SOLCELLER TIL HELE
TRANSPORTBRANCHEN
– komplet pakkeløsning fra Green Energy Scandinavia

5 grønne facts:
• Du mindsker CO² udslip

• Du mindsker dieselforbrug
• Du har altid grøn strøm
• Du har større fleksibilitet
• Du har altid "kaffe på kanden"

Mobile Solar – every surface a source™
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Solcelleløsninger til alle
segmenter i transportbranchen
Var det noget med et plug & play solcellesystem? Green Energy har den
rette løsning til dig – grønt, bæredygtigt og CO² venligt. Du har altid opladte
batterier, og er helt uafhængig af elnettet.
Løsningen kaldes for MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic). Denne nye solcelleteknologi udnytter alle lysets farver, der genererer strøm – allerede inden
øjet opfanger dagslyset. Panelerne kan klare alle former for afvaskning, og er
ikke skyggefølsomme. Resultatet er, at du altid har strøm til dine opgaver.

Hvorfor er det en god idé, at
montere solceller på dit køretøj?
Det er det på grund af det stigende strømforbrug på nyere køretøjer.
Der bruges en del strøm til for eksempel kaffemaskine, tv, computer,
køleskab, værktøj, lifte og andet udstyr. Derfor er denne løsning et godt
og pålideligt valg. Montér vores CIGS solceller på taget, eller hvor der
er plads til dem. De genererer din grønne strøm, når du er på farten
– og når du holder stille! Du sparer brændstof, slider mindre på generatoren, og har altid opladte batterier.
DU KAN MED STOR FORDEL SÆTTE VORES LØSNING PÅ:
•
•
•
•
•
•
•
•

LASTBIL
TRAILER
BUS
VAREVOGN
UDRYKNINGSKØRETØJER
AUTOCAMPER
CAMPINGVOGN
STATIONÆRT ANLÆG (container, mandskabsvogn og lysanlæg)

De nye regler for inaktiv køretøjsmotordrift i byer rammer distributionsselskaberne hårdt. Når tomgang ikke længere er tilladt, vil opladning af
hovedbatterierne og batterierne til liften samt andet elektrisk udstyr, udeblive. Samtidig forbyder EURO6-reglerne, der reducerer byemissioner,
at generatoren lader under 2500 RPM. Chauffører der har problemer med
for lidt strøm i arbejdstiden, vil blive godt hjulpet med strøm fra solceller
– og tidspilde mindskes. Systemet hjælper også med at sikre, at varevognen kan levere 220V til håndværkerens maskiner.
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Det er tid til de klimavenlige løsninger. Dette gælder især ved udbud til kommuner,
stat og klimaorienterede virksomheder. Green Energy løsninger er skabt fra eget
udviklingscenter, de er gennemtestede – og selvfølgelig E-certificeret.
Green Energy har specialiseret sig i at udnytte energien fra sollyset til mobile
enheder, og kan nu tilbyde dig en løsning, der omsætter solens energi på en økonomisk og forsvarlig måde. Det formindsker brændstofforbrug, slid på batteri og
generator – ligesom løsningen tilgodeser behovet for strømudtag til værktøjsbrug.
Green Energy har gjort det lettere at komme med på den grønne bølge, da vi
forhandler et komplet sortiment af MIPV-sæt (Mobile Integrated Photovoltaic).
MIPV-sæt er dansk producerede, og kan bruges til 12V eller 24V løsninger.
Sættene findes i mange forskellige størrelser og watt udgaver – helt ned fra 55W.
Sættene kan samtidig kombineres med 220V inverter i både 12V eller 24V og fra
1.000W. Solcellerne er særdeles fleksible – og med en tykkelse på kun 3 mm er
de lette at montere på næsten alle overflader.
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Solcelle facts:
• Slankt design – 3 mm tykkelse
• Super fleksible paneler
• Mindre CO ² udledning

• Mindre brændstofforbrug
• Monteres på cirka 3-4 timer

mipv.pro
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Vælg den rette
inverter til jobbet ...
Løsningen skal selvfølgelig passe til den hverdag, som du
har, når du er på farten – og er ude ved dine kunder.
De viste watt på inverterne er, hvad der kan leveres i
konstant effekt. Peak-effekten på 3 sek. er det dobbelte.
Alle invertere er udstyret med soft start. Systemet er
100% pålideligt og naturligvis ren sinus. Der medfølger
kablet fjernbetjening til alle invertere.
Hvad betyder det helt præcist? At alt tilkoblet
udstyr er kontinuerligt forsynet med 220V.
Kort fortalt markedets bedste løsning.

Vælg den optimale
solcelleløsning til dit køretøj
Det er vigtigt, at du vælger den rigtige pakkeløsning, der passer til dit køretøj og dine
behov. Green Energy rådgiver dig gerne
– så du får den bedste løsning
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Super nyhed! Strøm til din
autocamper eller campingvogn
Har du solceller på din autocamper eller campingvogn?
Så er denne nye 12V inverter den helt rette løsning!
Med en 12V inverter på 2.000W skal du ikke mere tænke på
at skifte fra batteri til landstrøm. Hvorfor? Fordi det klarer
inverteren nemlig helt automatisk for dig – uden afbrydelser.
Inverteren prioriterer automatisk grøn solcellestrøm
fremfor landstrøm.
Bestillingsnr.: 8000 230 216

Grøn
strøm
=
Watt på invertere = konstant effekt

lav CO
²

Peak-effekten på 3 sekunder er det dobbelte
Med avanceret soft-start
Ren sinuskurve
Alt tilkoblet udstyr er kontinuerligt forsynet med 220V
mipv.pro
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1.000W

1.500W

2.000W

1.000W inverter er til mindre el-udstyr
fx: køleboks, tv, oplader til laptop eller
mobiltelefon og mini-støvsuger

1.500W inverter er til der, hvor 1000W
ikke er helt tilstrækkelig fx: mindre kaffemaskine, mikroovn og miniovn

2.000W inverter er til standardopgaver
fx: kaffemaskine, mikroovn, damprenser,
dykpumpe, let el-værktøj og støvsuger

Mål: L311 x B168 x H96 mm
Bestillingsnr:
8000 100 012 (12V)
			
8000 100 024 (24V)

Mål: L325 x B252 x H101 mm
Bestillingsnr:
8000 150 024
Bemærk: 1500W inverter kun til 24V

Mål: L325 x B252 x H101 mm
Bestillingsnr:
8000 200 012 (12V)
			
8000 200 024 (24V)

INVERTER

INVERTER

INVERTER
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Fjernbetjening medfølger
til alle invertere med 4
meter fladkabel.
Forlængerkabel til
fjernbetning 10 meter
Bestillingsnr: 8000 010 220

3.000W

4.000W

3.000W inverter er til større opgaver
fx: el-værktøj såsom vinkelsliber, højtryksrenser, betonhammer og varmeblæser

4.000W inverter er til heavy duty opgaver
fx: el-værktøj, stor støvsuger, svejser, generator,
op til 3 kaffemaskiner og 2 mikroovne

Mål: L450 x B252 x H101 mm
Bestillingsnr:
8000 300 012 (12V)
			
8000 300 024 (24V)

Mål: L512 x B252 x H101 mm
Bestillingsnr:
8000 400 012 (12V)
			
8000 400 024 (24V)

INVERTER

INVERTER

mipv.pro
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Powerbank er din elektriske
reservedunk og grønne
strømløsning! hver dag!
Var det noget med bærbar strøm til dine akku-batterier, så du
aldrig løber tør for strøm ude i felten? Med Powerbank undgår du
den traditionelle generator – og du behøver ikke mere lede efter et
220V udtag til kabeltromlen.
Ekstra: Du kan tilkøbe en smart-box-lader, der indbygges i køretøjet.
Den sørger for, at din Powerbank oplades via køretøjet. Tilkøb: Du har
mulighed for at lade Powerbanken op med en solcelleløsning via den
indbyggede MPPT laderegulator.
• Lades fra 220V – fuld opladning på max 8 timer
Powerbank er inklusiv 220V lader
• Lades direkte fra solceller via indbygget MPPT-Charge Controller
• Lades med minium 1 stk. 95Wp eller 2 stk. 55Wp solceller
Powerbank
Smart-box-lader

Bestillingsnr: 8000 151 500
Bestillingsnr: 8000 122 415

Powerbank facts:
• 1.000W inverter med 1500W i peak
• 100% ren sinuskurve
• Indbygget 1.5 kWh lithium batteri
• 2 stk. 220V udtag med samlet effekt på 1.000W
• USB og USB-C stik
• 12V udtag i form af cigarstik
• 2.500 cyklus batteri
• Vægt: 15 kg
• Mål: 371 x 165 x 365 mm

Solcelle energi | Green Energy Scandinavia
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Endnu mere grøn strøm med
Black Box Power Station
Der er ingen grund til at gå på kompromis med hverken ydeevne
eller stabilitet. Leveres med 4 fleksible high voltage CIGS-solcellepaneler med en samlet effekt på 220Wp.
•

2 stk. 220V-udtag + 4 stk. USB-udgange + 4 stk. USB-C-udgange
– fx til opladning af mobil, bærbar og akku-maskiner

•

Samlet 2.05 kWh batterikapacitet LiFePO4

•

Lang levetid – fulde op/afladninger op til 4.000 gange. 80% afladning op til 8.000 gange

•

Indbygget inverter på 3.000W ren sinus

•

Avanceret softstart – værktøj med stor startstrøm kan tilsluttes

•

Peak-belastning på 5.000W (op til 5 min. ad gangen)

•

Der medfølger booster, der kan lade med 1.180W – sikrer lynopladning fra generatoren

•

Kompakt boks på kun L520 x B290 x H230 mm

•

Indbygget LCD-skærm – monitorerer status fra boksen

•

Indbygget Bluetooth-funktion – følg med i status fra mobil / app

•

Vedligeholdelsesfri og lang levetid. 3 års fuld garanti. 5 års garanti kan tilkøbes

•

E-certificeret

Bestillingsnr.:
Bestillingsnr.:

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

EV leveres med 6 stk. solceller
Uden booster

Solcelle energi | Green Energy Scandinavia
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T-Box er den nye og vandtætte
innovative powerløsning!
Stærk nyhed! Vandtæt T-Box der kan monteres under bunden på køretøj.
Du får et komplet solcelleanlæg med batteri, laderegulator og paneler
– inklusiv 220Wp eller 380Wp solceller alt efter dit behov.
E-certificeret med 2.5 kWh brugbar strøm og mulighed for 250A kontinuerlig
afladning. Ideel til elektriske varevogne med lift (tailgate lift) – deraf navnet
T-Box. Også velegnet til elektrisk palleløfter og lignende. Vedligeholdelsesfri
og lang levetid – 3 års fuld garanti. 5 års garanti kan tilkøbes.
Lang / smal 12V
220Wp sæt
380Wp sæt

Mål: L935 x B135 x H130 mm
4 stk. 55Wp solpaneler
4 stk. 95Wp solpaneler

Bestillingsnr:
8000 455 220
8000 495 380

Lang / smal 24V
220Wp sæt
380Wp sæt

Mål: L935 x B135 x H130 mm
4 stk. 55Wp solpaneler
4 stk. 95Wp solpaneler

Bestillingsnr:
8000 455 218
8000 455 219

Kort / bred 12V
220Wp sæt
380Wp sæt

Mål: L740 x B305 x H150 mm
4 stk. 55Wp solpaneler
4 stk. 95Wp solpaneler

Bestillingsnr:
8000 455 221
8000 495 381

Kort / bred 24V
220Wp sæt
380Wp sæt

Mål: L740 x B305 x H150 mm
4 stk. 55Wp solpaneler
4 stk. 95Wp solpaneler

Bestillingsnr:
8000 455 222
8000 455 223

MEGA
STAND POWER
-A
LØSN LONE
I
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el-k øre sil og
tøjer
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Hvilken solcelleløsning passer
bedst til jobbet? Se nogle af
mulighederne lige her
Data i servicebeskrivelserne
er kun til vejledende brug

Mulig solenergi
Beregnet ud fra 10 timer:

• Solskin
• Overskyet
• Regnvejr

1.10 kWh
0.50 kWh
0.25 kWh

Solstråling: Centraleuropa

TIL FØRERHUSET PÅ LASTBILER
110WP SÆT / 2 STK. 55WP / 1.150 X 350 MM
DAGLIGT FORBRUG:
•
•
•
•

Mikrobølgeovn 1.200W bruges 6 minutter = 0.12 kWh
Kaffemaskine 1.000W bruges 5 minutter 2 x dagligt = 0.18kWh
TFT TV 20" 40W bruges 5 timer dagligt = 0.20 kWh
Totalt energiforbrug = 0.50kWh

Læs mere på side 19

TIL FØRERHUSET PÅ LASTBILER
165WP SÆT / 3 STK. 55WP / 1.150 X 350 MM
DAGLIGT FORBRUG:

Mulig solenergi
Beregnet ud fra 10 timer:

• Solskin
• Overskyet
• Regnvejr

1.65 kWh
0.80 kWh
0.40 kWh

Solstråling: Centraleuropa

•
•
•
•

Mikrobølgeovn 1.200W bruges 6 minutter = 0.12 kWh
Kaffemaskine 1.000W bruges 5 minutter 2 x dagligt = 0.18 kWh
TFT TV 20" 40W bruges 5 timer dagligt = 0.20 kWh
Totalt energiforbrug = 0.50 kWh

165Wp sæt dækker dig lidt bedre ind i regnvejr
Hvis du har brug for lidt mere strøm på en regnvejsdag, hvor 110Wp sæt
ikke helt dækker dit forbrug, kan 165Wp være en god løsning.

Læs mere på side 19

LOGISTIK BILER MED LIFT
190WP SÆT / 2 STK. 95WP / 2.150 X 350 MM
DAGLIGT FORBRUG:

Mulig solenergi
Beregnet ud fra 10 timer:

• Solskin
• Overskyet
• Regnvejr

1.90 kWh
0.95 kWh
0.48 kWh

Solstråling: Centraleuropa

• Lift 1 x op og ned på ca. 3 minutter
160 Amp. x 12V = 1.920 watt: 3 minutter (1:20 h) = 96W = 0.096 kWh
• 10 x levering af varer pr. dag = 0.96 kWh
El-hund – typisk dagligt forbrug: 1 kWh
Her kan solcellesystemet bruge generatoren og understøtte batteriet.
Med en Euro 6 varevogn starter generatoren i princippet fra 2.500 omdrejninger pr. minut (RPM) Derfor er denne løsning populær – især ved
by-logistik kørsel, fordi generatoren ikke starter så ofte, og dermed
dræner batteriet.

Læs mere på side 19
Fortsættes næste side >>

mipv.pro
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Alt efter opgave og behov
vælger du din bæredygtige
solcelleløsning
Data i servicebeskrivelserne
er kun til vejledende brug

HÅNDVÆRKERBIL
220WP SÆT / 4 STK. 55WP / 1.150 x 350 MM

Mulig solenergi
Beregnet ud fra 10 timer:

• Solskin
• Overskyet
• Regnvejr

2.20 kWh
1.10 kWh
0.55 kWh

Solstråling: Centraleuropa

DAGLIGT FORBRUG:
• 6A batteri 18V = 0.10 kWh
• En håndværker bruger normalt 2-3 batterier pr. arbejdsdag
• En gartner bruger normalt 3-4 batterier pr. arbejdsdag
Det nøjagtige strømbehov er kompliceret at beregne, men det er
vores erfaring, at et 220WP system er tilstrækkeligt her. Hvis det
mod alle forventninger ikke rækker, kan systemet til enhver tid
udbygges. Vi anbefaler: Et forbrugsbatteri der er koblet til køretøjets batteri i et separat skillerelæ samt inverter med ren sinus og
softstart på 2.000W.

Læs mere på side 20
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HÅNDVÆRKERBIL MED LIFT
380WP SÆT / 4 STK. 95WP / 2.150 X 350 MM
DAGLIGT FORBRUG:
• Lift 1 x op + ned på ca. 3 minutter
200 Amp x 12V = 2400W: 3 minutter (1:20h) = 120W = 0.12 kWh
• 15 x op og ned dagligt = 1.80 kWh

Mulig solenergi
Beregnet ud fra 10 timer:

• Solskin
• Overskyet
• Regnvejr

3.80 kWh
1.90 kWh
0.80 kWh

Solstråling: Centraleuropa

Her kan solsystemet bruge generatoren til at understøtte batteriet.
En Euro 6 varevogn starter generatoren i princippet fra 2.500 omdrejninger pr. minut (RPM), og derfor er denne løsning særligt populær
ved by-logistik kørsel – fordi generatoren ikke starter så ofte, og
dermed dræner batteriet.
* Fossil bil: Vi anbefaler et forbrugsbatteri, der er koblet til køretøjets
batteri i et separat skillerelæ. Hvis liften allerede har et batteri, kan
denne avendes. ** El bil: Vi anbefaler et større batteri med et standalone system som fx et LAR 200 lithium batteri, eller det originale T-box
system fra Green Energy. Systemet kan til enhver tid udbygges med
flere solcellepaneler.

Læs mere på side 20

BYBUS
640WP SÆT / 8 STK. 80WP / 1.850 X 350 MM
DAGLIGT FORBRUG:
• Bybusser har mange elektriske komponenter som fx ventilationssystem, diverse lyskilder, destinationsdisplays både
inde og ude, radio, kameraer og lignende.

Mulig solenergi
Beregnet ud fra 10 timer:

• Solskin
• Overskyet
• Regnvejr

6.40 kWh
3.20 kWh
1.60 kWh

Solstråling: Centraleuropa

Alle nævnte systemer fungerer med elektricitet, der kommer fra generatoren og derfra via batteriet. Med dieselbusser er det vores erfaring,
at vores CIGS solcellesystem giver 600 kWh til batteriet. Det betyder
en besparelse på ca. 600 liter brændstof om året.
Forudsætningen er, at den producerede solenergi anvendes konstant.
I en e-bus har 24 volt-systemet samme forbrug. Her skal solpanelerne
dog ikke konkurrere med en generator. Resultatet: Du vil opnå et bedre
og mere stabilt resultat, samt en lidt længere rækkevidde på bussen.

Læs mere på side 20

TURISTBUS / LDC
960WP SÆT / 12 STK. 80WP / 1.850 X 350 MM
DAGLIGT FORBRUG:

Mulig solenergi
Beregnet ud fra 10 timer:

• Solskin
• Overskyet
• Regnvejr

9.60 kWh
4.80 kWh
2.40 kWh

Solstråling: Centraleuropa

•	Ligesom med bybusser er strømforbruget højt i turistbusser,
men her er der ekstra forbrugsmønstre inde i billedet såsom
mikrobølgeovn, køleskab, kaffemaskine, varmtvandsbeholder
samt USB-porte pr. sæde.
Samlet set er det et stort forbrug, især når teknikken kører imens motor
er slukket. Da disse køretøjer har flere generatorer, aflaster solcelle systemerne disse. Det er vores erfaring, at vores solceller kan producere
1.000 kWh. til batteriet. Det vil sige en besparelse på omkring 1.000
liter brændstof årligt. Vi anbefaler: Installation af forbrugsbatteri og en
inverter på 4.000W.

Læs mere på side 20

mipv.pro
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Solcellerne er designet specifikt til transportsektoren med en gennemtestet teknologi
En teknologi der gør, at cellerne ikke knækker samt at
de kan modstå barske vejrforhold. Panelerne er monteret med en speciallim på bagsiden.
Solcellerne er særdeles lysfølsomme, og producerer
strøm selv på overskyede dage med lav solstråling.
Kan monteres både vandret og lodret, og solcellerne
afgiver ikke varme = ingen brandfare.
GREEN ENERGY TILBYDER FØLGENDE
SOLCELLELØSNINGER

Vi har flere forskellige plug & play løsninger – og har
du behov for en specialtilpasset løsning, så hjælper vi
gerne med at sammensætte det helt rette solcellesæt
til dig. Green Energy´s tekniske afdeling står klar med
rådgivning, hvis du skulle få brug for det. Sættet kan
du selv installere, men vi henviser gerne til nærmeste
montør. Du skal beregne godt 3 timers installationstid
til et 165Wp sæt.

PLUG & PLAY SÆT BESTÅR AF
• Solceller + kabelbakke (kun 640Wp og 960Wp)
• MPPT laderegulator 12V / 24V
• Solcellekabel + Batterikabler
• Automatsikring 30A (eller 50A alt efter størrelse)
Eksempler på solcellesæt

Mål B x L

110Wp

2 stk. solceller

350 x 1.150 mm

8000 240 024

160Wp

2 stk. solceller

350 x 1.850 mm

8000 160 024

165Wp

3 stk. solceller

350 x 1.150 mm

8000 165 024

FORDELE VED SOLCELLEANLÆG

190Wp

2 stk. solceller

350 x 2.150 mm

8000 190 024

•
•
•
•
•

220Wp

4 stk. solceller

350 x 1.150 mm

8000 220 024

240Wp

3 stk. solceller

350 x 1.850 mm

8000 100 240

380Wp

4 stk. solceller

350 x 2.150 mm

8000 380 024

640Wp

8 stk. solceller

350 x 1.850 mm

8000 100 640

960Wp

12 stk. solceller

350 x 1.850 mm

8000 100 960

Vedvarende strømkilde
Forlænget holdbarhed af batteri
Mindre slid på generator
Fleksibilitet – du er ikke afhængig af elnettet
Dieselbesparelse = lavere CO₂ udslip

Best. nr.

Solcelle energi | Green Energy Scandinavia
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Fleksible
solceller

Fjernbetjening
MPPT
Laderegulator

Automatisk
sikring

Datalogger
Købes separat

12/24V inverter til 220V
Købes separat

Skillerelæ 12V
Købes separat

Batterier + inverter
Købes separat

Sådan ser løsningen ud
Komplet plug & play løsning, der er 100% klar til at levere strøm til dit køretøj. Du er
nu med på den grønne bølge ... en rigtig god investering på den lange kørebane

18
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Vælg det rigtige
solcellesæt der
passer til dit køretøj
og strømforbrug
Solcellesæt: 110Wp 12/24V

2 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 1.150 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 30A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
20 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 30A / Vandtæt
Bestillingsnr.: 8000 240 024

Solcellesæt: 160Wp 12/24V

2 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 1.850 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 30A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
20 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 30A / Vandtæt
Bestillingsnr.: 8000 160 024

Solcellesæt: 165Wp 12/24V

3 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 1.150 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 30A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
20 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 30A / Vandtæt
Bestillingsnr.: 8000 165 024

Solcellesæt: 190Wp 12/24V

2 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 2.150 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 30A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
20 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 30A / Vandtæt
Bestillingsnr.: 8000 190 024
Fortsættes næste side >>
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Vælg det rigtige
solcellesæt der
passer til dit køretøj
og strømforbrug
Solcellesæt: 220Wp 12/24V

4 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 1.150 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 30A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
20 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 30A / Vandtæt
Bestillingsnr.: 8000 220 024

Solcellesæt: 240Wp 12/24V

3 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 1.850 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 30A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
20 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 30A / Vandtæt
Bestillingsnr.: 8000 100 240

Solcellesæt: 380Wp 12/24V

4 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 2.150 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 50A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
20 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 30A / Vandtæt
Bestillingsnr.: 8000 380 024

Solcellesæt: 640Wp 12/24V

8 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 1.850 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 50A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
40 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 50A / Vandtæt
6.5 meter aluminium kabelbakke / Klargjort med lim
Bestillingsnr.: 8000 100 640

Solcellesæt: 960Wp 12/24V

12 stk. CIGS solceller / Mål: 350 x 1.850 mm / Klargjort med lim
1 stk. laderegulator / 50A MPPT / Særlig opladningsalgoritme
2 stk. taggennemføringer / Leveres med lim
40 meter PV kabel / Inklusiv kabelbinder, pressesamler og krympeflex
3 stk. batterikabler / Færdigsamlet
1 stk. automatsikring 50A / Vandtæt
6.5 meter aluminium kabelbakke / Klargjort med lim
Bestillingsnr.: 8000 100 960
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4
LiFePO Bluetooth
Lithium batteri 200Ah / LAR200
Forbrugsbatteri med stabil og høj udgangseffekt på
250A og 500A i peak. Lang levetid og lave omkostninger til vedligeholdelse og brug. Anvendes til lastbil,
bus, varevogn, autocamper, campingvogn og både.
Kan erstatte 12V blybatteri, AGM eller Gel batteri.
•
•
•
•
•
•
•

Lang levetid – fulde op/afladninger op til 4.000 gange
Ved 80% afladning 8.000 gange
Stor strøm, kontinuerlig afladningsstrøm op til 250A
Vedligeholdelsesfri og lang levetid – 3 års fuld garanti
Kan serie- og parallelforbindes
Lav selvafladning / bredt driftstemperaturområde
Indbygget Bluetooth – overvåger forbrugsstatus via app
Mål: L450 x B243 x H170 mm
Bestillingsnr.: 8000 133 424
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Batteriladeren der
lader dine lithium
batterier rigtigt op!
• 240V / 14.6V / 29.2V LiFePO4 20A
• Mål: L230 x B110 x H65 mm
• Batteriladeren er specielt udviklet til
GE LAR200Ah lithium batteri
• Sikret mod kortslutning og overbelastning
• Leveres med schukostik
Bestillingsnr.: 8000 200 155 (12V)
Bestillingsnr.: 9539 640 172 (24V)
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Intelligent og kompakt Booster
– designet til Euro 6 og fremtidens Euro normer
Boosteren er en DC/DC-konverter, der
fås til 12V og 24V. Den udnytter generatorens ledige kapacitet, så der genereres strøm til lithium forbrugsbatteriet.
Ved brug af køretøjets egen generator
lades der normalt op til 75%, hvorimod
denne booster giver 100% opladning.
Det der også er vigtigt, er, hvor meget

værktøj du kan lade fra det eksterne
batteri. Boosteren fra Green Energy
erstatter det konventionelle skillerelæ,
det sikrer, at forbrugsbatteriet ikke tapper køretøjets startbatteri.
Til stor forskel fra andre udgaver af
boostere på markedet, der anvender
ledning til tænding, er denne Booster

intelligent, da den selv registrerer,
hvornår generatoren kører, og hvornår
den har ledig kapacitet.
Booster er let at montere med en
kompakte størrelse på kun:
L240 x B130 x H50 mm
Bestillingsnr.: 9539 640 143 (12V)
Bestillingsnr.: 9539 640 243 (24V)
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Ekstra tilbehør til montering

Solcellepanel 55Wp
Bestillingsnr.:

Mål: 350 x 1.150 mm
8000 125 055

Solcellepanel 80Wp
Bestillingsnr.:

Mål: 350 x 1.850 mm
8000 195 080

Solcellepanel 95Wp
Bestillingsnr.:

Mål: 350 x 2.150 mm
8000 237 095

Datalogger
Bestillingsnr.:

8000 050 101

Skillerelæ 12V / 125A
Bestillingsnr.: 8000 125 012

Mobile glue / Hvid lim / 200 ml
Bestillingsnr.: 8000 133 290

MOBILE SOLAR
– every surface a source™
Taggennemføring / Fås i sort eller grå
Bestillingsnr.: Sort: 8000 223 010
		
Grå: 8000 223 011

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

Læs mere om vores løsninger på mipv.pro

MOBILE SOLAR
– every surface a source™

Green Energy Scandinavia A/S / Niels Bohrs Vej 2, DK - 7100 Vejle, Danmark
Kontakt os via vores kontaktformular på mipv.pro – hvor du også kan læse
mere om vores løsninger, finde datablade og se instruktionsvideoer.

