
5 gröna fakta:
• Du minskar CO₂-utsläppen
• Du minskar dieselförbrukningen
• Du har alltid grön kraft
• Du har större flexibilitet
• Du har alltid "kaffe i kannan"

Mobile Solar – every surface a source™

SOLCELLER TILL HELA 
TRANSPORTBRANCHEN
– komplett paketlösning från Green Energy Scandinavia
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Var det något med ett plug & play-solsystem? Green Energy har rätt 
lösning för dig – grön, hållbar och CO₂-vänlig. Du har alltid laddade 
batterier och är helt oberoende av elnätet. 

Lösningen kallas för MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic). Denna nya 
solcellsteknik utnyttjar alla ljusets färger som genererar elektricitet – även 
innan ögat tar upp dagsljus. Panelerna klarar alla typer av tvätt och är inte 
nyanskänsliga. Resultatet är att du alltid har kraft för dina uppgifter.

Solcellslösningar för alla seg-
ment inom transportbranschen

Detta beror på den ökande energiförbrukningen för nyare fordon. Mycket 
ström går åt till exempelvis kaffebryggare, TV, dator, kylskåp, verktyg, hissar 
och annan utrustning. Därför är denna lösning ett bra och pålitligt val. Montera 
våra CIGS solceller på taket eller där det finns plats för dem. De genererar 
din gröna kraft när du är på språng – och när du är stilla! Du sparar bränsle, 
sliter mindre på generatorn och har alltid laddade batterier.

DU KAN MED STOR FÖRDEL ATT ANVÄNDA VÅR LÖSNING PÅ:

• LASTBIL
• SLÄPVAGN
• BUSS
• SKÅPBIL
• AKUTFORDON
• HUSBIL
• HUSVAGN
• STATIONÄRT SYSTEM (container, besättningsbil och belysningssystem)

De nya reglerna för inaktiv drift av fordonsmotorer i städer slår hårt mot 
distributionsföretagen. När tomgång inte längre är tillåten kommer laddning 
av huvudbatterierna och batterierna till hissen samt annan elektrisk utrustning 
inte att vara möjlig. Samtidigt förbjuder EURO6-reglerna, som minskar städer-
nas utsläpp att generatorn laddar under 2.500 RPM. Förare som har problem 
med för lite ström på arbetstid får god hjälp av ström från solceller – det är 
också mer tidseffektivt. Systemet bidrar också till att skåpbilen kan leverera 
220V till hantverkarens maskiner

Varför är det en bra idé, att 
montera solceller på ditt fordon?
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Det är dags för klimatvänliga lösningar. Det gäller särskilt vid anbud till kommuner, 
stat och klimatinriktade företag. Green Energy-lösningar skapas från vårt eget 
utvecklingscenter, de är noggrant testade – och naturligtvis E-certifierade.

Green Energy har specialiserat sig på att utnyttja energin från solljus för 
mobila enheter och kan nu erbjuda dig en lösning som omvandlar solenergi på 
ett ekonomiskt och sunt sätt. Det leder till minskad bränsleförbrukning, batteri- 
och generatorslitage – och lösningen tillgodoser också behovet av eluttag för 
verktygsanvändning.

Green Energy har gjort det lättare att ansluta sig till den gröna vågen, eftersom 
vi säljer ett komplett utbud av MIPV-kit (Mobile Integrated Photovoltaic). MIPV-
seten är dansktillverkade och kan användas för 12V eller 24V lösningar.

Seten finns i många olika storlekar och wattversioner – ända ner från 55W. 
Seten kan samtidigt kombineras med 220V inverterare i både 12V eller 24V 
och från 1.000W. Solcellerna är extremt flexibla – och med en tjocklek på 
endast 3 mm är de lätta att montera på nästan alla ytor.

Solcellsfakta:
• Slimmad design – 3 mm tjock
• Superflexibla paneler
• Mindre CO₂-utsläpp
• Mindre bränsleförbrukning
• Monteras på ca 3-4 timmar

Datalogger

Det går att ansluta en 

datalogger som visar hur 

många kWh solcellerna har 

producerat, bränslebespa-

ringar och hur mycket 

CO₂-besparingar som görs.

Läs mer på sidan 23. 
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Lösningen ska självklart passa din vardag när du är 
på språng – och är ute med dina kunder.

Watten som visas på växelriktarna är vad som kan 
levereras i konstant effekt. Toppeffekten på 3 sek. är 
det dubbla. Alla växelriktare är utrustade med mjukstart. 
Systemet är 100% tillförlitligt och givetvis ren sinus. 
Kabelfjärrkontroll medföljer alla växelriktare. 

Vad exakt betyder det? Att all ansluten utrustning 
kontinuerligt matas med 220V. Kort sagt den bästa 
lösningen på marknaden.

Välj rätt inverterare 
till jobbet ...

Det är viktigt att du väljer rätt paketlösning 
som passar ditt fordon och dina behov. 
Green Energy ger dig gärna råd 
– så att du får den bästa lösningen

Välj den optimala 
solcellslösningen för ditt fordon

INVERTERingår inte i solcells-sets – ska köpas separat.Se sidan 6-7



mipv.pro

Solcellsenergi  |  Green Energy Scandinavia    |  5

Har du solceller på din husbil eller husvagn? 
Då är denna nya 12V inverteraren den perfekta lösningen!

Med en 12V inverterare på 2.000W behöver du inte längre tänka 
på att byta från batteri till landström. Varför? För den hanterar 
inverteraren helt automatiskt åt dig – utan avbrott. Inverteraren 
prioriterar automatiskt grön solcellskraft framför landström.

Beställningsnr.:  8000 230 216

Supernyhet! Kraft till din 
husbil eller husvagn

Grön ström
= låg CO²

Watt på inverterare = konstant effekt

Toppeffekten på 3 sekunder dubblas 

Med avancerad mjukstart

Ren sinuskurva

All ansluten utrustning kontinuerligt matas med 220V
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1.000W
lätt förbrukning

1.500Wendast för 24V

2.000Wstandard-förbrukning

3.000Wför elektrisk utrustning

1.000W
INVERTERARE

1.500W
INVERTERARE

2.000W
INVERTERARE

1.000W inverterare är till mindre el-
utrustning t.ex.: kylbox, tv, laddare till 
laptop eller mobiltelefon och mini-
dammsugare
Mål: L311 x B168 x H96 mm
Beställningsnr:  8000 100 012 (12V)
   8000 100 024 (24V)

1.500W inverterare används där 1.000W 
inte är tillräckligt, t.ex.: mindre kaffe-
maskin, mikrovågsugn och miniugn
Mål: L325 x B252 x H101 mm
Beställningsnr: 8000 150 024
Anmärkning: 1500W inverterare 
endast för 24V

2.000W inverterare är avsedd för standard-
uppgifter t.ex.: kaffemaskin, mikrovågsugn, 
ångtvätt, pump, lätta elverktyg och damm-
sugare
Mål: L325 x B252 x H101 mm
Beställningsnr: 8000 200 012 (12V)
   8000 200 024 (24V)
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3.000Wför elektrisk utrustning

4.000Wför heavy duty

3.000W
INVERTERARE

4.000W
INVERTERARE

3.000W inverterare är för större uppgifter
t.ex.: elverktyg som vinkelslip, högtryckstvätt, 
betonghammare och värmefläkt
Mål: L450 x B252 x H101 mm
Beställningsnr:  8000 300 012 (12V)
   8000 300 024 (24V)

4.000W inverterare är avsedd för tunga uppgifter
t.ex.: elverktyg, stor dammsugare, svetsare, gene-
rator, upp till 3 kaffemaskiner och 2 mikrovågsugnar
Mål: L512 x B252 x H101 mm
Beställningsnr: 8000 400 012 (12V)
   8000 400 024 (24V)

Fjernbetjening medfølger 
til alle invertere med 4 
meter fladkabel.

Förlängningskabel för 
fjärranvändning 10 meter
Beställningsnr: 8000 010 220
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Powerbank är din elektriska 
reservburk och gröna ström-
lösning, varje 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. 

Extra: Du kan köpa en smartboxladdare, som integreras i fordonet. 
Det ser till att din Powerbank laddas via fordonet. Tillbehör: Du har 
möjlighet att ladda Powerbanken med en solcellslösning via den 
inbyggda MPPT-laddningsregulatorn.

• Laddas från 220V - full laddning på max 8 timmar  
 Powerbank inkluderar en 220V laddare

• Laddar direkt från solceller via inbyggd MPPT-Charge Controller

• Laddas med minst 1 95Wp eller 2 55Wp solceller

Powerbank  Beställningsnr:  8000 151 500
Smartboxladdare Beställningsnr:  8000 122 415

Powerbankfakta:
• 1.000W inverterare med 1.500W i peak

• 100% ren sinuskurva

• Inbyggt 1.5 kWh litiumbatteri

• 2 st. 220V uttag med en total effekt på 1.000W

• USB- och USB-C-kontakter

• 12V uttag i form av cigarrplugg

• 2.500 cykler batteri

• Vikt: 15 kg

• Mål: 371 x 165 x 365 mm
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Ännu mer grön ström med 
Black Box Power Station
Det finns ingen anledning att kompromissa med vare sig 
prestanda eller stabilitet. Levereras med 4 flexibla högspännings 
CIGS solpaneler med en total effekt på 220Wp. 

• 2 st. 220V uttag + 4 USB-utgångar + 4 USB-C-utgångar
 - t.ex. för laddning av mobila, bärbara och sladdlösa maskiner

• Total 2.05 kWh batterikapacitet LiFePO4

• Lång livslängd – full upp/urladdning upp till 4.000 gånger. 80% urladdning upp till 8.000 gånger

• Inbyggd inverterare på 3.000W ren sinus

• Avancerat mjukstartsverktyg med stor startström kan anslutas

• Toppbelastning på 5.000 W (upp till 5 minuter åt gången)

• Booster medföljer som kan ladda med 1.180W – säkerställer blixtladdning från generatorn

• Kompakt låda på endast L520 x B290 x H230 mm

• Inbyggd LCD-skärm – övervakar boxens status

• Inbyggd Bluetooth-funktion – följ status från mobil/app

• Underhållsfri och lång livslängd. 3 års full garanti. 5 års garanti kan köpas

• E-certifierad

Beställningsnr.:  8000 225 055 (Fossil)
Beställningsnr.: 8000 225 056 (EV)

EV levereras med 6 st. solceller
Utan booster
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MEGA POWER FRITSTÅENDE LÖSNINGARHelt unik på mark-naden. Perfekt för både fossil- och eldrivna fordon

Lång / smal 12V Mål: L935 x B135 x H130 mm Beställningsnr:
220Wp set 4 st. 55Wp solpaneler 8000 455 220
380Wp set 4 st. 95Wp solpaneler 8000 495 380

Lång / smal 24V Mål: L935 x B135 x H130 mm Beställningsnr:
220Wp set 4 st. 55Wp solpaneler 8000 455 218
380Wp set 4 st. 95Wp solpaneler 8000 455 219

Kort / bred 12V Mål: L740 x B305 x H150 mm Beställningsnr:
220Wp set 4 st. 55Wp solpaneler 8000 455 221
380Wp set 4 st. 95Wp solpaneler 8000 495 381

Kort / bred 24V Mål: L740 x B305 x H150 mm Beställningsnr:
220Wp set 4 st. 55Wp solpaneler 8000 455 222
380Wp set 4 st. 95Wp solpaneler 8000 455 223

T-Box är den nya och vattentäta
innovativa kraftlösningen!
En stark nyhet! Vattentät T-Box som kan monteras under fordonets under-
sida. Du får ett komplett solcellssystem med batteri, laddningsregulator och 
paneler – inklusive 220Wp eller 380Wp solceller beroende på dina behov.

E-certifierad med 2.5 kWh användbar effekt och möjlighet till 250A kontinu- 
erlig urladdning. Idealisk för elbilar med hiss (bakluckelyft) - därav namnet 
T-Box. Passar även för elektriska pallyftar och liknande. Underhållsfri och 
lång livslängd – 3 års full garanti. 5 års garanti kan köpas.
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Data i tjänstebeskrivningarna 
är endast vägledande

Vilken solcellslösning passar 
bäst för jobbet? Se några av 
alternativen här
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Fortsättning på nästa sida >>

Möjlig solenergi 
Beräknat från 10 timmar:

• Solsken  1.10 kWh
• Molnigt  0.50 kWh
• Nederbörd 0.25 kWh
 Solstrålning: Centraleuropa

Möjlig solenergi 
Beräknat från 10 timmar:

• Solsken  1.65 kWh
• Molnigt  0.80 kWh
• Nederbörd 0.40 kWh
 Solstrålning: Centraleuropa

Möjlig solenergi 
Beräknat från 10 timmar:

• Solsken  1.90 kWh
• Molnigt  0.95 kWh
• Nederbörd 0.48 kWh
 Solstrålning: Centraleuropa

TILL FÖRARHYTTEN I LASTBILAR 
110WP SET / 2 ST. 55WP / 1.150 X 350 MM

DAGLIG FÖRBRUKNING:

• Mikrovågsugn 1.200W används 6 minuter = 0.12 kWh
• Kaffemaskin 1.000W används 5 minuter 2 x dagligen = 0.18 kWh
• TFT TV 20” 40W används 5 timmar om dagen = 0.20 kWh
• Total energiförbrukning = 0.50 kWh
 Mer information på sidan 19 

TILL FÖRARHYTTEN I LASTBILAR
165WP SET / 3 ST. 55WP / 1.150 X 350 MM

DAGLIG FÖRBRUKNING:

• Mikrovågsugn 1.200W används 6 minuter = 0.12 kWh
• Kaffemaskin 1.000W används 5 minuter 2 x dagligen = 0.18 kWh
• TFT TV 20” 40W används 5 timmar om dagen = 0.20 kWh
• Total energiförbrukning = 0.50 kWh

165Wp setet täcker dig lite bättre i regnigt väder
Om du behöver lite mer kraft en regnig dag där 110Wp set inte 
helt täcker din förbrukning kan 165Wp vara en bra lösning. 
Mer information på sidan 19 

LOGISTIKBILAR MED LIFT
190WP SET / 2 ST. 95WP / 2.150 X 350 MM

DAGLIG FÖRBRUKNING:

• Lyft 1 x upp och ner på ca. 3 minuter  
 160 Amp. x 12V = 1.920 watt: 3 minuter (1:20 tim) = 96 W = 0.096 kWh  
• 10 x leverans av varor pr. dygn = 0.96 kWh

El-hund – typisk daglig förbrukning: 1 kWh 
Här kan solcellssystemet använda generatorn och stödja batteriet. Med en 
EURO6 skåpbil startar generatorn i princip från 2.500 varv per minut (RPM) 
Det är därför den här lösningen är populär – speciellt för stadslogistikkörning, 
eftersom generatorn inte startar lika ofta, vilket gör att batteriet laddas ur.
Mer information på sidan 19 
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Möjlig solenergi 
Beräknat från 10 timmar:

• Solsken  2.20 kWh
• Molnigt  1.10 kWh
• Nederbörd 0.55 kWh
 Solstrålning: Centraleuropa

HANTVERKARBIL
220WP SET / 4 ST. 55WP / 1.150 x 350 MM

DAGLIG FÖRBRUKNING:
• 6A batteri 18V = 0.10 kWh
• En hantverkare använder vanligtvis 2-3 batterier  
 per. arbetsdag  
• En trädgårdsmästare använder vanligtvis  
 3-4 batterier per. arbetsdag

Det exakta effektbehovet är komplicerat att beräkna, men det är vår 
erfarenhet att ett 220WP-system räcker här. Om det inte uppfyller alla 
förväntningar kan systemet utökas när som helst. Vi rekommenderar: 
Ett förbrukningsbatteri kopplat till fordonets batteri i separat isolerrelä 
och inverterare med ren sinus och mjukstart på 2.000W. 
Mer information på sidan 20 

Beroende på uppgift och 
behov väljer du din hållbara 
solcellslösning
Data i tjänstebeskrivningarna 
är endast vägledande
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Möjlig solenergi 
Beräknat från 10 timmar:

• Solsken  3.80 kWh
• Molnigt  1.90 kWh
• Nederbörd 0.80 kWh
 Solstrålning: Centraleuropa

HANTVERKSBIL MED LYFT
380WP SET / 4 ST. 95WP / 2.150 X 350 MM

DAGLIG FÖRBRUKNING:

• Lyft 1 x upp och ner på ca. 3 minuter  
 200 Amp x 12V = 2.400 W: 3 minuter (1.20 tim) = 120 W = 0.12 kWh
• 15 x upp och ner dagligen = 1.80 kWh

Här kan solsystemet använda generatorn och stödja batteriet. En EURO6 
skåpbil startar generatorn i princip från 2.500 varv per minut (RPM), 
och därför är den här lösningen särskilt populär för stadslogistikkörning 
– eftersom generatorn inte startar lika ofta, vilket tömmer batteriet.

* Fossil bil: Vi rekommenderar ett förbrukningsbatteri som kopplas till 
fordonets batteri i ett separat isolerrelä. Om hissen redan har ett batteri 
kan detta användas. ** El bil: Vi rekommenderar ett större batteri med ett 
fristående system såsom ett LAR 200 litiumbatteri, eller det ursprungliga 
T-box-systemet från Green Energy. Systemet kan när som helst utökas 
med flera solpaneler. 
Mer information på sidan 20 

BYBUS
640WP SET / 8 ST. 80WP / 1.850 X 350 MM

DAGLIG FÖRBRUKNING:

• Stadsbussar har många elektriska komponenter såsom venti- 
 lationssystem, olika ljuskällor, destinationsdisplayer både  
 inomhus och utomhus, radioapparater, kameror och liknande.

Alla nämnda system arbetar med el som kommer från generatorn och 
därifrån via batteriet. Med dieselbussar är det vår erfarenhet att vårt CIGS 
solcellssystem ger 600 kWh för batteriet. Det innebär en besparing på ca. 
600 liter bränsle per år.

Förutsättningen är att den producerade solenergin används konstant. I 
en e-bus har 24 voltssystemet samma förbrukning. Här behöver dock sol-
panelerna inte konkurrera med en generator. Resultatet: Du kommer att 
uppnå ett bättre och stabilare resultat, samt lite längre räckvidd på bussen. 
Mer information på sidan 20 

TURISTBUS / LDC
960WP SET / 12 ST. 80WP / 1.850 X 350 MM

DAGLIG FÖRBRUKNING:

•  Liksom med stadsbussar är strömförbrukningen hög i turist- 
bussar, men här finns ett extra förbrukningsmönster inne i  
bilen som mikrovågsugn, kylskåp, kaffebryggare, varmvattentank 
och USB-portar vid sittplats.

Sammantaget är det en stor förbrukning, speciellt när tekniken är i gång 
medan motorn är avstängd. Eftersom dessa fordon har flera generatorer 
avlastar solcellssystemen dem. Enligt vår erfarenhet att våra solceller kan 
producera 1.000 kWh. till batteriet. Det innebär en besparing på ca. 1.000 
liter bränsle per år. Vi rekommenderar: Installation av förbrukningsbatteri 
och en växelriktare på 4.000W. 
Mer information på sidan 20 

Möjlig solenergi 
Beräknat från 10 timmar:

• Solsken  6.40 kWh
• Molnigt  3.20 kWh
• Nederbörd 1.60 kWh
 Solstrålning: Centraleuropa

Möjlig solenergi 
Beräknat från 10 timmar:

• Solsken  9.60 kWh
• Molnigt  4.80 kWh
• Nederbörd 2.40 kWh
 Solstrålning: Centraleuropa
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En teknik som gör att cellerna inte går sönder och att 
de tål tuffa väderförhållanden. Panelerna är monterade 
med ett speciellt lim på baksidan.

Solcellerna är extremt ljuskänsliga, och producerar el 
även under molniga dagar med låg solstrålning. Kan 
monteras både horisontellt och vertikalt och solcellerna 
avger ingen värme = ingen brandrisk.

GREEN ENERGY ERBJUDER FÖLJANDE 
SOLCELLSLÖSNINGAR
Vi har flera olika plug & play-lösningar – och behöver du 
en specialanpassad lösning hjälper vi gärna till att sätta 
ihop det perfekta solcellssetet åt dig. Green Energys 
tekniska avdelning är redo att ge dig råd om du behöver 
det. Du kan själv montera setet, men vi hänvisar dig 
gärna till närmaste montör. Du måste beräkna minst 3 
timmars installationstid till ett 165Wp set.

FÖRDELAR MED SOLCELLSYSTEM
• Förnybar kraftkälla
• Förlängd batteritid
• Mindre slitage på generatorn
• Flexibilitet – du är inte beroende av elnätet
• Dieselbesparingar = lägre CO₂-utsläpp

Solcellerna är designade specifikt för transport-
sektorn med en noggrant testad teknik

PLUG & PLAY KITET BESTÅR AV 
• Solceller + kabelbricka (endast 640Wp och 960Wp)
• MPPT laddregulator 12V / 24V
• Solcellskabel + Batterikablar
• Strömbrytare 30A (eller 50A beroende på storlek)

Exempel på Sollcellsset             Mål B x L Best. nr.

110Wp 2 st. solceller  350 x 1.150 mm 8000 240 024

160Wp 2 st. solceller  350 x 1.850 mm 8000 160 024

165Wp 3 st. solceller  350 x 1.150 mm 8000 165 024

190Wp 2 st. solceller  350 x 2.150 mm 8000 190 024

220Wp 4 st. solceller  350 x 1.150 mm 8000 220 024

240Wp 3 st. solceller  350 x 1.850 mm 8000 100 240

380Wp 4 st. solceller  350 x 2.150 mm 8000 380 024

640Wp 8 st. solceller  350 x 1.850 mm 8000 100 640

960Wp 12 st. solceller  350 x 1.850 mm 8000 100 960
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Komplett plug & play-lösning som är 100% redo att förse ditt fordon med ström. 
Du är nu på den gröna vågen ... en riktigt bra och långsiktig investering.

Så ser lösningen ut

Flexibla 
solceller

Fjärrstyrning

12/24V inverterare
för 220V
Köps separat

MPPT 
Laddnings-

regulator

Datalogger
Köps separat

Separatorrelä 12V 
Köps separat

Automatisk 
säkerhet

Batterier + inverterare
Köps separat
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Sollcellsset: 110Wp 12/24V
2 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 1.150 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 30A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
20 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  /  Förmonterad
1 st. effektbrytare  30A  /  Vattentät
Beställningsnr.: 8000 240 024

Sollcellsset: 160Wp 12/24V
2 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 1.850 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 30A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
20 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  /  Förmonterad
1 st. effektbrytare  30A  /  Vattentät
Beställningsnr.: 8000 160 024

Sollcellsset: 165Wp 12/24V
3 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 1.150 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 30A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
20 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  /  Förmonterad
1 st. effektbrytare  30A  /  Vattentät
Beställningsnr.: 8000 165 024

Sollcellsset: 190Wp 12/24V
2 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 2.150 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 30A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
20 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  /  Förmonterad
1 st. effektbrytare  30A  /  Vattentät
Beställningsnr.: 8000 190 024

Välj rätt solcellsset 
som passar ditt 
fordon och 
strömförbrukning

Fortsättning på nästa sida >>
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Sollcellsset: 220Wp 12/24V
4 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 1.150 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 30A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
20 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  /  Förmonterad
1 st. effektbrytare  30A  /  Vattentät
Beställningsnr.: 8000 220 024  

Sollcellsset: 240Wp 12/24V
3 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 1.850 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 30A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm  
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
20 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  /  Förmonterad
1 st. effektbrytare  30A  /  Vattentät
Beställningsnr.: 8000 100 240

Sollcellsset: 380Wp 12/24V
4 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 2.150 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 50A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
20 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  /  Förmonterad
1 st. effektbrytare  30A  /  Vattentät
Beställningsnr.: 8000 380 024

Sollcellsset: 640Wp 12/24V
8 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 1.850 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 50A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
40 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  / Förmonterad
1 st. effektbrytare  50A  /  Vattentät
6.5 meter kabelränna i aluminium  /  Förberett med lim
Beställningsnr.: 8000 100 640

Sollcellsset: 960Wp 12/24V
12 st. CIGS solceller  /  Mål: 350 x 1.850 mm / Förberett med lim

1 st. laddregulator / 50A MPPT  /  Specialladdningsalgoritm
2 st. takgenomföringar  /  Levereras med lim
40 meter PV-kabel  /  Inklusive buntband, pressamlare och krympflex
3 st. batterikablar  /  Förmonterad
1 st. effektbrytare  50A  /  Vattentät
6.5 meter kabelränna i aluminium  /  Förberett med lim
Beställningsnr.: 8000 100 960

Välj rätt solcellsset 
som passar ditt 
fordon och 
strömförbrukning
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Förbrukningsbatteri med stabil och hög uteffekt på 
250A och 500A vid topp. Lång livslängd och låga
underhålls- och användningskostnader. Används för 
lastbil, buss, skåpbil, husbil, husvagn och båtar.
Kan ersätta 12V blybatteri, AGM eller gelbatteri.

• Lång livslängd – full upp/urladdning upp till 4.000 gånger 
 Vid 80% urladdning 8.000 gånger
• Stor ström, kontinuerlig urladdningsström upp till 250A
• Underhållsfri och lång livslängd – 3 års full garanti
• Kan kopplas i serie och parallellt
• Låg självurladdning / brett driftstemperaturområde
• Inbyggd Bluetooth – övervakar förbrukningsstatus via app
• Mål: L450 x B243 x H170 mm
 Beställningsnr.: 8000 133 424

LiFePO4 Bluetooth 
Lithiumbatteri 200Ah / LAR200

NYHET200Ah lithiumbatteri med bluetooth

Batteriladdaren som 
laddar dina litium-
batterier ordentligt!
• 240V / 14.6V / 29.2V LiFePO4 20A
• Mål: L230 x B110 x H65 mm
• Batteriladdaren är speciellt designad  
 för GE LAR200Ah lithiumbatteri
• Skyddad mot kortslutning och överbelastning
• Levereras med schukostik
 Beställningsnr.:  8000 200 155 (12V)
 Beställningsnr.:  9539 640 172 (24V)
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Boostern är givetvis E-certifierad = noll pro fläckar med bilens garanti till 12/24VOBS: Endast för Green Energy LAR200 lithiumbatteri

Boostern är en DC/DC-omvandlare 
tillgänglig för 12V och 24 . Den utnyttjar 
generatorns tillgängliga kapacitet för att 
generera ström till litiumförbruknings-
batteriet.

Vid användning av fordonets egen ge- 
nerator laddas vanligtvis upp till 75%, 
medan denna booster ger 100% ladd-
ning. Det som också är viktigt är hur 

mycket verktyg som du kan ladda från 
det externa batteriet. Boostern från 
Green Energy ersätter det konventio-
nella isoleringsreläet, som ser till att 
konsumentbatteriet inte dränerar for-
donets startbatteri.

Till skillnad från andra versioner av 
boosters på marknaden som använder 
tändsladd, är denna Booster intelli-

gent, eftersom den själv känner av när 
generatorn är i gång och när den har 
tillgänglig kapacitet.

Booster är lätt att montera med en 
kompakt storlek på endast: 
L240 x B130 x H50 mm

Beställningsnr.:  9539 640 143 (12V)
Beställningsnr.:  9539 640 243 (24V)

Intelligent och kompakt Booster 
– designad för EURO6 och framtida 
Euro-standarder
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Extra tillbehör vid montering

Takgenomföring / Finns i svart eller grått
Beställningsnr.:  Svartt: 8000 223 010
  Grått:   8000 223 011

Mobilt lim / Vitt lim  /  200 ml
Beställningsnr.:  8000 133 290

Separatorrelä 12V  /  125A
Beställningsnr.:  8000 125 012

Datalogger
Beställningsnr.:  8000 050 101

Solcellspanel 55Wp Mål: 350 x 1.150 mm
Beställningsnr.: 8000 125 055

Solcellspanel 80Wp Mål: 350 x 1.850 mm
Beställningsnr.: 8000 195 080

Solcellspanel 95Wp Mål: 350 x 2.150 mm
Beställningsnr.: 8000 237 095

Green Energy Scandinavia A/S
Niels Bohrs Vej 2

DK - 7100 Vejle, Danmark

Läs mer om våra lösningar på mipv.pro

MOBILE SOLAR
– every surface a source™



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

Kontakta oss via vårt kontaktformulär mipv.pro – där kan du även läsa  
mer om våra lösningar, hitta datablad och se instruktionsfilmer.

MOBILE SOLAR
– every surface a source™


