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5 zelených faktů:
• Snižujete emise CO²

• Snižujete spotřebu nafty

• Vždy máte zelenou energii

• Jste flexibilnější

• Jste vždy dobře připraveni

Mobile Solar – every surface a source™

– kompletní řešení od společnosti Green Energy Scandinavia

SOLÁRNÍ PANELY PRO 
DOPRAVNÍ PRŮMYSL
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Co říkáte na plug & play systém solárních panelů? Green Energy pro vás 

má to pravé řešení – ekologické, udržitelné a CO₂ šetrné. Vždy budete mít 

nabité baterie a budete zcela nezávislí na elektrické síti.

 

Řešení se nazývá MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic = mobilní integrovaná 

fotovoltaika). Tato nová technologie solárních panelů využívá celý rozsah 

barevného spektra, které vytváříelektřinu, ještě dříve, než denní světlo zachytí 

lidské oko. Panely zvládnou všechny typy mytí a nejsou citlivé na stín. Výsled-

kem je, že máte vždy dostatek energie pro své úkoly.

Řešení solárních panelů  
pro všechny segmenty  
dopravního průmyslu

Důvodem je rostoucí spotřeba energie u novějších vozidel. Hodně energie 

spotřebuje například kávovar, televize, počítač, lednička, nářadí, zvedáky a  

další zařízení. Proto se jedná o dobrou a spolehlivou volbu. Namontujte naše 

CIGS solární panely na střechu nebo kamkoli, kde je na ně místo. Vyrobí vám 

zelenou energii, ať už se pohybujete, nebo jste zaparkovali! Šetřete palivo, 

opotřebení generátoru, a mějte vždy nabité baterie.

VELKÉ VÝHODY ZAZNAMENÁTE PŘI INSTALACI NAŠICH ŘEŠENÍ NA:

• KAMIONY

• NÁKLADNÍ VOZY

• AUTOBUSY

• UŽITKOVÁ VOZIDLA

• ZÁCHRANNÁ VOZIDLA

• OBYTNÉ VOZY

• KARAVANY

• STACIONÁRNÍ SYSTÉMY (kontejner, vůz pro obsluhu a osvětlovací systém)

Nová pravidla pro provoz motorů neaktivních vozidel tvrdě zasáhla distribuční 

společnosti ve městech. Pokud již nebude povolen provoz na volnoběh, nebude 

možné nabíjet hlavní baterie a baterie pro zvedáky a další elektrická zařízení. 

Současně pravidla EURO6, která snižují emise ve městech, zakazují nabíjení 

generátorů pod 2.500 otáček za minutu. Řidiči, kteří mají během pracovní doby 

problémy s nedostatkem energie, budou mít z napájení solárními panely velký 

užitek – sníží se prodlevy. Systém také pomáhá zajistit, abyste mohli napájet 

ruční nářadí na 220V přímo z dodávky.

Proč je dobré namontovat na  
vozidlo solární panely?
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Je čas na řešení šetrná ke klimatu. Platí to zejména pro výběrová řízení 

obcí, státu a společností, které dbají o klima. Řešení Green Energy 

vznikají v našem vlastním vývojovém centru, jsou důkladně testována a 

samozřejmě certifikována E–Certified.

Green Energy se specializuje na využívání solární energie v mobilních 

zařízeních a nyní vám může nabídnout řešení, které účinně a udržitelně 

přeměňuje solární energii. Snižuje spotřebu paliva, opotřebení baterií 

a generátorů a současně vyhovuje potřebám elektrických zásuvek pro 

použití nářadí.

Společnost Green Energy umožňuje se snadno dostat na zelenou vlnu 

díky kompletní nabídce MIPV (Mobile Integrated PhotoVoltaic) souprav. 

Systémy MIPV se vyrábějí v Dánsku a lze je použít s 12V nebo 24V 

řešením.

Sady solárních panelů jsou k dispozici v mnoha různých velikostech a 

výkonových verzích – již od 55W. Solární panely lze současně kombinovat 

se střídačem na 220V v provedení 12 i 24V a od 1000 do 4000W. Naše 

solární panely jsou extrémně flexibilní, mají tloušťku pouhé 3 mm a lze  

je velmi snadno připevnit na téměř jakýkoli povrch.

Fakta o solárních  
článcích:
• Tenký design – tloušťka 3 mm
• Super flexibilní panely
• Méně CO₂ emisí 
• Menší spotřeba paliva 
• Instalace za cca 3–4 hodiny

Datalogger

Je možné připojit  

datalogger, který ukazuje,  

kolik kWh solární články  

vyrobily, ú
sporu paliva a  

také snížení emisí  

CO₂ z vašeho vozidla  

(viz strana 23). 
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Řešení musí samozřejmě odpovídat vašemu každodennímu 
životu na cestách.

Výkony uvedené na měničích lze dodávat v konstantním 
výkonu. Špičkový výkon na 3 sekundy je dvojnásobný. 
Všechny střídače jsou vybaveny funkcí soft start. Systém  
je 100% spolehlivý a samozřejmě s čistým sinusem. 
Kabelové dálkové ovládání je součástí dodávky všech 
měničů.

Co to přesně znamená? Že všechna připojená zařízení 
jsou nepřetržitě napájena 220V. Stručně řečeno, jedná  
se o nejlepší řešení na trhu.

Zvolte si ten správný  
měnič pro daný úkol...

Vyberte si optimální řešení solárních panelů pro své vozidlo. 
Je důležité, abyste si vybrali správný balíček řešení, který bude 
vyhovovat vašemu vozidlu a vašim potřebám.  
V Green Energy vám rádi poradíme,  
abyste získali to nejlepší řešení.

Vyberte si optimální řešení  
solárních panelů pro své vozidlo.

MĚNIČnení součástí  sady solárních  panelů, zakoupíte  samostatně  (viz strany 6–7).
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Máte na svém obytném voze nebo karavanu solární panely?
Pak je tento nový 12V měnič ideálním řešením!

Díky 12V měniči o výkonu 2.000W již nemusíte myslet na  
přepínání z baterie do elektrické sítě. Proč? Protože to střídač  
zvládá automaticky za vás – bez přerušení. Střídač automaticky  
upřednostňuje energii ze solárních článků před elektrickou sítí.

Objednací číslo: 8000 230 216

Skvělé zprávy! Energie pro  
váš obytný vůz nebo karavan!

Zelenáenergie
= Nízký obsah CO

²
Watty na střídači = konstantní výkon

Špičkový výkon na 3 sekundy je dvojnásobný

S pokročilým soft startem

Čistý sinus

Všechna připojená zařízení jsou trvale napájena 220V
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1.000Wlight tasks

1.500Wonly for 24V

2.000Wstandard-tasks

1.000W
MĚNIČ

1.500W
MĚNIČ

2.000W
MĚNIČ

1.000W měnič je určen pro menší elek-
trické zařízení, např.: chladicí box, TV, 
nabíječka, pro notebook nebo mobilní 
telefon a mini vysavač.
Rozměry:  D311 x Š168 x V96 mm

Objednací číslo: 8000 100 012 (12V)

                          8000 100 024 (24V)

1.500W měnič pro případy, kdy 1.000W 
již nestačí např.: malý kávovar, mikro- 
vlnná trouba a mini trouba.
Rozměry:  D325 x Š252 x V101 mm

Objednací číslo: 8000 150 024

Poznámka:  1.500W měnič je pouze  
 pro 24V

2.000W měnič je určen pro standardní úlohy, 
např:kávovar, mikrovlnná trouba, parní čistič,
ponorné čerpadlo, lehké elektrické nářadí a 
vysavač.
Rozměry:  D325 x Š252 x V101 mm

Objednací číslo: 8000 200 012 (12V)

 8000 200 024 (24V)
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3.000Wpowertools

4.000Wheavy duty

3.000W
MĚNIČ

4.000W
MĚNIČ

3.000W měnič je určen pro vysokou zátěž, např. 
pro: elektrické nářadí, jako je úhlová bruska, 
vysokotlaký čistič, kladivo na beton  
a přímotop. 
Rozměry:  D450 x Š252 x V101 mm

Objednací číslo:  8000 300 012 (12V)

 8000 300 024 (24V)

4.000W měnič je určen pro náročné úkoly,  
např. pro: elektrické nářadí, velký vysavač, 
svářečku, generátor, až 3 kávovary a  
2 mikrovlnné trouby.
Rozměry:  D512 x Š252 x V101 mm 
Objednací číslo:  8000 400 012 (12V)

 8000 400 024 (24V)

Dálkové ovládání s čtyřme-
trovým plochým kabelem 
je součástí dodávky všech 
měničů.

Prodlužovací kabel pro  
dálkové ovládání o délce  
10 metrů

Objednací číslo:  
8000 010 220
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Powerbanka je váš elektrický 
kanystr a ekologické energe-
tické řešení pro každý den!
Líbí se vám myšlenka přenosného napájení vašich dobíjecích baterií, 
díky kterému vám v terénu nikdy nedojde energie? 
S Powerbankou se vyhnete tradičnímu generátoru a už nebudete muset 
hledat zásuvku 220V pro prodlužovačku.

Můžete si zakoupit smart–box–charger zabudovanou ve vozidle. Ta zajistí, 
že se powerbanka bude nabíjet prostřednictvím vozidla. Také máte možnost 
nabíjet Powerbanku pomocí solárních panelů prostřednictvím vestavěného 
MPPT regulátoru napětí.

• Nabíjení z 220V – plné nabití za max. 8 hodin 
 Powerbanka obsahuje nabíječku na 220V

• Nabíjení přímo ze solárních panelů pomocí vestavěného MPPT regulátoru napětí

• Nabíjí se minimálně 1 ks. 95Wp nebo 2 ks. 55Wp solárních panelů

Powerbanka Objednací číslo:   Order No: 8000 151 500

Smart–box–charger Objednací číslo:  Order No: 8000 122 415

Informace o powerbance:
• 1.000W měnič se špičkovým výkonem 1.500W

• 100% čistý sinus

• Vestavěná lithiová baterie s kapacitou 1,5 kWh

• 2 x 220V zásuvka s celkovým výkonem 1.000W

• USB a USB–C konektory

• 12V zásuvka v podobě autozapalovače

• Baterie s 2.500 cykly

• Hmotnost: 15 kg

• Rozměry: 371 x 165 x 365 mm
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Ještě více zelené energie s  
Black Box Power Station.
Není třeba dělat kompromisy ani v oblasti výkonu, ani ve stabilitě.  
Dodává se se 4 flexibilními vysokonapěťovými CIGS solárními panely  
s celkovým výkonem 220Wp

•  2 x 220V zásuvka + 4 x USB výstup + 4 x USB–C výstup – např. pro nabíjení mobilního telefonu,  

 notebooku a bezdrátových přístrojů

•  LiFePO4 baterie s celkovou kapacitou 2,05 kWh

•  Dlouhá životnost – kompletní nabití / vybití až 4.000 krát, 80% vybití až 8.000krát

•  Vestavěný měnič o výkonu 3.000W s čistým sinusem

•  Lze připojit pokročilý nástroj pro měkký start s vysokým startovacím proudem

•  Špičkový výkon 5.000W (až pod dobu 5 min.)

•  Součástí balení je booster, který dokáže nabíjet výkonem 1.180W  

 – zajišťuje rychlé nabíjení z generátoru

•  Kompaktní box o rozměrech pouze D520 x Š290 x V230 mm

•  Vestavěný LCD displej – sleduje stav z boxu

•  Vestavěná funkce Bluetooth – sledování stavu na mobilním telefonu / v aplikaci

•  Bezúdržbovost a dlouhá životnost. Dodává se s 3letou plnou zárukou a lze zakoupit 5letou záruku

•  E–certifikace

Objednací číslo: 8000 225 055 (Fosilní)

Objednací číslo: 8000 225 056 (EV)

EV dodáváno s 6 ks. solární články 
Bez boosteru
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MEGA VÝKONNÉ SAMOSTATNÉ ŘEŠENÍJedinečné na trhu. Ideální pro spalovací a elektrická vozidla

Dlouhý / tenký 12V Rozměry: D935 x Š135 x H130 mm

220Wp sada  4 x 55Wp solární panely  Obj. č: 8000 455 220

380Wp sada  4 x 95Wp solární panely  Obj. č: 8000 495 380

Dlouhý / tenký 24V  Rozměry: D935 x Š135 x H130 mm 

220Wp sada  4 x 55Wp solární panely Obj. č: 8000 455 218

380Wp sada  4 x 95Wp solární panely  Obj. č: 8000 455 219

Krátký / široký 12V Rozměry: D740 x Š305 x V150 mm 

220Wp sada  4 x 55Wp solární panely  Obj. č: 8000 455 221

380Wp sada  4 x 95Wp solární panely  Obj. č: 8000 495 381

Krátký / široký 24V Rozměry: D740 x Š305 x V150 mm 

220Wp sada  4 x 55Wp solární panely  Obj. č: 8000 455 222

380Wp sada  4 x 95Wp solární panely  Obj. č: 8000 455 223

T–Box je zcela nové, vodotěsné a 
inovativní řešení napájení!
Skvělá zpráva! Vodotěsný T–Box, který lze namontovat na podvozek vozidla. 
Získáte kompletní fotovoltaický systém s akumulátorem, regulátorem napětí a  
panely – včetně 220Wp nebo 380Wp solárních článků v závislosti na vašich 
potřebách.

E–certifikováno s využitelným výkonem 2,5 kWh a možností trvalého 25A 
vybíjení. Ideální pro elektrické dodávky se zdvihem (rampou u zadních dveří)  
– odtud název T–Box (z :anglického tail). Vhodné také pro elektrické paletové  
vozíky apod. Bezúdržbový provoz a dlouhá životnost. Plná záruka 3 roky.  
Lze dokoupit 5letou záruku.
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Údaje v popisu použití jsou  
pouze orientační.

Které solární řešení je nejlepší pro 
toto použití? Podívejte se na některé  
z možností přímo zde
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Pokračování na další straně >>

Možná solární energie 
- vypočteno pro 10 hodin

•  Sluneční svit  1,10 kWh
•  Zataženo  0,50 kWh
•  Déšť  0,25 kWh
 Sluneční záření: Střední Evropa

Možná solární energie 
- vypočteno pro 10 hodin

•  Sluneční svit  1,65 kWh
•  Zataženo  0,80 kWh
•  Déšť  0,40 kWh
 Sluneční záření: Střední Evropa

Možná solární energie 
- vypočteno pro 10 hodin

•  Sluneční svit  1,90 kWh
•  Zataženo  0,95 kWh
•  Déšť  0,48 kWh
 Sluneční záření: Střední Evropa

PRO KABINU NÁKLADNÍHO VOZIDLA
SADA 110WP / 2 KS. 55WP / 1.150 X 350 MM

DENNÍ SPOTŘEBA

• Mikrovlnná trouba 1.200W se používá 6 minut = 0,12 kWh
• Kávovar 1.000W se používá 5 minut 2 x denně = 0,18 kWh
• TFT TV 20" 40W se používá 5 hodin denně = 0,20 kWh
• Celková spotřeba energie = 0,50 kWh

 Více informací na straně 19  

PRO KABINU NÁKLADNÍHO VOZIDLA
SADA 165WP / 3 KS. 55WP / 1.150 X 350 MM

DENNÍ SPOTŘEBA

• Mikrovlnná trouba 1.200W se používá 6 minut = 0,12 kWh
• Kávovar 1.000W se používá 5 minut 2 x denně = 0,18 kWh
• TFT TV 20" 40W se používá 5 hodin denně = 0,20 kWh
• Celková spotřeba energie = 0,50 kWh

165 Wp soupravy vás při dešti pokryjí o něco lépe

Když potřebujete trochu více energie za deště a když 110Wp sady plně  

nepokryjí vaši spotřebu, budou 165Wp sady dobrým řešením. 

Více informací na straně 19  

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
SADA 190WP / 2 KS. 95WP / 2.150 X 350 MM

DENNÍ SPOTŘEBA

• Zvedání 1 x nahoru a dolů po dobu cca 3 minut.
• 160 Amp. x 12V = 1.920 Watt: 3 minuty (1:20 h) = 96 W = 0,096 kWh
• 10 x dodávek zboží denně = 0,96 kWh

El. paletový vozík – obvyklá denní spotřeba: 1 kWh 

Zde může systém solárních panelů využívat generátor a podporovat baterii.

U dodávky splňující Euro6 se generátor zpravidla spouští od 2.500 otáček 

za minutu (RPM). Proto je toto řešení oblíbené – zejména pro městské logi-

stické jízdy, protože generátor se nespouští tak často a tím pádem nevybíjí 

baterii. 

Více informací na straně 19  
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Možná solární energie 
- vypočteno pro 10 hodin:

•  Sluneční svit  2,20 kWh
•  Zataženo  1,10 kWh
•  Déšť  0,55 kWh
 Sluneční záření: Střední Evropa

STŘEDNÍ DODÁVKA
SADA 220WP / 4 KS. 55WP / 1.150 X 350 MM

DENNÍ SPOTŘEBA

• 6 A baterie 18 V = 0,10 kWh
• Řemeslník běžně spotřebuje 2–3 baterie za pracovní den.
• Zahradník běžně spotřebuje 3–4 baterie za pracovní den.

Přesnou potřebu energie je složité vypočítat, ale podle našich 

zkušeností je 220WP systém dostačující. Pokud nesplní vaše 

očekávání, lze systém kdykoli rozšířit.

Doporučujeme: Připojení akumulátoru nářadí k baterii vozidla v 

samostatném izolovaném okruhu s měničem s čistým sinusem a 

soft startem o výkonu 2.000W.

Více informací na straně 20  

Vyberete si svůj udržitelný solární  
systém v závislosti na úkolu a 
požadavcích 
Údaje v popisu použití jsou  
pouze orientační.
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Možná solární energie 
- vypočteno pro 10 hodin:

•  Sluneční svit  3,80 kWh
•  Zataženo  1,90 kWh
•  Déšť  0,80 kWh
 Sluneční záření: Střední Evropa

VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
SADA 380 WP / 4 KS. 95 WP / 2 150 X 350 MM

DENNÍ SPOTŘEBA

•  Zvedání 1 x nahoru + dolů po dobu cca 3 minut
 200 Amp x 12V = 2.400W: 3 minuty (1:20h) = 120W = 0,12 kWh
• 15 x nahoru a dolů denně = 1,80 kWh

Zde může solární systém využívat generátor k podpoře baterie.

EURO6 dodávka spouští generátor zpravidla od 2.500 otáček za minutu 

(RPM), a proto je toto řešení oblíbené zejména pro městské logistické jízdy 

– generátor se nespouští tak často, díky tomu se nevybíjí baterie.

* Spalovací vozidlo: Doporučujeme spotřební baterii, která je připojena k 

baterii vozidla v samostatném oddělovacím relé. Pokud je vozík již vybaven 

baterií, lze ji použít. ** Elektromobil: Doporučujeme větší baterii se sa-

mostatným systémem, například lithiovou baterii LAR 200 nebo originální 

systém T–box od společnosti Green Energy. Systém lze kdykoli rozšířit 

pomocí několika solárních panelů.

Více informací na straně 20  

MĚSTSKÝ AUTOBUS
SADA 640 WP / 8 KS. 80 WP / 1 850 X 350 MM

DENNÍ SPOTŘEBA

• Městské autobusy mají mnoho elektrických komponentů, např. ven 
 tilační systémy, různé světelné zdroje, displeje s cílovými stanicemi  
 uvnitř i zvenčí, rádia, kamery a podobně.

Všechny uvedené systémy pracují s elektřinou vyrobenou generátorem, 

která se odtud přivádí do baterie. U dieselových autobusů, podle našich 

zkušeností, náš systém CIGS solárních panelů dodává do baterie 600 

kWh. To znamená úsporu nákladů ve výši přibližně 600 litrů paliva ročně.

Předpokladem je, že vyrobená solární energie je neustále využívána.

V e–busu má 24voltový systém stejnou spotřebu. Zde však solární panely 

nemusí konkurovat generátoru. Výsledkem je, že dosáhnete lepšího a sta-

bilnějšího výsledku, stejně tak jako o něco delšího dojezdu autobusu.

Více informací na straně 20  

ZÁJEZDOVÝ AUTOBUS / LDC
SADA 960 WP / 12 KS. 80 WP / 1.850 X 350 MM

DENNÍ SPOTŘEBA
• Stejně jako u městských autobusů je i u zájezdových autobusů   
 spotřeba energie vysoká, ale jsou zde další zdroje spotřeby uvnitř  
 autobusu, jako je mikrovlnná trouba, lednice, kávovar, nádrž na   
 horkou vodu a USB porty pro každé sedadlo.

Celkově se jedná o vysokou spotřebu, zejména když jsou zmíněná zařízení 

používána při vypnutém motoru. Vzhledem k tomu, že tato vozidla mají 

několik generátorů, systém solárních panelů jim uleví. Podle našich 

zkušeností dokáží naše solární články pro baterii vyrobit 1.000 kWh. To 

znamená, že ročně dojde k úspoře nákladů ve výši přibližně 1.000 litrů 

paliva. My doporučujeme: Instalace spotřební baterie a 4.000W měniče. 

Více informací na straně 20   

Možná solární energie 
- vypočteno pro 10 hodin:

•  Sluneční svit  6,40 kWh
•  Zataženo  3,20 kWh
•  Déšť  1,60 kWh
 Sluneční záření: Střední Evropa

  

Možná solární energie 
- vypočteno pro 10 hodin:

•  Sluneční svit  9,60 kWh
•  Zataženo  4,80 kWh
•  Déšť  2,40 kWh
 Sluneční záření: Střední Evropa
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Technologie, která zajišťuje, že se panely nerozbijí a 
vydrží i ve špatném počasí. Panely jsou připevněny 
speciálním lepidlem.

Solární panely jsou mimořádně citlivé na světlo a 
vyrábějí elektřinu i v zamračených dnech s nízkým 
slunečním zářením. Mohou být namontovány  
vodorovně i svisle a solární panely nevyzařují teplo  
- to znamená, že nehrozí nebezpečí požáru.

GREEN ENERGY NABÍZÍ NÁSLEDUJÍCÍ  

SOLÁRNÍ ŘEŠENÍ

Máme několik různých řešení typu plug & play 
– a pokud potřebujete řešení na míru, rádi vám 
pomůžeme a sestavíme pro vás správnou sadu 
solárních panelů dle potřeb.

Technické oddělení Green Energy je připraveno  
vám v případě potřeby poradit. Sadu si můžete  
nainstalovat sami, ale rádi vás odkážeme na 
nejbližšího montéra. Instalace sady o výkonu  
165Wp zabere přibližně 3 hodiny.

VÝHODY SOLÁRNÍCH PANELŮ

• Obnovitelný zdroj energie
• Prodloužená životnost baterie
• Menší opotřebení generátoru
• Flexibilita – nejste závislí na elektrické síti
• Úspora nafty = nižší emise CO₂

Solární panely jsou navrženy speciálně pro 
dopravní sektor s důkladně otestovanou  
technologií.

PLUG & PLAY SADA OBSAHUJE

• Solární panely + kabelový žlab (pouze 640Wp a 960Wp)

• MPPT regulátor napětí 12V / 24V

• Kabel solárního článku + kabely baterie

• Jistič 30A (nebo 50A v závislosti na velikosti)

Příklady sad solárních panelů             Š x D Objednací číslo:

110Wp 2 ks. Solární panely  350 x 1.150 mm 8000 240 024

160Wp 2 ks. Solární panely  350 x 1.850 mm 8000 160 024

165Wp 3 ks. Solární panely 350 x 1.150 mm 8000 165 024

190Wp 2 ks. Solární panely  350 x 2.150 mm 8000 190 024

220Wp 4 ks. Solární panely  350 x 1.150 mm 8000 220 024

240Wp 3 ks. Solární panely  350 x 1.850 mm 8000 100 240

380Wp 4 ks. Solární panely  350 x 2.150 mm 8000 380 024

640Wp 8 ks. Solární panely  350 x 1.850 mm 8000 100 640

960Wp 12 ks. solar cells  350 x 1.850 mm 8000 100 960
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Kompletní plug & play řešení, které je 100% připraveno k napájení vašeho vozidla.

Svezte se na zelené vlně – dlouhodobě dobré investici.

Takto vypadá řešení

Flexibilní 
solární panely

Dálkové 
ovládání

Měnič 12/24V pro 220V 
(zakoupeno samostatně)

MPPT  
regulátor  
nabíjení 

Data logger 
Zakoupeno  
samostatně

Izolační relé 12V
Zakoupeno samostatně

Jistič

Baterie + Měnič 
Zakoupeno samostatně
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Sada solárních panelů: 110Wp 12/24V
2 ks. CIGS solární panel / rozměry: 350 x 1.150 mm / připraveno vč. lepidla

1 ks. regulátor nabíjení / 30A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks.  střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
20 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
 lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks. bateriových kabelů / předmontované
1 ks. jistič 30A / vodotěsný
Objednací číslo: 8000 240 024

Sada solárních panelů: 160Wp 12/24V
2 ks.CIGS solární panel / rozměry: 350 x 1.850 mm / připraveno vč. lepidla

1 ks. regulátor nabíjení / 30A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks. střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
20 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks. bateriových kabelů / předmontované
1 ks. jistič 30A / vodotěsný
Objednací číslo: 8000 160 024

Sada solárních panelů: 165Wp 12/24V
3 ks CIGS solární panel / rozměry: 350 x 1.150 mm / připraveno vč. lepidla

1 ks regulátor nabíjení / 30A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
20 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks bateriových kabelů / předmontované
1 ks jistič 30A / vodotěsný
Objednací číslo: 8000 165 024

Sada solárních panelů: 190Wp 12/24V
2 ks. CIGS solární panel / rozměry: 350 x 2.150 mm / připraveno vč. lepidla

1 ks. regulátor nabíjení / 30A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks. střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
20 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks. bateriových kabelů / předmontované
1 ks. jistič 30A / vodotěsný
Objednací číslo: 8000 190 024

Vyberte si správnou  
sadu solárních článků,  
která vyhovuje vašemu  
vozidlu a spotřebě  
energie.

Pokračování na další straně >>
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Sada solárních panelů: 220Wp 12/24V
4 ks. CIGS solární panel / rozměry: 350 x 1.150 mm / připraveno vč. lepidla 

1 ks. regulátor nabíjení / 30A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks. střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
20 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks. bateriových kabelů / předmontované
1 ks. jistič 30A / vodotěsný
Objednací číslo: 8000 220 024  

Sada solárních panelů: 240Wp 12/24V
Sada 3 ks. CIGS solární panel / rozměry: 350 x 1.850 mm / připraveno vč. lepidla

1 ks. regulátor nabíjení / 30A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks. střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
20 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks. bateriových kabelů / předmontované
1 ks. jistič 30A / vodotěsný
Objednací číslo: 8000 100 240

Sada solárních panelů: 380Wp 12/24V
4 ks. Solární panel CIGS / rozměry: 350 x 2.150 mm / připraveno vč. lepidla

1 ks. regulátor nabíjení / 50A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks. střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
20 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks. bateriových kabelů / předmontované
1 ks. jistič 50A / vodotěsný
Objednací číslo: 8000 380 024

Sada solárních panelů: 640Wp 12/24V
8 ks. CIGS solární panel / rozměry: 350 x 1.850 mm / připraveno vč. lepidla

1 ks. regulátor nabíjení / 50A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks. střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
40 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks. bateriových kabelů / předmontované
1 ks. jistič 50A / vodotěsný
Hliníkový kabelový žlab 6,5 metru / připraveno vč. lepidla
Objednací číslo: 8000 100 640

Sada solárních panelů: 960Wp 12/24V
12 ks. Solární panel CIGS / Měř: 350 x 1.850 mm / připraveno vč. lepidla

1 ks. regulátor nabíjení / 50A MPPT / speciální nabíjecí algoritmus
2 ks. střešních průchodek / připraveno vč. lepidla
40 metrů fotovoltaického kabelu / včetně stahovacích pásek,  
lisovacího kolektoru a smršťovací bužírky
3 ks. bateriových kabelů / předmontované
1 ks. jistič 50A / vodotěsný
Hliníkový kabelový žlab 6,5 metru / připraveno vč. lepidla
Objednací číslo: 8000 100 960

Vyberte si správnou sadu solárních 
článků, která vyhovuje vašemu  
vozidlu a spotřebě energie.
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Spotřební baterie se stabilním a vysokým výstupním výko-
nem 250A a 500A ve špičce. Dlouhá životnost, nízké nákla-
dy na údržbu a používání. Používá se pro nákladní vozidla, 
autobusy, dodávky, obytné vozy,  
karavany a lodě. Může nahradit 12V olověný akumulátor, 
AGM nebo gelový akumulátor.

•  Dlouhá životnost – plné nabití / vybití až 4.000x. - při 80% vybití 8.000x

•  Silný proud, trvalý vybíjecí proud až 250A

•  Bezúdržbovost a dlouhá životnost – 3letá plná záruka

•  Lze zapojit sériově i paralelně

•  Nízké samovybíjení / široký rozsah provozních teplot

•  Vestavěný Bluetooth – sledování stavu spotřeby prostřednictvím aplikace

•  Rozměry: D450 x Š243 x H170 mm

 Objednací číslo: 8000 133 424

Lithiová baterie LiFePO4  
Bluetooth 200Ah / LAR200

NOVINKALithiová baterie 200Ah s  bluetooth

Nabíječka baterií, 
která správně nabíjí 
vaše lithiové baterie!
• 240 V / 14,6 V / 29,2 V LiFePO4 20 A
• Rozměry: D230 x Š110 x V65 mm
• Nabíječka baterií je speciálně navržena pro  
 lithiové baterie GE LAR200Ah
• Chráněno proti zkratu a přetížení
• Dodává se s konektory Schuko
 Objednací číslo: 8000 200 155 (12V)
 Objednací číslo: 9539 640 172 (24V)
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Booster je – samozřejmě 
E–certifikován = žádné potíže s automobily,  záruka pro 12/24VOBS: Pouze pro  Green Energy LAR200 lithiovou baterii.

Booster je DC/DC měnič a je k  
dispozici pro napětí 12V a 24V.  
Využívá dostupnou kapacitu  
generátoru k výrobě energie  
pro spotřebu lithiové baterie.

Při použití generátoru vozidla se  
obvykle nabije až na 75%, zatímco  
tento booster zajišťuje 100% nabití. 
Velmi důležité je také to, kolik  

nástrojů můžete z externí baterie  
nabíjet. Booster od společnosti  
Green Energy nahrazuje běžné 
izolovací relé, které zajišťuje, že 
spotřeba akumulátoru nevybíjí  
startovací baterii vozidla.

Na rozdíl od jiných verzí boosterů  
na trhu, které využívají drát pro  
zapalování, tento booster je inteligentní, 

protože sám rozpozná, kdy je  
generátor v provozu a kdy má k  
dispozici volnou kapacitu.

Booster se snadno montuje díky  
kompaktním rozměrům:

L240 x Š130 x V50 mm.

Objednací číslo:  9539 640 143 (12V)

Objednací číslo:  9539 640 243 (24V)

Inteligentní a kompaktní Booster  
– navržený pro normu Euro6 a budoucí Euro normy.
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Další montážní příslušenství

Střešní průchodka / K dispozici v černé nebo šedé barvě
Objednací číslo:  Black: 8000 223 010
  Grey: 8000 223 011

Mobilní lepidlo / Bílé lepidlo / 200 ml
Objednací číslo:  8000 133 290

Izolační relé 12V / 125A
Objednací číslo:  8000 125 012

Data logger
Objednací číslo: 8000 050 101

Solární panel 55Wp    Rozměry: 350 x 1.150 mm
Objednací číslo:  8000 125 055

Solární panel 80Wp   Rozměry: 350 x 1.850 mm
Objednací číslo:  8000 195 080

Solární panel 95Wp   Rozměry: 350 x 2.150 mm
Objednací číslo:  8000 237 095

Green Energy Scandinavia A/S
Niels Bohrs Vej 2

DK - 7100 Vejle, Denmark

Přečtěte si více o našich řešeních na mipv.pro

MOBILE SOLAR
– every surface a source™



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

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře na mipv.pro, kde si také můžete  
přečíst více o našich řešeních, najít datové listy a zhlédnout instruktážní videa.

MOBILE SOLAR
– every surface a source™


