
Mobile Solar – every surface a source™

– kompletne rozwiązanie w pakiecie od Green Energy Scandinavia

OGNIWA SŁONECZNE DLA 
BRANŻY TRANSPORTOWEJ

5 eko faktów:
• Redukujesz emisję CO₂
• Zmniejszasz zużycie paliwa
• Masz zawsze dostępną zieloną energię
• Masz większą elastyczność wyboru
• Jesteś zawsze gotowy
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Co powiesz na system ogniw słonecznych plug & play? Green Energy ma odpo-
wiednie rozwiązanie – ekologiczne, zrównoważone i przyjazne dla emisji CO₂. Twoje 
akumulatory są zawsze naładowane i jesteś całkowicie niezależny od sieci elektrycznej. 

To rozwiązanie nazywa się MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic). To nowa techno- 
logia ogniw słonecznych wykorzystująca wszystkie kolory światła – nawet niewidoczne 
dla oka. Panele są odporne na wszystkie sposoby mycia, nie przeszkadza im cień.  
W wyniku tego, zawsze będziesz mieć energię do swoich działań.

Ogniwa słoneczne 
– kompletne rozwiązanie dla 
całego sektora transportu

Wynika to z rosnącego zużycia prądu przez nowsze pojazdy. Na przykład ekspres do 
kawy, TV, komputer, lodówka, narzędzia, windy i inne urządzenia zużywają wiele energii 
(prądu). Dlatego to rozwiązanie jest dobrym i niezawodnym wyborem. Zamontuj nasze 
ogniwa słoneczne CIGS na dachu, lub tam, gdzie jest na nie miejsce. Będą one gene-
rować zieloną energię gdy jesteś w ruchu – i w czasie postoju! Oszczędzasz paliwo, 
alternator mniej się zużywa, a twoje akumulatory są zawsze naładowane.

NAJWIĘKSZE KORZYŚCI UZYSKASZ, GDY NASZE 
ROZWIĄZANIE BĘDZIE ZAINSTALOWANE NA:

• CIĘŻARÓWCE
• PRZYCZEPIE
• BUSIE
• POJEŹDZIE UŻYTKOWYM
• POJEŹDZIE RATUNKOWYM
• KAMPERZE
• PRZYCZEPIE KEMPINGOWEJ
• SYSTEMIE STACJONARNYM  
 (kontener techniczny, kontener dla załogi lub system oświetlenia)

Nowe przepisy dotyczące pracy silnika podczas postoju mocno uderzyły w firmy kurier-
skie działające w miastach. Podczas postoju nie jest już dozwolone ładowanie z silnika 
głównych akumulatorów, ani baterii wind czy innego wyposażenia. Jednocześnie normy 
EURO6, zmniejszające emisje w mieście, zabraniają ładowania z alternatora pracują- 
cego poniżej 2.500 obr/min. Kierowcy, którzy mają problemy z niewystarczającą energią 
podczas godzin pracy, bardzo skorzystają z ogniw słonecznych – skracając zmarnowany 
czas. System pomaga również zapewnić zasilanie 220V dla narzędzi techników, insta- 
latorów i ogrodników.

Dlaczego to dobry pomysł 
aby zainstalować panele 
słoneczne na swoim pojeździe?
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Nadszedł czas na rozwiązania przyjazne dla klimatu. Dotyczy to w szczególności 
przetargów (dostaw) dla gmin, państwa i przedsiębiorstw zorientowanych na 
klimat. Rozwiązania Green Energy powstają we własnym centrum rozwojowym, 
są dokładnie testowane – i oczywiście posiadają E-certyfikat.

Green Energy specjalizuje się w wykorzystywaniu energii słonecznej do zasilania 
urządzeń mobilnych, a teraz może zaoferować Ci rozwiązanie, które przetwarza 
energię słoneczną w sposób ekonomicznie opłacalny i zrównoważony. Zmniejsza 
to zużycie paliwa, zużycie baterii i opory alternatora, zapewniając równocześnie 
znalezienie rozwiązania, które zaspokoją zapotrzebowanie na gniazda zasilania 
dla narzędzi.

Firma Green Energy ułatwiła przyłączenie się do zielonej fali, ponieważ zajmu-
jemy się pełną gamą zestawów MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic). Zestawy 
MIPV produkowane są w Danii i mogą być stosowane w sieciach 12V lub 24V.

Zestawy dostępne są w wielu różnych rozmiarach i wersjach mocy – już od 
55Wp. Zestawy mogą być jednocześnie połączone z przetwornicą 220V zarówno 
w wersji 12V jak i 24V i o mocy od od 1.000W do 4.000W. Ogniwa słoneczne 
są niezwykle elastyczne – a dzięki grubości zaledwie 3 mm można je łatwo 
zamontować na niemal każdej powierzchni.

Fakty o ogniwach 
słonecznych:
• Smukła budowa – grubość 3 mm

• Super elastyczne panele

• Mniejsza emisja CO₂

• Mniejsze zużycie paliwa

• Montaż kompletnego zestawu 
 w około 3-4 godziny

Rejestrator danych

Możliwe jest podłączenie 

rejestratora danych, który 

pokazuje, ile kWh wyprodu-

kowały ogniwa słoneczne, 

jakie są oszczędności paliwa 

i jak bardzo chronisz środo-

wisko przed emisją CO₂.

Więcej na stronie 23. 
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Rozwiązanie musi oczywiście pasować do codziennego 
życia, jakie prowadzisz podczas podróży – oraz spotkań 
z klientami. 

Moc pokazana na przetwornicach (inwerterach) jest mocą 
dostępną ciągle. Efekt szczytowy, trwający 3 sekundy, jest 
podwójny. Wszystkie inwertery są wyposażone w system 
łagodnego startu. System jest w 100% niezawodny i oczy-
wiście zapewnia czystą sinusoidę (pure sine). Do wszyst-
kich inwerterów jest dołączony pilot zdalnego sterowania.

Co to dokadnie znaczy? Że wszystkie podłączone 
urządzenia mają stale dostępne zasilanie 220V. Będąc 
precyzyjnym- jest to najlepsze rozwiązanie na rynku.

Wybierz właściwą 
przetwornicę do zadania 

Ważne jest, abyś wybrał odpowiednie 
rozwiązanie pakietowe, odpowiednie do Twojego 
pojazdu i Twoich potrzeb. Green Energy 
chętnie udzieli Ci porady – abyś wybrał 
najlepsze rozwiązanie

Wybierz optymalne rozwiązanie 
ogniw słonecznych dla swojego pojazdu

PRZETWORNICAnie wchodzi w skład zestawu ogniw 
słonecznych – należy 
ja dokupić osobno.Patrz strona 6-7
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Czy w swojej przyczepy kempingowej masz ogniwa słoneczne? 
Jeśli tak, ta nowa przetwornica 12V jest idealnym rozwiązaniem!

Dzięki przetwornicy 12V o mocy 2.000W nie musisz już przejmować się przełączaniem 
z zasilania akumulatorowego na sieciowe. Dlaczego? Ponieważ przetwornica (inwerter) 
robi to całkowicie automatycznie – bez przerw. Inwerter automatycznie wybiera ekologiczne 
zasilanie z paneli słonecznych ponad zasilanie z sieci.

Nr zamówienia:  8000 230 216

Fantastyczna wiadomość! 
Zasilanie dla Twojego kampera lub 
przyczepy kempingowej

Zielonaenergia= niskie CO²
Moc przetwornicy = stałe zasilanie

Efekt szczytowy 3 sekund jest podwójny

Zaawansowany łagodny start

Czysta fala sinusoidalna (pure sine wave)

Całe podłączone wyposażenie jest ciągle zasilane napięciem 220V



  |    Green Energy Scandinavia  |  Energia z ogniw słonecznych6

1.000Włatwe zadania

1.500Wtylko 24V

2.000Wstandardowezadania

1.000W
PRZETWORNICA

1.500W
PRZETWORNICA

2.000W
PRZETWORNICA

1.000W przetwornica jest przeznaczona 
dla małych urządzeń elektrycznych, np. 
chłodziarka, TV, ładowarka do laptopa 
lub telefonu i mini odkurzacz
Wymiary: D311 x S68 x W96 mm
Nr zamówienia:  8000 100 012 (12V)
   8000 100 024 (24V)

1.500W przetwornica tam, gdzie 
1.000W nie wystarcza, np. mały ekspres 
do kawy, kuchenka mikrofalowa i mini 
piekarnik
Wymiary: D325 x S252 x W101 mm
Nr zamówienia: 8000 150 024
Uwaga: 1.500W przetwornica tylko 24V

2.000W przetwornica dla zadań standardo-
wych, np. ekspress do kawy, kuchenka 
mikrofalowa, myjka parowa, pompa zanurze-
niowa, lekkie narzędzia lub odkurzacz
Wymiary: D325 x S252 x W101 mm
Nr zamówienia: 8000 200 012 (12V)
   8000 200 024 (24V)
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3.000Wdo narzędzielektrycznych

4.000Wdla ciężkichzastosowań

3.000W
PRZETWORNICA

4.000W
PRZETWORNICA

3.000W przetwornica do dużych obciążeń,  
np. narzędzia  elektryczne takie jak szlifierka 
kątowa, myjka ciśnieniowa, młot wyburzeniowy 
lub dmuchawa grzewcza
Wymiary: D450 x S252 x W101 mm
Nr zamówienia:  8000 300 012 (12V)
   8000 300 024 (24V)

4.000W przetwornica do dużych obciązeń, 
np. narzędzi elektrycznych, dużych odkurzaczy,  
spawarek, generatorów, do 3 ekspresów do  
kawy lub 2 kuchenek mikrofalowych
Wymiary: D512 x S252 x W101 mm
Nr zamówienia: 8000 400 012 (12V)
   8000 400 024 (24V)

Pilot zdalnego sterowania 
jest dołączony do wszystkich 
przetwornic 4-metrowym, 
płaskim kablem.

Przedłużacz do zdalnego 
sterowania o długości 10m
Nr zamówienia: 8000 010 220
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Powerbank to Twój zapas energii w 
kanistrze oraz ekologiczne rozwią-
zanie energetyczne na co dzień!
Czy podoba Ci się pomysł przenośnej energii dla Twoich akumulatorów, 
aby nigdy nie brakło Ci energii w terenie? Dzięki Powerbank możesz 
zrezygnować z tradycyjnego generatora – i nie musisz już szukać gniazdka 
220V dla przedłużacza.

Dodatkowo: Możesz kupić ładowarkę smart-box wbudowaną w pojazd. 
Zapewnia ona stałe ładowanie Powerbank przez pojazd. Zakup: Masz 
możliwość ładowania Powerbank rozwiązaniem paneli słonecznych dzięki 
wbudowanemu regulatorowi ładowania MPPT.

• Ładowanie z sieci 220V – pełny naładowanie w  
 max. 8 godzin. Powerbank posiada ładowarkę 220V

• Ładowanie bezpośrednie z ogniw słonecznych przez  
 wbudowany Regulator Ładowania MPPT 

• Ładowanie minimum 1 szt. paneli słonecznych 95Wp lub 2 szt. 55Wp

Powerbank Nr zamówienia:  8000 151 500
Smart-box-ładowarka Nr zamówienia:  8000 122 415

Fakty Powerbank:
• Przetwornica 1.000W, szczytowo 1.500W

• 100% czysta fala sinusoidalna (pure sine wave)

• Wbudowana bateria litowa 1,5 kWh

• 2 gniazda 220V o mocy całkowitej 1.000W

• Wtyczka USB i USB-C

• Gniazdo 12V w formie zapalniczki samochodowej

• Bateria o 2.500 cykli

• Waga: 15 kg

• Wymiary: 371 x 165 x 365 mm
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Nawet więcej zielonej energii 
dzięki Black Box Power Station
Nie trzeba iść na kompromis między wydajnością a stabilnością. 
Wersja dla silników spalinowych posiada w komplecie 4 panele słoneczne  
55Wp o całkowitej mocy 220Wp.

• 2 gniazda 220V + 4 gniazda USB + 4 gniazda USB-C – do ładowania telefonów  
 komórkowych, laptopów i urządzeń bezprzewodowych

• Bateria LiFePO4 o całkowitej pojemności 2.05 kWh

• Długa żywotność – ładowanie/rozładowanie całkowite do 4.000 razy 
 Rozładowanie do 80% do 8.000 razy

• Wbudowana przetwornica o fali sinusoidalnej (pure wave sine) 3.000W

• Możliwość podłączenia zaawansowanych urządzeń o wysokim poborze startowym  
 energii z opcją łagodnego startu

• Szczytowe obciążenie 5.000W (do 5 minut)

• Dołączony booster o mocy ładowania 1.180W – zapewnia szybkie ładowanie z alternatora

• Kompaktowe wymiary jedynie D520 x S290 x W230 mm

• Wbudowany ekran LCD – monitoruje parametry urządzenia

• Wbudowana funkcja Bluetooth – zdalne śledzenie parametrów w aplikacji mobilnej

• Bez konserwacji oraz długa żywotność. Posiada 3 lata pełnej gwarancji 
 Możliwość odpłatnego przedłużenia do 5 lat

• Certyfikat E

Nr zamówienia:  8000 225 055 
   (Silniki spalinowe)
Nr zamówienia: 8000 225 056 
   (EV /pojazdy elektryczne)

EV dostępny z 6 panelami  
słonecznymi 55Wp,  
bez boostera
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MEGA MOCAUTONOMICZNE ROZWIĄZANIACałkowicie unikalne na rynku. Idealny za-równo dla pojazdów spalinowych jak i elektrycznych

Długi / wąski 12V Wymiary: D935 x S135 x W130 mm Nr zamówienia:
Zestaw 220Wp 4 szt. 55Wp paneli słonecznych 8000 455 220
Zestaw 380Wp 4 szt. 95Wp paneli słonecznych 8000 495 380

Długi / wąski 24V Wymiary: D935 x S135 x W130 mm Nr zamówienia:
Zestaw 220Wp 4 szt. 55Wp paneli słonecznych 8000 455 218
Zestaw 380Wp 4 szt. 95Wp paneli słonecznych 8000 455 219

Krótki / szeroki 12V Wymiary: D740 x S305 x W150 mm Nr zamówienia:
Zestaw 220Wp 4 szt. 55Wp paneli słonecznych 8000 455 221
Zestaw 380Wp 4 szt. 95Wp paneli słonecznych 8000 495 381

Krótki / szeroki 24V Wymiary: D740 x S305 x W150 mm Nr zamówienia:
Zestaw 220Wp 4 szt. 55Wp paneli słonecznych 8000 455 222
Zestaw 380Wp 4 szt. 95Wp paneli słonecznych 8000 455 223

T-Box to nowe, wodoszczelne,
innowacyjne rozwiązanie zasilania!
Świetna Wiadomość! Wodoszczelny T-Box, który można zamontować pod 
podwoziem pojazdu. Dostajesz kompletny system fotowoltaiczny z baterią, 
regulatorem ładowania napięcia 12V lub 24V i panelami o mocy 220Wp lub 
380Wp w zależności od Twoich potrzeb.

E-certyfikowany, o mocy użytecznej 2.5 kWh oraz opcją rozładowania 
ciągłego 250A. Idealny do elektrycznych wanów z windą (winda rozładunkowa) 
– stąd nazwa T-Box. Odpowiedni również dla wind widłowych wózków 
elektrycznych i podobnych. Nie wymagający konserwacji o długiej żywotności 
– 3 lata pełnej gwarancji. Możliwość dokupienia 5 letniej gwarancji.

EV dostępny z 6 panelami  
słonecznymi 55Wp,  
bez boostera
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Dane w przewodniku służą wyłącznie 
celom poglądowym

Które rozwiązanie ogniw słonecz-
nych jest najlepsze do mojej pracy? 
Zobacz poniżej niektóre z opcji
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 Ciąg dalszy na następnej stronie >>

Możliwa energia słoneczna 
Obliczenia dla 10 godzin:

• Słonecznie 1.10 kWh
• Pochmurno 0.50 kWh
• Deszczowo 0.25 kWh
 Nasłonecznienie: Europa Środkowa

Możliwa energia słoneczna 
Obliczenia dla 10 godzin:

• Słonecznie 1.65 kWh
• Pochmurno 0.80 kWh
• Deszczowo 0.40 kWh
 Nasłonecznienie: Europa Środkowa

Możliwa energia słoneczna 
Obliczenia dla 10 godzin:

• Słonecznie 1.90 kWh
• Pochmurno 0.95 kWh
• Deszczowo 0.48 kWh
 Nasłonecznienie: Europa Środkowa

DLA KABINY CIĘŻARÓWKI
110WP ZESTAW / 2 SZT. 55WP / 1.150 X 350 MM

DZIENNE ZUŻYCIE

• Kuchenka mikrofalowa 1.200W używana przez 6 minut = 0.12 kWh
• Ekspres do kawy 1.000W używany 5 minut 2 x dziennie = 0.18kWh
• TFT TV 20” 40W używany 5 godzin dziennie = 0.20 kWh
• Całkowite zużycie mocy = 0.50kWh
 Więcej na stronie 19 

DLA KABINY CIĘŻARÓWKI
165WP ZESTAW / 3 SZT. 55WP / 1.150 X 350 MM

DZIENNE ZUŻYCIE

• Kuchenka mikrofalowa 1.200W używana przez 6 minut = 0.12 kWh
• Ekspres do kawy 1.000W używany 5 minut 2 x dziennie = 0.18kWh
• TFT TV 20” 40W używany 5 godzin dziennie = 0.20 kWh
• Całkowite zużycie mocy = 0.50kWh

Zestawy 165Wp dostarczają nieco więcej energii podczas deszczu
Jeśli potrzebujesz nieco więcej mocy w deszczowy dzień, gdy zestaw 
110Wp nie pokrywa w pełni Twojego zużycia mocy, dobrym rozwiązaniem 
może być zestaw 165Wp. 
Więcej na stronie 19 

POJAZDY DOSTAWCZE Z WINDĄ
190WP ZESTAW / 2 SZT. 95WP / 2.150 X 350 MM

DZIENNE ZUŻYCIE

• Winda 1 x pełny ruch w górę i w dół przez ok. 3 minuty  
 160 Amp. x 12V = 1.920 wat: 3 minuty (1/20 h) = 96W = 0.096 kWh  
• 10 x dziennie dostawa towarów = 0.96 kWh

Elektryczny wózek paletowy – typowe dzienne zużycie: 1 kWh 
W tym przypadku system paneli słonecznych może wykorzystywać alter-
nator i wspomagać baterię. W vanie EURO6, alternator zazwyczaj rozpo-
czyna pracę od 2.500 obrotów/minutę. Rozwiązanie z zasilaniem ogniwami 
słonecznymi może być bardzo przydatne – zwłaszcza dla logistyki miej-
skiej, ponieważ alternator nie uruchamia się tak często, co powoduje rozła-
dowanie akumulatora. 
Więcej na stronie 19 
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ŚREDNI VAN
220WP ZESTAW / 4 SZT. 55WP / 1.150 x 350 MM

DZIENNE ZUŻYCIE

• Bateria 6A 18V = 0.10 kWh
• Instalator zazwyczaj zużywa 2-3 baterie dziennie
• Ogrodnik zazwyczaj zużywa 3-4 baterie dziennie

Dokładne wymagania mocy nie są proste do oszacowania, 
ale z naszego doświadczenia wynika, że system 220Wp jest 
wystarczający. Jeśli okaże się przeciwnie, system może zostać 
w każdej chwili powiększony.  
Zalecamy: Bateria klienta podłączona do akumulatora 
pojazdu przez oddzielny przekaźnik i przetwornicę sinusoidalną 
(pure sine wave) o miękkim starcie 2.000W.
Więcej na stronie 20 

Zależnie od zadania i 
wymagania możesz wybrać własne 
rozwiązanie stabilnego zasilania 
ogniwami słonecznymi

Możliwa energia słoneczna 
Obliczenia dla 10 godzin:

• Słonecznie 2.20 kWh
• Pochmurno 1.10 kWh
• Deszczowo 0.55 kWh
 Nasłonecznienie: Europa Środkowa

Dane w przewodniku służą wyłącznie 
celom poglądowym
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WÓZEK WIDŁOWY
380WP ZESTAW / 4 SZT. 95WP / 2.150 X 350 MM

DZIENNE ZUŻYCIE

• Winda 1 x pełny ruch w górę i w dół około 3 minuty  
 200 Amp x 12V = 2.400W: 3 minuty (1/20h) = 120W = 0.12 kWh
• 15 x ruch w górę i w dół = 1.80 kWh

W tym przypadku system paneli słonecznych może wykorzystywać alternator 
i wspomagać akumulator. W vanie EURO6, generator zazwyczaj rozpoczyna 
pracę od 2.500 obrotów/minutę. To rozwiązanie jest więc bardzo przydatne  
– zwłaszcza dla logistyki miejskiej, ponieważ alternator nie uruchamia się tak 
często, co powoduje rozładowanie akumulatora.

* Auto spalinowe: Zalecamy baterię podłączoną do akumulatora pojazdu 
przez oddzielny przekaźnik izolujący. Jeśli winda ma już baterię, może ona 
być używana. ** Auto elektryczne: Zalecamy większą baterię w osobnym 
systemie, taką jak bateria litowa LAR200, lub oryginalny system T-Box Green 
Energy. System może w każdej chwili zostać powiększony o dodatkowe pa-
nele słoneczne. 
Więcej na stronie 20 

AUTOBUS MIEJSKI
640WP ZESTAW / 8 SZT. 80WP / 1.850 X 350 MM

DZIENNE ZUŻYCIE

•  Autobusy miejskie mają wiele komponentów elektrycznych,  
takich jak systemy wentylacji, różne źródła oświetlenia, wyświet- 
lacze przystanków docelowych, wewnątrz i na zewnątrz, radia,  
kamery i tym podobne.

Wszystkie z wymienionych systemów pobierają elektryczność pochodzącą z 
alternatora, przez akumulator. Przy autobusach diesel, z naszych doświadczeń 
wynika, że nasz system paneli słonecznych CIGS dostarcza rocznie 600 kWh 
do akumulatora. Oznacza to oszczędność około 600 litrów paliwa rocznie. 

Warunkiem wstępnym jest to, żeby produkowana energia słoneczna była 
ciągle zużywana. W autobusie elektrycznym, system 24V posiada takie same 
zużycie. W takim przypadku panele słoneczne jednak nie muszą konkurować 
z alternatorem. W związku z tym dzięki ogniwom słonecznym możliwe jest 
osiągnięcie lepszego I bardziej stabilnego wyniku, jak również nieco większe-
go zasięgu autobusu.
Więcej na stronie 20 

AUTOKAR TURYSTYCZNY / LDC
960WP ZESTAW / 12 SZT. 80WP / 1.850 X 350 MM

DZIENNE ZUŻYCIE

•  Jak w przypadku autobusów miejskich, w autokarach zużycie   
mocy jest duże, ale występują w nim również dodatkowe źródła 
poboru mocy, takie jak kuchenka mikrofalowa, lodówka, kawiarka, 
boiler i gniazda USB przy siedzeniach. 

Razem jest to duże zużycie, zwłaszcza gdy te urządzenia działają podczas 
gdy silnik jest wyłączony. Ponieważ te pojazdy posiadają wiele alternatorów, 
system solarny jest odciążony. Z naszych doświadczeń wynika, że system 
paneli słonecznych może wyprodukować rocznie 1.000kWh. Oznacza to, że 
występuje oszczędność kosztów około 1.000 litrów paliwa rocznie. Zaleca-
my: Instalację baterii konsumenckiej i przetwornicę 4.000W. 
Więcej na stronie 20 

Możliwa energia słoneczna 
Obliczenia dla 10 godzin:

• Słonecznie 3.80 kWh
• Pochmurno 1.90 kWh
• Deszczowo 0.80 kWh
 Nasłonecznienie: Europa Środkowa

Możliwa energia słoneczna 
Obliczenia dla 10 godzin:

• Słonecznie 6.40 kWh
• Pochmurno 3.20 kWh
• Deszczowo 1.60 kWh
 Nasłonecznienie: Europa Środkowa

Możliwa energia słoneczna 
Obliczenia dla 10 godzin:

• Słonecznie 9.60 kWh
• Pochmurno 4.80 kWh
• Deszczowo 2.40 kWh
 Nasłonecznienie: Europa Środkowa
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Panele słoneczne są zaprojektowane 
specjalnie dla sektora transportu z wnikliwie 
przetestowaną technologią
Technologia, która zapewnia, że ogniwa nie pękają 
i są odporne na trudne warunki atmosferyczne. 
Panele montowane są na odwrocie za pomocą 
specjalnego kleju.

Ogniwa słoneczne są bardzo wrażliwe na światło i 
wytwarzają energię elektryczną nawet w pochmur-
ne dni o niskim nasłonecznieniu. Można je mon-
tować zarówno poziomo jak i pionowo, a ogniwa 
słoneczne nie wydzielają ciepła, czyli nie ma zagro-
żenia pożarowego.

GREEN ENERGY OFERUJE NASTĘPUJĄCE 
ROZWIĄZANIA PANELI SŁONECZNYCH
Mamy kilka różnych rozwiązań typu plug & play 
– a jeśli potrzebujesz rozwiązania niestandardowe-
go, chętnie pomożemy Ci skompletować dokładnie 
taki zestaw ogniw słonecznych, jaki Ci odpowiada.  

W razie potrzeby dział techniczny Green Energy 
służy radą. Możesz zainstalować zestaw samo-
dzielnie, ale z przyjemnością skierujemy Cię do naj-
bliższego elektryka. Na instalację zestawu o mocy 
165Wp należy przeznaczyć około 3 godzin.

KORZYŚCI Z SYSTEMÓW PANELI SŁONECZNYCH
• Odnawialne źródło energii
• Zwiększona żywotność akumulatora
• Mniejsze zużycie alternatora
• Elastyczność – niezależność od sieci energetycznej
• Oszczędność paliwa = niższe emisje CO₂ 

ZESTAW PLUG & PLAY SKŁADA SIĘ Z 
• Panele słoneczne + korytko kablowe (tylko 640Wp i 960Wp)

• Regulator ładowania MPPT 12V / 24V

• Kabel panelu słonecznego + kable akumulatora

• Automatyczny bezpiecznik 30A (lub 50A, zależnie od rozmiaru)

Przykłady zestawów 
paneli słonecznych                            S x D Nr zamówienia

110Wp 2 panele słoneczne  350 x 1.150 mm 8000 240 024

160Wp 2 panele słoneczne  350 x 1.850 mm 8000 160 024

165Wp 3 panele słoneczne  350 x 1.150 mm 8000 165 024

190Wp 2 panele słoneczne  350 x 2.150 mm 8000 190 024

220Wp 4 panele słoneczne  350 x 1.150 mm 8000 220 024

240Wp 3 panele słoneczne  350 x 1.850 mm 8000 100 240

380Wp 4 panele słoneczne  350 x 2.150 mm 8000 380 024

640Wp 8 paneli słonecznych  350 x 1.850 mm 8000 100 640

960Wp 12 paneli słonecznych  350 x 1.850 mm 8000 100 960
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Całkowite rozwiązanie plug & play w 100% gotowe, aby zapewnić 
energię Twojemu pojazdowi. Surfujesz teraz na zielonej fali ... 
To na prawdę dobra długoterminowa inwestycja

Tak wygląda całe rozwiązanie

Elastyczne panele 
słoneczne

Pilot zdalnego 
sterowania

Przetwornica 12/24V 
dla 220V. Do nabycia 
oddzielnie

Regulator 
ładowania MPPT 

12/24 V

Rejestrator danych 
Do nabycia 
oddzielnie

Przekaźnik izolujacy 12V 
Do nabycia oddzielnie

Bezpiecznik

Akumulatory + przetwornica 
Do nabycia oddzielnie
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Zestaw paneli słonecznych: 110Wp 12/24V
2 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 1.150 mm / Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 30A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 30A / Wodoodporny
Nr zamówienia: 8000 240 024

Zestaw paneli słonecznych: 160Wp 12/24V
2 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 1.850 mm / Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 30A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 30A / Wodoodporny
Nr zamówienia: 8000 160 024

Zestaw paneli słonecznych: 165Wp 12/24V
3 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 1.150 mm / Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 30A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 30A / Wodoodporny
Nr zamówienia: 8000 165 024

Zestaw paneli słonecznych: 190Wp 12/24V
2 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 2.150 mm / Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 30A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 30A / Wodoodporny
Nr zamówienia: 8000 190 024

Wybierz odpowiedni 
zestaw paneli 
słonecznych pasujący 
do Twojego pojazdu  
oraz zużycia energii

Ciąg dalszy na następnej stronie >>
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Zestaw paneli słonecznych: 220Wp 12/24V
4 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 1.150 mm / Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 30A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 30A / Wodoodporny
Nr zamówienia: 8000 220 024  

Zestaw paneli słonecznych: 240Wp 12/24V
3 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 1.850 mm/  Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 30A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 30A / Wodoodporny
Nr zamówienia: 8000 100 240

Zestaw paneli słonecznych: 380Wp 12/24V
4 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 2.150 mm / Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 50A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 30A / Wodoodporny
Nr zamówienia: 8000 380 024

Zestaw paneli słonecznych: 640Wp 12/24V
8 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 1.850 mm / Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 50A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 50A / Wodoodporny
6.5 metra aluminiowego korytka na kable / Z klejem
Nr zamówienia: 8000 100 640

Zestaw paneli słonecznych: 960Wp 12/24V
12 szt. paneli słonecznych CIGS / Wymiary: 350 x 1.850 mm / Z klejem

1 szt. regulator ładowania / 50A MPPT / Specjalny algorytm ładowania
2 szt. przepusty dachowe / Z klejem
20 metrów kabla PV / Ze spinkami do kabla, opaską zaciskową i koszulką termokurczliwą
3 szt. kabli do akumulatora / Zmontowane
1 szt. bezpiecznik 50A / Wodoodporny
6.5 metra aluminiowego korytka na kable / Z klejem
Nr zamówienia: 8000 100 960

Wybierz odpowiedni zestaw 
paneli słonecznych pasujący 
do Twojego pojazdu oraz 
zużycia energii
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Bateria konsumencka o stabilnej i wysokiej mocy  
wyjściowej 250A i 500A w szczycie. Długa żywotność i
 niskie koszty utrzymania i użytkowania. Używany do 
ciężarówek, autobusów, samochodów dostawczych, 
kamperów, przyczep kempingowych i łodzi. Może 
zastąpić 12V akumulator kwasowo-ołowiowy, AGM lub 
akumulator żelowy.

• Długa żywotność – pełne ładowanie/rozładowanie do  
 4.000 razy, przy rozładowaniu do 80% – 8.000 razy
• Mocny prąd, ciągłe rozładowanie do 250A
• Nie wymaga konserwacji, długa żywotność  
 – 3 letnia pełna gwarancja
• Możliwość podłączenia szeregowego i równoległego
• Niska rozładowywalność / szeroki zakres temperatur pracy
• Wbudowany Bluetooth – monitorowanie stanu przez aplikację 
• Wymiary: L450 x B243 x H170 mm
 Nr zamówienia: 8000 133 424

LiFePO4 Bluetooth 
Bateria litowa 200Ah / LAR200

NOWOŚĆ200Ah bateria litowa z bluetooth

Ładowarka do baterii 
która odpowiednio ładuje 
Twoje baterie litowe!
• 240V / 14.6V / 29.2V LiFePO4 20A
• Wymiary: D230 x S110 x W65 mm
• Ładowarka specjalnie 
 zaprojektowana do baterii litowej  
 GE LAR200Ah 
• Ochrona przeciw zwarciom i przeładowaniom
• Dostarczana ze złączami Schuko 
 Nr zamówienia:  8000 200 155 (12V)
 Nr zamówienia:  9539 640 172 (24V)
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Booster posiada oczywiście E-certyfikat 
= zero problemów z gwa-

rancją pojazdu dla 12/24VUWAGA: Dotyczy 
wyłącznie baterii litowej Green Energy LAR200

Booster to przetwornica / konwerter DC/
DC, dostępny dla 12V i 24V. Wykorzy-
stuje dostępną możliwość wytwarzania 
mocy przez alternator aby wytwarzać 
prąd na potrzeby baterii litowej. 

Podczas używania wyłącznie alternato-
ra pojazdu, standardowe ładowanie  
zatrzymuje się na poziomie 75%, pod-
czas gdy ten booster zapewnia łado- 

wanie 100% kluczowym jest to jak 
wiele narzędzi możesz ładować z 
zewnętrznej baterii. Booster Green 
Energy zastępuje konwencjonalny  
przekaźnik izolujący, co zapewnia,  
że bateria nie rozładowuje akumula- 
tora pojazdu. 

W odróżnieniu od innych wersji booste- 
rów na rynku, które wykorzystują  

przewody zapłonowe, ten Booster jest 
inteligentny, ponieważ wykrywa gdy 
generator pracuje i kiedy ma dostępną 
pojemność. 

Booster jest łatwy w montażu, o  
kompaktowych rozmiarach zaledwie:
D240 x S130 x W50 mm

Nr zamówienia:  9539 640 143 (12V)
Nr zamówienia:  9539 640 243 (24V)

Inteligentny oraz kompaktowy 
Booster – zaprojektowany dla Euro6 i 
przyszłych norm Euro 
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Dodatkowe akcesoria instalacyjne

Przepust  /  czarny lub szary
Nr zamówienia:  Czarny: 8000 223 010
  Szary: 8000 223 011

Klej do ruchomych instalacji 
Klej biały  /  200 ml
Nr zamówienia:  8000 133 290

Przekaźnik izolujący 12V  /  125A
Nr zamówienia:  8000 125 012

Rejestrator danych
Nr zamówienia:  8000 050 101

Panel słoneczny 55Wp Wymiary: 350 x 1.150 mm
Nr zamówienia: 8000 125 055

Panel słoneczny 80Wp Wymiary: 350 x 1.850 mm
Nr zamówienia: 8000 195 080

Panel słoneczny 95Wp Wymiary: 350 x 2.150 mm
Nr zamówienia: 8000 237 095

Green Energy Scandinavia A/S
Niels Bohrs Vej 2

DK - 7100 Vejle, Denmark

Więcej o naszych rozwiązaniach na stronie mipv.pro

MOBILE SOLAR
– every surface a source™



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

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie mipv.pro – gdzie również możesz 
przeczytać więcej o naszych rozwiązaniach, znaleźć arkusze danych i obejrzeć wideo z instrukcjami.

MOBILE SOLAR
– every surface a source™


