecellen op je voertuig monteren een goed idee?
Vanwege het toenemende stroomverbruik van nieuwere voertuigen. Er
wordt veel stroom gebruikt door bijv. een koffiezetapparaat, TV, computer,
koelkast, gereedschap, liften en andere apparatuur. Daarom biedt deze keuze
een goede en betrouwbare oplossing. Monteer onze CIGS-zonnecellen op het
dak of andere plek waar er ruimte voor is. Ze wekken groene stroom voor je op
terwijl je rijdt – maar ook als je stilstaat! Je bespaart brandstof, de generator
verslijt minder snel en je hebt altijd opgeladen accu's.
JE ERVAART ENORME VOORDELEN ALS JE
ONZE OPLOSSING GEBRUIKT VOOR:
•
•
•
•
•
•
•
•

TRUCK
AANHANGER
BUS
BEDRIJFSWAGEN
HULPDIENSTVOERTUIGEN
CAMPER
CARAVAN
STATIONAIRE UITRUSTING (container, trolley en verlichtingssysteem)

De nieuwe regels voor het stationair laten draaien van motoren van stilstaande
voertuigen hebben de bezorgsector in de steden hard getroffen. Als stationair
draaien niet meer is toegestaan, worden hoofdaccu's en accu's voor de lift en
andere elektrische apparatuur niet langer meer opgeladen. Tegelijkertijd verbieden de EURO 6-voorschriften die de stadsemissies beperken, dat de
generator onder de 2500 tpm oplaadt. Bestuurders die problemen hebben
met te weinig stroom tijdens de werkuren, kunnen goed geholpen worden met
stroom uit zonnecellen.
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Nu is het moment voor klimaatvriendelijke oplossingen. Dit geldt in het
bijzonder voor gemeentelijke aanbestedingen, de overheid en bedrijven
die op het op het klimaat georiënteerd zijn. Green Energy-oplossingen
worden ontworpen in ons eigen ontwikkelingscentrum en grondig getest
– en natuurlijk E-gecertificeerd.
Green Energy is gespecialiseerd in het benutten van zonne-energie
voor mobiele apparaten en kan je nu een oplossing bieden die zonneenergie omzet op een economisch haalbare en duurzame manier. Het
vermindert het brandstofverbruik en slijtage aan accu's en generatoren.
Behalve een oplossing bieden, voorziet het ook in de behoefte aan
stopcontacten voor gereedschap.
Green Energy maakt het makkelijker om mee te doen met de groene
golf, want we hebben een compleet assortiment MIPV-kits (Mobile
Integrated Photovoltaic). MIPV-kits worden in Denemarken geproduceerd en zijn te gebruiken voor 12V en 24V-oplossingen.
De kits zijn in vele verschillende maten en watt-versies verkrijgbaar
– vanaf 55W. De sets kunnen gelijktijdig met een 220V-omvormer
worden gecombineerd voor zowel 12V en 24V en vanaf 1.000W. De
zonnecellen zijn uiterst flexibel, en met een dikte van slechts 3 mm
zijn ze eenvoudig te monteren op vrijwel elk oppervlak.
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Zonnecel gegevens:
• Slank ontwerp – 3 mm dik
• Superflexibele panelen
• Minder CO₂-uitstoot
• Minder brandstofverbruik
• In ± 3-4 uur gemonteerd

mipv.pro
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Kies de juiste omvormer
voor het werk ...
De oplossing moet natuurlijk aansluiten op je dagelijkse
leven als je onderweg bent – of op stap bent met je klanten.
Het op de omvormers aangegeven wattage is het constant
vermogen dat kan worden geleverd. Piekeffect van 3
seconden wordt verdubbeld. Alle omvormers zijn uitgerust
met softstart. Het systeem is 100% betrouwbaar en
uiteraard zuiver sinus. Inclusief kabelafstandsbediening
voor alle omvormers.
Wat betekent dat precies? Alle aangesloten apparatuur wordt continu gevoed met 220V. Kortom, de
beste oplossing op de markt.

Kies de optimale zonneceloplossing voor je voertuig
Het is belangrijk dat je het juiste oplossingenpakket kiest dat bij je voertuig en je behoeften
past. Green Energy adviseert je graag
– zodat je de beste oplossing krijgt
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Geweldig nieuws! Stroom voor
je camper of caravan
Heb je zonnecellen op je camper of caravan?
Dan is deze nieuwe 12V-omvormer de perfecte oplossing!
Met een 12V omvormer van 2.000W hoef je je niet druk te maken over
het omschakelen van accu naar het elektriciteitsnet. Waarom? Omdat
de omvormer volledig automatisch voor je wordt aangestuurd – zonder
onderbrekingen. De omvormer geeft automatisch voorrang aan groene
zonneenergie boven het elektriciteitsnet.
Bestelnr.: 8000 230 216

Groen
energi e
e
= laa
Watt op omvormers = constant vermogen

g CO
²

Piekeffect van 3 seconden wordt verdubbeld
Met geavanceerde softstart
Zuivere sinusgolf
Alle aangesloten apparatuur wordt continu gevoed met 220V
mipv.pro
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1.000W-omvormer voor kleine elektrische apparatuur als: koelbox, tv,
oplader voor laptop of mobiel en ministofzuiger

1.500W-omvormer is voor wanneer
1000W niet genoeg is, bijv.: klein koffiezetapparaat, magnetron en mini-oven

2.000W-omvormer is voor standaardtaken,
bijv.: koffiezetapparaat, magnetron, stoomreiniger, dompelpomp, licht elektrisch gereedschap en stofzuiger

OMVORMER

Afmeting:
Bestelnr:

L311 x W168 x H96 mm
8000 100 012 (12V)
8000 100 024 (24V)

OMVORMER
Afmeting:
L325 x W252 x H101 mm
Bestelnr:
8000 150 024
Opmerking: 1.500W-omvormer alleen
voor 24V

OMVORMER

Afmeting:
Bestelnr:

L325 x W252 x H101 mm
8000 200 012 (12V)
8000 200 024 (24V)
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4.000W
v

Incl. afstandsbediening voor
alle omvormers met 4 meter
platte kabel
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Verlengkabel 10 meter voor
afstandsbediening
Bestelnr: 8000 010 220

3.000W

4.000W

3.000W-omvormer is voor zwaar gebruik bijv.:
elektrisch gereedschap zoals haakse slijper,
hogedrukreiniger, betonhamer en ventilatorverwarming

4.000W-omvormer is voor zwaar werk bijv.: elektrisch
gereedschap, grote stofzuiger, lasapparaat, generator, tot 3 koffiezetapparaten en 2 magnetrons

OMVORMER

Afmeting:
Bestelnr:

L450 x W252 x H101 mm
8000 300 012 (12V)
8000 300 024 (24V)

OMVORMER
Afmeting:
Bestelnr:

L512 x W252 x H101 mm
8000 400 012 (12V)
8000 400 024 (24V)

mipv.pro

8

|

Green Energy Scandinavia | Zonnecel energie

Powerbank is je elektrische
reservetank en groene energieoplossing elke dag!
Zou er iets zijn met draagbare stroom voor je oplaadbare accu's
zodat je nooit zonder stroom komt te zitten in een buitengebied?
Met Powerbank heb je geen traditionele generator nodig – en hoef je
niet meer op zoek naar een 220V-stopcontact voor de kabelhaspel.
Extra: Je kunt een smart-box-charger kopen, die je in het voertuig
inbouwt. Zo wordt je Powerbank via het voertuig opgeladen.
Optioneel: Je hebt de mogelijkheid om de Powerbank op te laden met
een zonneceloplossing via de ingebouwde MPPT-laadregelaar.
• Opgeladen via 220V – volledig opladen in max 8 uur Powerbank
inclusief 220V-lader
• Rechtstreeks opladen via zonnecellen met ingebouwde MPPT-laadregelaar
• Opgeladen met min. 1 st. 95Wp of 2 st. 55Wp zonnecellen
Powerbank
Smart-box-charger

Bestelnr: 8000 151 500
Bestelnr: 8000 122 415

Gegevens Powerbank:
• 1.000W-omvormer met 1500W piek
• 100% zuivere sinusgolf
• Ingebouwde 1.5 kWh lithiumaccu
• 2 st. 220V-stopcontact met 1.000W totaal vermogen
• USB-en USB-C-stekker
• 12V-stopcontact via sigarettenaansteker
• Accu met 2500 cycli
• Gewicht: 15 kg
• Afmeting: 371 x 165 x 365 mm

Zonnecel energie | Green Energy Scandinavia
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Nog meer groene stroom met
Black Box Power Station
Je hoeft geen compromissen te sluiten op het gebied van prestaties
of stabiliteit. Geleverd met 4 flexibele CIGS hoogspanningszonnepanelen
met een totaal vermogen van 220Wp.
•

2 st. 220V-stopcontact + 4 st. USB- uitgang + 4 st. USB-C-uitgang
– bijv. voor het opladen van mobiele telefoon, laptop en draadloze apparaten

•

LiFePO4-accu met een totale capaciteit van 2,05 kWh

•

Lange levensduur – tot 4.000 keer volledig opladen / ontladen. 80% ontlading tot 8.000 keer

•

Ingebouwde omvormer van 3.000W zuivere sinus

•

Geavanceerde softstarttool met hoge startstroom kan worden aangesloten

•

Piekbelasting van 5.000W (tot 5 min. per keer)

•

Incl. Booster voor opladen tot 1.180W – zorgt voor snel opladen van de generator

•

Compacte doos van slechts L520 x B290 x H230 mm

•

Ingebouwd LCD scherm – controleert de status vanuit de doos

•

Ingebouwde Bluetooth-functie – houdt de status van de mobiel / app bij

•

Onderhoudsvrij en lange levensduur. 3 jaar volledige garantie en optioneel 5 jaar garantie

•

E-gecertificeerd

Bestelnr.:
Bestelnr.:

8000 225 055 (Fossil)
8000 225 056 (EV)

EV l geleverd met 6 st. zonnecellen
Exclusief booster

Zonnecel energie | Green Energy Scandinavia
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T-Box is de nieuwe en waterdichte
innovatieve energieoplossing!
Fantastisch nieuws! Waterdichte T-Box die onder de voertuigbodem
kan worden gemonteerd. Je krijgt een compleet fotovoltaïsch systeem
met accu, laadregelaar en panelen – inclusief 220Wp of 380Wp zonnecellen,
afhankelijk van je behoeften.
E-gecertificeerd met 2.5 kWh bruikbaar vermogen plus optie voor 250A
continue ontlading. I Ideaal voor elektrische bestelwagens met lift (laadkleplift)
– vandaar de naam T-Box. Ook geschikt voor elektrische palletheffers en
dergelijke. Onderhoudsvrij en lange levensduur – 3 jaar volledige garantie.
Lang / dun 12V
220Wp set
380Wp set

Afmeting L935 x W135 x H130 mm
4 st. 55Wp zonnepanelen
4 st. 95Wp zonnepanelen

Bestelnr:
8000 455 220
8000 495 380

Lang / dun 24V
220Wp set
380Wp set

Afmeting: L935 x W135 x H130 mm
4 st. 55Wp zonnepanelen
4 st. 95Wp zonnepanelen

Bestelnr:
8000 455 218
8000 455 219

Kort / breed 12V
220Wp set
380Wp set

Afmeting: L740 x W305 x H150 mm
4 st. 55Wp zonnepanelen
4 st. 95Wp zonnepanelen

Bestelnr:
8000 455 221
8000 495 381

Kort / breed 24V
220Wp set
380Wp set

Afmeting: L740 x W305 x H150 mm
4 st. 55Wp zonnepanelen
4 st. 95Wp zonnepanelen

Bestelnr:
8000 455 222
8000 455 223

MEGA
STAND POWER
OPLO -ALONE
Volkom SSINGEN
de ma en uniek op
rkt.
zowel Ideaal voor
foss
elektri iele als
sc
voertu he
igen
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Welke zonneceloplossing past
het best bij dit werk? Kijk hier wat
de mogelijkheden zijn
De gegevens in de servicebeschrijvingen
dienen slechts ter indicatie

Zonnecel energie | Green Energy Scandinavia

Mogelijke zonkracht
Berekend voor 10 uur:

• Zonnig
• Bewolkt
• Regen

1.10 kWh
0.50 kWh
0.25 kWh

Zonnekracht: Midden-Europa

VOOR DE CABINE VAN DE TRUCK
110WP SET / 2 ST. 55WP / 1.150 X 350 MM
DAGELIJKS VERBRUIK
•
•
•
•

Magnetron van 1.200W bij 6 minuten gebruik = 0.12kWh
Koffiemachine van 1.000W bij 2 x per dag 5 min. gebruik = 0,.18kWh
FT-TV 20" 40W bij 5 uur per dag gebruik = 0.20kWh
Totaal stroomverbruik = 0.50kWh

Lees meer op pagina 19

VOOR DE CABINE VAN DE TRUCK
165WP SET / 3 ST. 55WP / 1.150 X 350 MM
DAGELIJKS VERBRUIK

Mogelijke zonkracht
Berekend voor 10 uur:

• Zonnig
• Bewolkt
• Regen

1.65 kWh
0.80 kWh
0.40 kWh

Zonnekracht: Midden-Europa

•
•
•
•

Magnetron van 1.200W bij 6 minuten gebruik = 0.12kWh
Koffiemachine van 1.000W bij 2 x per dag 5 min. gebruik = 0.18kWh
TFT-TV 20" 40W bij 5 uur per dag gebruik = 0.20kWh
Totaal stroomverbruik = 0.50 kWh

165Wp-sets houden je uit de regen op natte dagen
Als je meer vermogen nodig hebt op een regenachtige dag en je niet
genoeg hebt aan je sets van 110Wp, kan 165Wp een uitkomst zijn.

Lees meer op pagina 19

VORKLIFT
190WP SET / 2 ST. 95WP / 2.150 X 350 MM
DAGELIJKS VERBRUIK

Mogelijke zonkracht
Berekend voor 10 uur:

• Zonnig
• Bewolkt
• Regen

1.90 kWh
0.95 kWh
0.48 kWh

Zonnekracht: Midden-Europa

• Lift 1 x omhoog + omlaag in ± 3 minuten
160 Amp. x 12V = 1.920 watt: 3 minuten (1:20 h) = 96W = 0.096 kWh
• 10 x goederen afleveren per dag = 0.96 kWh
Elektrische palletkrik – gem. dagelijks verbruik: 1 kWh
Hier kan het zonnecelsysteem de generator gebruiken en de accu
ondersteunen. Bij een EURO6-bestelwagen start de generator in de
regel vanaf 2.500 toeren per minuut (RPM). Daarom is deze oplossing
erg populair voor logistieke stadsritten, omdat de generator dan niet
zo vaak start en je de accu dus niet leegtrekt.

Lees meer op pagina 19
Vervolg op volgende pagina >>

mipv.pro
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Afhankelijk van de taak en
behoefte kies je jouw duurzame
zonneceloplossing
De gegevens in de servicebeschrijvingen
dienen slechts ter indicatie

BESTELBUS
220WP SET / 4 ST. 55WP / 1.150 x 350 MM
DAGELIJKS VERBRUIK

Mogelijke zonkracht
Berekend voor 10 uur:

• Zonnig
• Bewolkt
• Regen

2.20 kWh
1.10 kWh
0.55 kWh

Zonnekracht: Midden-Europa

• 6A-accu 18V = 0.10 kWh
• Een vakman gebruikt gewoonlijk 2-3 accu's per werkdag
• Een tuinman gebruikt gewoonlijk 3-4 accu's per werkdag
Het exacte benodigde vermogen is moeilijk te berekenen, maar onze
ervaring is dat een systeem van 220Wp hier voldoende is. Als het
systeem niet aan alle verwachtingen voldoet, kan het op elk moment
worden uitgebreid. We adviseren: Een verbruikersaccu is verbonden met de voertuigaccu in een afzonderlijk geïsoleerd relais en een
omvormer met zuivere sinus en softstart van 2.000W.

Lees meer op pagina 20
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WERKBUS MET LAADKLEP
380WP SET / 4 ST. 95WP / 2.150 X 350 MM
DAGELIJKS VERBRUIK
• Laadklep 1 x omhoog + omlaag in ± 3 minuten
200 Amp x 12V = 2.400W: 3 minuten (1:20 u) = 120W = 0.12 kWh
• dagelijks 15 x op en neer = 1.80 kWh
Hier kan het zonnesysteem de generator gebruiken om de accu te
ondersteunen. Bij een EURO6-bestelwagen start de generator normaal
vanaf 2500 toeren per minuut (RPM), en daarom is deze oplossing erg

Mogelijke zonkracht
Berekend voor 10 uur:

• Zonnig
• Bewolkt
• Regen

3.80 kWh
1.90 kWh
0.80 kWh

Zonnekracht: Midden-Europa

populair voor logistieke stadsritten, want dan start de generator niet zo
vaak en trekt hij je de accu dus niet leeg.
* Fossiele auto: We adviseren een verbruiksaccu te gebruiken die via een
apart, isolerend relais is verbonden met de autoaccu. Als de laadvloer al
een accu heeft, kan je deze gebruiken. ** Elektrische auto: We adviseren
een grotere accu met een ‘standalone’-systeem, zoals een LAR 200 lithiumaccu, of het originele T-box-systeem van Green Energy. Het systeem kan
op elk moment worden uitgebreid met meerdere zonnepanelen.

Lees meer op pagina 20

STADSBUS
640WP SET / 8 ST. 80WP / 1.850 X 350 MM
DAGELIJKS VERBRUIK
• Stadsbussen hebben veel elektrische componenten zoals
ventilatiesystemen, diverse lichtbronnen, bestemmingsdisplays
zowel binnen als buiten, radio's, camera's en meer.
Alle genoemde systemen werken met van de generator afkomstige

Mogelijke zonkracht

elektriciteit die via de accu wordt geleverd. Onze ervaring met dieselbussen is dat ons CIGS-zonnecelsysteem 600 kWh aan de accu levert. Dit
levert een kostenbesparing op van ca. 600 liter brandstof per jaar.

Berekend voor 10 uur:

• Zonnig
• Bewolkt
• Regen

6.40 kWh
3.20 kWh
1.60 kWh

Zonnekracht: Midden-Europa

Voorwaarde is dat de geproduceerde zonkracht dan voortdurend wordt
gebruikt. In een e-bus heeft het 24-voltssysteem hetzelfde verbruik. Hier
hoeven de zonnepanelen echter niet met een generator te concurreren.
Het gevolg: je krijgt een beter en stabieler resultaat, en bovendien een
iets grotere actieradius voor de bus.

Lees meer op pagina 20

TOURINGCAR
960WP SET / 12 ST. 80WP / 1.850 X 350 MM
DAGELIJKS VERBRUIK

Mogelijke zonkracht
Berekend voor 10 uur:

• Zonnig
• Bewolkt
• Regen

9.60 kWh
4.80 kWh
2.40 kWh

Zonnekracht: Midden-Europa

•	Touringcars zijn net als stadsbussen grootverbruikers,
maar met veel meer energieverbruikers aan boord: een
magnetron, koelkast, koffiezetapparaat, warmwatertank en
een USB-poort op elke zitplaats.
En als de motor uit staat en al die apparatuur wordt gebruikt, is het verbruik nog hoger. Omdat dit soort voertuigen meerdere generatoren hebben, helpt het zonnecelsysteem te ontlasten. Onze ervaring is dat onze
zonnecellen 1.000 kWh kunnen produceren voor de accu. Dat levert een
kostenbesparing op van zo'n 1.000 liter brandstof per jaar. We adviseren:
Installeer een huishoudaccu en een omvormer van 4.000W.

Lees meer op pagina 20
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Onze zonnecellen zijn speciaal ontworpen
voor de transportsector volgens een grondig
geteste technologie
Een technologie die voorkomt dat de cellen kapot
gaan en ze bestand zijn tegen barre weersomstandigheden. De panelen worden met een speciale lijm
aan de achterkant bevestigd.
De zonnecellen zijn uiterst gevoelig voor licht, en
produceren zelfs elektriciteit op bewolkte dagen met
weinig zonnestraling. Ze kunnen zowel horizontaal
als verticaal worden gemonteerd en de zonnecellen
geven geen warmte af, d.w.z. dat er geen brandgevaar is.
GREEN ENERGY BIEDT DE VOLGENDE
ZONNECELOPLOSSINGEN

We hebben diverse plug & play-oplossingen, maar
als je een oplossing op maat nodig hebt, helpen we
je graag om precies de juiste zonnecelset voor je
samen te stellen. Green Energy's technische afdeling
staat altijd voor je klaar met advies.
Je kunt de set zelf installeren, maar we verwijzen je
graag naar de dichtstbijzijnde installateur. Reken op
een goede 3 uur installatietijd voor een 165Wp-set.

VOORDELEN VAN ZONNE-ENERGIE-INSTALLATIES

•
•
•
•
•

Duurzame energiebron
Langere levensduur van de accu
Minder slijtage van de generator
Flexibiliteit – geen afhankelijkheid van het elektriciteitsnet
Dieselbesparing = lagere CO₂-uitstoot

PLUG & PLAY SET BESTAAT UIT
• Zonnecel + kabelgoot (kun 640Wp og 960Wp)
• MPPT-laadregelaar 12V / 24V
• Zonnecelkabel + accukabels
• Stroomonderbreker 30A (of 50A naargelang de grootte)
Voorbeelden van zonnecelsets

BxL

110Wp

2 st. zonnecel

350 x 1.150 mm

8000 240 024

Bestelnr.:

160Wp

2 st. zonnecel

350 x 1.850 mm

8000 160 024

165Wp

3 st. zonnecel

350 x 1.150 mm

8000 165 024

190Wp

2 st. zonnecel

350 x 2.150 mm

8000 190 024

220Wp

4 st. zonnecel

350 x 1.150 mm

8000 220 024

240Wp

3 st. zonnecel

350 x 1.850 mm

8000 100 240

380Wp

4 st. zonnecel

350 x 2.150 mm

8000 380 024

640Wp

8 st. zonnecel

350 x 1.850 mm

8000 100 640

960Wp

12 st. zonnecel

350 x 1.850 mm

8000 100 960

Zonnecel energie | Green Energy Scandinavia
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Flexibele
Zonnecel

Afstandsbediening

MPPT
Laadregelaar

12/24V omvormer
voor 220V
Afzonderlijk verkrijgbaar

Stroomonderbreker

Datalogger
Afzonderlijk
verkrijgbaar

Scheidingsrelais 12V
Afzonderlijk verkrijgbaar

Accu's + omvormer
Afzonderlijk verkrijgbaar

Zo ziet de oplossing eruit
Complete plug & play-oplossing, 100% gebruiksklaar om je voertuig van
stroom te voorzien. Je doet nu mee met de groene golf ...
een perfecte investering voor de lange termijn

18
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Kies de juiste
zonnecelset die past
bij je voertuig en
stroomverbruik
Zonnecelset: 110Wp 12/24V

2 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 1.150 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 30A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
20 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 30A / Waterdicht
Bestelnr.: 8000 240 024

Zonnecelset: 160Wp 12/24V

2 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 1.850 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 30A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
20 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 30A / Waterdicht
Bestelnr.: 8000 160 024

Zonnecelset: 165Wp 12/24V

3 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 1.150 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 30A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
20 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 30A / Waterdicht
Bestelnr.: 8000 165 024

Zonnecelset: 190Wp 12/24V

2 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 2.150 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 30A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
20 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 30A / Waterdicht
Bestelnr.: 8000 190 024
Vervolg op volgende pagina >>
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Kies de juiste
zonnecelset die past
bij je voertuig en
stroomverbruik
Zonnecelset: 220Wp 12/24V

4 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 1.150 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 30A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
20 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 30A / Waterdicht
Bestelnr.: 8000 220 024

Zonnecelset: 240Wp 12/24V

3 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 1.850 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 30A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
20 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 30A / Waterdicht
Bestelnr.: 8000 100 240

Zonnecelset: 380Wp 12/24V

4 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 2.150 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 50A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
20 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 30A / Waterdicht
Bestelnr.: 8000 380 024

Zonnecelset: 640Wp 12/24V

8 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 1.850 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 50A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
40 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 50A / Waterdicht
6.5 meter aluminium kabelgoot / Voorbereid met lijm
Bestelnr.: 8000 100 640

Zonnecelset: 960Wp 12/24V

12 st. CIGS Zonnecel / Afmeting: 350 x 1.850 mm / Voorbereid met lijm
1 st. laadregelaar / 50A MPPT / speciaal laadalgoritme
2 st. dakdoorvoeren / Van lijm voorzien
40 meter PV kabel / Inclusief kabelbinder, drukverzamelaar en krimpfolie
3 st. accukabels / Voorgemonteerd
1 st. stroomonderbreker 50A / Waterdicht
6.5 meter aluminium kabelgoot / Voorbereid met lijm
Bestelnr.: 8000 100 960
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4
LiFePO Bluetooth
Lithiumaccu 200Ah / LAR200
Verbruiksaccu met stabiel en hoog uitgangsvermogen
van 250A en 500A bij piekbelasting. Lange levensduur
en lage onderhouds- en gebruikskosten. Gebruikt voor
vrachtwagen, bus, bestelwagen, camper, caravan en boot.
Ideale vervanging voor 12V-loodaccu, AGM of gel-accu.
•
•
•
•
•
•
•

Lange levensduur – tot 4000 keer opladen
ontladen 8000 keer bij 80% ontlading
Sterke stroom, continue ontlaadstroom tot 250A
Onderhoudsvrij en lange levensduur – 3 jaar volledige garantie
Kan in serie of parallel worden geschakeld
Lage zelfontlading / breed bedrijfstemperatuurbereik
Ingebouwde Bluetooth – verbruiksstatus controleren via app
Afmeting: L450 x B243 x H170 mm
Bestelnr.: 8000 133 424

NIEUW
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De acculader die
je lithiumaccu correct
oplaadt!
• 240V / 14.6V / 29.2V LiFePO4 20A
• Afmeting: L230 x B110 x H65 mm
• Acculader, speciaal ontworpen voor de
GE LAR200Ah lithiumaccu
• Beschermd tegen kortsluiting en overbelasting
• Geleverd met Schuko-connectoren
Bestelnr.: 8000 200 155 (12V)
Bestelnr.: 9539 640 172 (24V)
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Intelligente en compacte Booster – ontworpen
voor Euro 6 en toekomstige EU-normen
De booster is een DC/DC converter,
en beschikbaar voor 12V en 24V. Hij
gebruikt de vrije capaciteit van de
generator om stroom op te wekken
voor de lithiumaccu.

je kunt opladen vanaf de externe accu.
De booster van Green Energy vervangt het conventionele isolatierelais,
waardoor het accuverbruik de startaccu van het voertuig niet leegtrekt.

De eigen generator van het voertuig
laadt meestal tot 75% op, terwijl deze
booster 100% oplaadt. Wat ook heel
belangrijk is, is hoeveel gereedschap

In tegenstelling tot andere versies van
boosters op de markt die draad-ontsteking gebruiken, is deze Booster
intelligent, want hij detecteert zelf

wanneer de generator draait en hij
beschikbare capaciteit heeft.
Eenvoudig te monteren Booster met
compact formaat van slechts:
L240 x W130 x H50 mm

Bestelnr.: 9539 640 143 (12V)
Bestelnr.: 9539 640 243 (24V)
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Montagebenodigdheden

Zonnepaneel l 55Wp
Bestelnr.: 8000 125 055

Afmeting: 350 x 1.150 mm

Zonnepaneel 80Wp
Bestelnr.: 8000 195 080

Afmeting: 350 x 1.850 mm

Zonnepaneel 95Wp
Bestelnr.: 8000 237 095

Afmeting: 350 x 2.150 mm

Datalogger
Bestelnr.:

8000 050 101

Scheidingsrelais 12V / 125A
Bestelnr.:
8000 125 012

Mobile glue / Witte lijm / 200 ml
Bestelnr.:
8000 133 290

MOBILE SOLAR
– every surface a source™
Dakdoorvoer / Leverbaar in zwart of grijs
Bestelnr.:
Zwart: 8000 223 010
		
Grijs: 8000 223 011

Green Energy Scandinavia A/S
Niels Bohrs Vej 2
DK - 7100 Vejle, Denemarken

Lees meer over onze oplossingen op mipv.pro

MOBILE SOLAR
– every surface a source™

Green Energy Scandinavia A/S / Niels Bohrs Vej 2, DK - 7100 Vejle, Denemarken
Neem contact met ons op via ons contactformulier op mipv.pro – waar je ook meer
leest over onze oplossingen, gegevensbladen vindt en instructievideo's ziet.

