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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 100W Maxx 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 100W wym: 998x670x35mm [szt] 1 
 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Przejściówka dachowa - dwa dławiki [kpl] 1
 • Regulator EPEVER LS1024EU z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl 

- 4 elementy] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (5m kabel czerwony 

+ 5m kabel czarny) [metr] 10

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 800Wh
 • Ogniwa monokrystaliczne 
 • Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana 

szyba zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa 

z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi 
konektorami MC4 o długości 0,9m

 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwaną z jednego m2 
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB 

 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 100W 
i 130W są najczęściej wybieranymi zestawami do kamperów, 
domków letniskowych i przyczep kempingowych przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 100W Prestige 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 100W Prestige wym: 945x670x35mm 
(ogniwa niemieckie) [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator EPEVER LS1024EU 10A z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kp 

- 4 elementy] 1
 • Podwójna Przejściówka do przewodów elektrycznych 

SOLARA® [szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (5m kabel czerwony 

+ 5m kabel czarny) [metr] 10

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 800Wh*
 • Ogniw monokrystaliczne produkcji niemieckiej 
 • Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana 

szyba zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowy z 

wyprowadzonymi przewodami zakończonymi 
konektorami MC4 o długości 0,9m

 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwaną z jednego m2   
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB     

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 100W 
i 130W są najczęściej wybieranymi zestawami do kamperów, 
domków letniskowych i przyczep kempingowych przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 130W Maxx

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 130W Maxx wym: 1304x670x35mm [szt] 1
 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator Epever LS1024EU z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl 

- 4 elementy] 1
 • Przejściówka dachowa - 2 wyjścia 4SUN-DD-W [szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (5m kabel czerwony 

+ 5m kabel czarny) [metr] 10

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 1040Wh*
 • Ogniwa monokrystaliczne 
 • Wysoka jakość wykonania
 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwana z jednego m2 
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB      

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 100W 
i 130W są najczęściej wybieranymi zestawami do kamperów, 
domków letniskowych i przyczep kempingowych przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp.  

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 130W Prestige

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 130W Prestige wym: 1205x670x35mm 
(ogniwa niemieckie) [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator EPEVER LS1024EU 10A z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl - 4 elementy] 1
 • Podwójna Przejściówka do przewodów elektrycznych 

SOLARA® [szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (5m kabel czerwony 

+ 5m kabel czarny) [metr] 10 
 

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 1040Wh*
 • Ogniwa monokrystaliczne produkcji niemieckiej
 • Wysoka jakość wykonania
 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwana z jednego m2 
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB 
 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 100W i 
130W są najczęściej wybieranymi zestawami do kamperów, 
domków letniskowych i przyczep kempingowych przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 )   
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 155W Maxx

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 155W Maxx wym: 1482x670x42mm  [szt] 1
 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator EPEVER LS1024EU 10A z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl - 4 elementy] 1
 • Podwójna przejściówka do przewodów elektrycznych [szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (5m kabel czerwony 

+ 5m kabel czarny) [metr] 10 
 

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny z panela 155W to 1240Wh*
 • Wysokiej jakości ogniwa polikrystaliczne
 • Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana 

szyba zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa 

z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi 
konektorami MC4 o długości 0,9m

 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwana z jednego m2 
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB 
 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 155W 
to wydajny system zasilania do kampera, stosowany 
w większych kamperach lub przyczepach. Typowy zestaw, 
dzięki któremu możemy kilka godzin dziennie swobodnie 
korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak telewizor ledowy, 
oświetlenie ledowe, ładowarki, oszczędne kompresorowe 
lodówki z termostatem itp.

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 )   
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR NAROŻNIKI, ŁĄCZNIK

KONEKTORY

PRZEJŚCIÓWKA

PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 200W Prestige 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 100W Prestige wym 1 panela: 
945x670x35mm (ogniwa niemieckie) [szt] 2

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 2
 • Konektor równoległy [kpl] 1
 • Regulator EPEVER LS2024EU 10A z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera 4SUN-UMB-4R 

[kpl - 4 elementy] 1
 • Łącznik do baterii słonecznych 4SUN-UMB-2R [kpl 

- 2 elementy] 1
 • Podwójna Przejściówka do przewodów elektrycznych [szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (7m kabel czerwony + 7m 

kabel czarny) [metr] 14m 

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 1600Wh*
 • Ogniwa monokrystaliczne produkcji niemieckiej 
 • System dedykowany dla użytkowników, którzy używają na 

swoich pojazdach lub łodziach odbiorników o znacznych 
poborach prądu. 

 • Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana szyba 
zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem

 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa z wyprowadzonymi 
przewodami zakończonymi konektorami MC4 o długości 
0,9m

 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność uzyskiwana 

z jednego m2 
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii regulator 

ładowania prądu z wyjściem USB  

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarny o mocy 200W to system pozwalający na 
zasilenie większości urządzeń w kamperze lub na łodzi.
Zestaw solarny dzięki któremu możemy kilka godzin 
dziennie swobodnie korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak 
telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, ładowarki, oszczędne 
kompresorowe lodówki z termostatem itp.

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 )  
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 50W Maxx 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 50W wym: 534x670x30mm [szt] 1 
 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Przejściówka dachowa - dwa dławiki [kpl] 1
 • Regulator EPEVER LS0512EU z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl 

- 4 elementy] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (5m kabel czerwony 

+ 5m kabel czarny) [metr] 10 

 

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 400Wh
 • Ogniwa monokrystaliczne 
 • Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana 

szyba zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa 

z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi 
konektorami MC4 o długości 0,9m

 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwana z jednego m2 
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB 
  

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 50W są 
wybierane gdy zależy nam na doładowaniu lub zapobieganiu 
rozładowania akumulatora. System o mocy 50W pozwoli 
nam na korzystatnie z oświetlenia led, ładowywanie 
telefonów komórkowych zasilenie pompki wody. itp. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 168W

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny  4SUN-PV-STDP-MONO-168W 
wym: 1513x671x42mm [szt] 1

 • Konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator EPEVER LS1024EU 10A z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl - 4 elementy] 1
 • Podwójna przejściówka do przewodów elektrycznych [szt] 1
 • Solarny kabel miedziany [metr] 10 (standardowo 5m 

w powłoce czerwonej + 5m w powłoce czarnej )

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny z panela 168W to 1344Wh*
 • Wysokiej jakości ogniwa monokrystaliczne
 • Produkt wyprodukowany w EU
 • Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana 

szyba zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa 

z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi 
konektorami MC4 o długości 0,9m

 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwana z jednego m2 
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB 
 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 
monokrystaliczne o mocy 168W to system zasilania do 
kampera, stosowany głównie w większych kamperach lub 
przyczepach. Zestaw, dzięki któremu możemy swobodnie 
korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak telewizor ledowy, 
oświetlenie ledowe, ładowarki, oszczędne kompresorowe 
lodówki z termostatem itp.

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 100W Prestige

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 100W Prestige wym: 945x670x35mm 
(ogniwa niemieckie) [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator ładowania MPPT Tracer 1210 10A 12/24V z LCD  [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl 

- 4 elementy] 1
 • Podwójna Przejściówka do przewodów elektrycznych 

[szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (5m kabel czerwony 

+ 5m kabel czarny) [metr] 10 
 

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 800Wh*
 • Ogniwa monokrystaliczne produkcji niemieckiej 
 • Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana 

szyba zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa 

z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi 
konektorami MC4 o długości 0,9m

 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwana z jednego m2   
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu MPPT który może podnieść 
wydajność systemu PV o 20% -30% 

 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarny o mocy 100W to system pozwalający na 
zasilenie większości urządzeń w kamperze lub na łodzi. 
Zestaw solarny dzięki któremu możemy kilka godzin 
dziennie swobodnie korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak 
telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, ładowarki, oszczędne 
kompresorowe lodówki z termostatem itp.

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0009



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

NAROŻNIKI PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 130W Prestige

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 130W Prestige wym: 1205x670x35mm 
(ogniwa niemieckie) [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator ładowania MPPT Tracer 1210 10A 12/24V z LCD  [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl 

- 4 elementy] 1
 • Podwójna Przejściówka do przewodów elektrycznych 

[szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (5m kabel czerwony 

+ 5m kabel czarny) [metr] 10 
 

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 1040Wh*
 • Ogniwa monokrystaliczne produkcji niemieckiej 
 • Wysoka jakość wykonania, hartowana, utwardzana 

szyba zabezpieczająca baterię słoneczną przed gradem
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa 

z wyprowadzonymi przewodami zakończonymi 
konektorami MC4 o długości 0,9m

 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność 

uzyskiwans z jednego m2   
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu MPPT który może podnieść 
wydajność systemu PV o 20% -30% 

 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne w skład których wchodzą moduły 100W 
i 130W są najczęściej wybieranymi zestawami do kamperów, 
domków letniskowych i przyczep kempingowych przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0010



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR NAROŻNIKI, ŁĄCZNIK

KONEKTORY

PRZEJŚCIÓWKA

PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
MOC 260W Maxx 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panele słoneczne 130W Maxx wym: 1304x670x35mm [szt] 2
 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Konektor równoległy [kpl] 1
 • Regulator EPEVER LS2024EU 20A z USB [szt] 1
 • Narożniki montażowe na dach kampera [kpl - 4 elementy] 1
 • Łącznik do baterii słonecznych 4SUN-UMB-2R [kpl - 2 

elementy] 1
 • Przejściówka dachowa - 2 wyjścia 4SUN-DD-W [szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 (7m kabel czerwony + 7m 

kabel czarny) [metr] 14 
 

 ZALETY

 • Uzysk energetyczny 2080Wh*
 • Ogniwa monokrystaliczne 
 • Wysoka jakość wykonania
 • Ponad 20 lat gwarancji na wydajność
 • Bateria słoneczna odporna na warunki atmosferyczne
 • Łatwy montaż
 • Baterię słoneczną wyróżnia wysoka sprawność uzyskiwana 

z jednego m2 
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii regulator 

ładowania prądu z wyjściem USB 
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa z wyprowadzonymi 

przewodami zakończonymi konektorami MC4 o długości 
0,9m  
 

 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarny o mocy 260W to system pozwalający na 
zasilenie większości urządzeń w kamperze lub na łodzi. 
Zestaw solarny dzięki któremu możemy kilka godzin 
dziennie swobodnie korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak 
telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, ładowarki, oszczędne 
kompresorowe lodówki z termostatem itp. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0011



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR SPOLIER

KONEKTORY

WYŚWIETLACZ

PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
100W - Premium 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny 100W Prestige (ogniwa niemieckie) 
wym: 945x670x35mm [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator ładowania Votronic MPP 165 Duo Digital [szt] 1
 • Wyświetlacz Votronic LCD SOLAR S [szt] 1
 • Podwójna Przejściówka do przewodów elektrycznych 

SOLARA® [szt] 1
 • Spolier 68 cm SOLARA® [kpl] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 [metr] 10 

(standardowo 5 m w powłoce czerwonej + 5 m 

w powłoce czarnej)

 ZASTOSOWANIE

Oferujemy Państwu zestaw zasilania solarnego z baterią 
słoneczną o mocy 100W, w skład którego wchodzą produkty 
najwyższej jakości.

Panel słoneczny 100W Prestige, zbudowany jest 
z niemieckich ogniw firmy Solar World. Charakteryzuje się 
wysoką wydajnością i jakością wykonania. Wymiary paneli 
100W Prestige to 945x670x35 mm

Elementy montażowe w naszym zestawie, spoiler i przelotka 
dachowa to znane w całej Europie, sprawdzone produkty 
niemieckiej f irmy SOLARA®.

W zestawie Premium proponujemy Państwu regulator 
ładowania MPP 165 Duo Digital oraz wyświetlacz LCD 
SOLAR S. To produkty niemieckiej f irmy Votronic, która 
specjalizuje się w dostarczaniu najwyższej jakości produktów 
do kamperów, przyczep kempingowych i łodzi. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 100W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0012



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

WYŚWIETLACZ

PRZEJŚCIÓWKA

KABEL SOLARNY

ZESTAW DO KAMPERA 
110W - Premium 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel słoneczny FLEX 110W Prestige 
wym: 1070x540x3mm [szt] 1

 • Gratisowe konektory typu MC4 [kpl] 1
 • Regulator ładowania Votronic MPP 165 Duo Digital [szt] 1
 • Wyświetlacz Votronic LCD SOLAR S [szt] 1
 • Podwójna Przejściówka do przewodów elektrycznych 

SOLARA® [szt] 1
 • Solarny kabel miedziany 1x4mm2 [metr] 10 

(standardowo 5 m w powłoce czerwonej + 5 m 
w powłoce czarnej) 
 

 ZASTOSOWANIE

Oferujemy Państwu zestaw zasilania solarnego z baterią 
słoneczną Flex o mocy 110W w skład którego wchodzą 
produkty najwyższej jakości.

Panel słoneczny Flex 110W Prestige, zbudowany jest z ogniw 
amerykańskiej f irmy SUNPOWER wykonanych w technologi 
MAXEON. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i jakością 
wykonania. Wymiary paneli 110W Prestige to 540x1070x3mm

Element montażowy w naszym zestawie, przelotka dachowa, 
to znany w całej Europie sprawdzony produkt niemieckiej 
f irmy SOLARA®.

W zestawie Premium proponujemy Państwu regulator 
ładowania MPP 165 Duo Digital oraz wyświetlacz LCD 
SOLAR S. To produkty niemieckiej f irmy Votronic, która 
specjalizuje się w dostarczaniu najwyższej jakości produktów 
do kamperów, przyczep kempingowych i łodzi. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 110W - 800WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0013



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 55W Prestige 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 4SUN-FLEX-55W 
- ogniwa monokrystaliczne SUNPOWER USA 
wym: 540x580x3mm [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1

 • Regulator ładowania Epever LS0512EU 5A [szt] 1

 ZASTOSOWANIE

System o mocy 55W idealny dla użytkowników kamperów, 
łodzi głównie w cieplejszych miesiącach którzy nie używają 
odbiorników prądu o większych poborach. Zakładając 
średnią ekspozycję słońca w lato około 8-9 godziny zestaw 
zasilania solarnego pozwala nam swobodnie korzystać 
z odbiorników takich jak telefon komórkowy, oświetlenie 
LED, pompki wody, itp.

 ZALETY
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB
 • Zastosowanie bardzo wydajnych ogniw 

monokrystalicznych firmy SUNPOWER
 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 

4SUN-FLEX
 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę 

oraz możliwość stąpania po modułach
 • Nieprzywierająca i samoczyszcząca powłoka 

wierzchnia ETFE
 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny 
 • Zastosowanie materiału ETFE (etyleno-tetrafluoroetylen), 

który zapewnia większą absorpcję światła słonecznego, 
dzięki ograniczeniu odblasku.

 • Idealny do zastosowań w przypadku ograniczonej 
powierzchni montażowej. 

 • Łatwy montaż za pomocą kleju.

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWY 
SOLARNEGO O MOCY 55W - 440WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 )

Z0014



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 110W Prestige 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 4SUN-FLEX-110W 
- ogniwa monokrystaliczne SUNPOWER USA  
wym: 1070x540x3mm [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1

 • Regulator ładowania Epever LS1024EU 10A [szt] 1

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 110W i 150W są najczęściej 
kupowanymi zestawami łodzi i przyczep przez. Typowy 
zestaw, dzięki któremu możemy kilka godzin dziennie 
swobodnie korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak telewizor 
ledowy, oświetlenie ledowe, ładowarki,  itp.

 ZALETY

 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 
regulator ładowania prądu z wyjściem USB

 • Zastosowanie bardzo wydajnych ogniw 
monokrystalicznych firmy SUNPOWER

 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 
4SUN-FLEX

 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę 
oraz możliwość stąpania po modułach

 • Nieprzywierająca i samoczyszcząca powłoka 
wierzchnia ETFE

 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny 
 • Zastosowanie materiału ETFE (etyleno-

tetrafluoroetylen), który zapewnia większą absorpcję 
światła słonecznego, dzięki ograniczeniu odblasku.

 • Łatwy montaż za pomocą kleju. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWY 
SOLARNEGO O MOCY 110W - 880WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0015



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 110W Prestige 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 4SUN-FLEX-110W 
- ogniwa monokrystaliczne SUNPOWER USA  
wym: 1070x540x3mm [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1

 • Regulator ładowania MPPT MT 1050EU 10A [szt] 1

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 110W i 150W są najczęściej 
kupowanymi zestawami do łodzi i przyczep. Typowy zestaw, 
dzięki któremu możemy kilka godzin dziennie swobodnie 
korzystać z urządzeń (12V) takich tak jak telewizor ledowy, 
oświetlenie ledowe, ładowarki, itp. 

 ZALETY
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator MPPT zwiększający wydajność systemu 
o około 20%

 • Zastosowanie bardzo wydajnych ogniw 
monokrystalicznych firmy SUNPOWER

 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 
4SUN-FLEX

 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę 
oraz możliwość stąpania po modułach

 • Nieprzywierająca i samoczyszcząca powłoka 
wierzchnia ETFE

 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny 
 • Zastosowanie materiału ETFE (etyleno-

tetrafluoroetylen), który zapewnia większą absorpcję 
światła słonecznego, dzięki ograniczeniu odblasku.

 • Łatwy montaż za pomocą kleju.

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 110W - 880WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 )

Z0016



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 110W Prestige

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 4SUN-FLEX-110W 
- ogniwa monokrystaliczne SUNPOWER USA  
wym: 1070x540x3mm [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator ładowania MPPT TRACER 1210A 10A 12/24V 

[szt] 1 
 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 110W i 150W są najczęściej 
kupowanymi zestawami do kamperów, łodzi i przyczep 
przez naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu 
możemy kilka godzin dziennie swobodnie korzystać 
z urządzeń (12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie 
ledowe, ładowarki,  itp.   

 ZALETY
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator MPPT zwiększający wydajność systemu  
o około 20%

 • Możliwość podłączenia regulatora z komputerem, 
dodatkowego wyświetlacza, czujnika temperatury

 • Zastosowanie bardzo wydajnych ogniw 
monokrystalicznych firmy SUNPOWER

 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 
4SUN-FLEX

 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę 
oraz możliwość stąpania po modułach

 • Nieprzywierająca i samoczyszcząca powłoka 
wierzchnia ETFE

 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny 
 • Zastosowanie materiału ETFE (etyleno-

tetrafluoroetylen), który zapewnia większą absorpcję 
światła słonecznego, dzięki ograniczeniu odblasku.

 • Łatwy montaż systemu za pomocą kleju. 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 110W - 880WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 )

Z0017



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 150W MAXX 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 150W MAXX - ogniwa 
monokrystaliczne wym: 1480x680x3mm [szt] 1

 • Konektor szeregowy [kpl] 2
 • Regulator ładowania LS1024EU [szt] 1 

 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 110W i 150W są najczęściej 
kupowanymi zestawami do kamperów, łodzi i przyczep przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. System może zasilać oszczędną lodówkę 
turystyczną. 

 ZALETY
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator ładowania prądu z wyjściem USB
 • Duża moc systemu pozwalająca na zasilenie większości 

urządzeń na łodzi lub kamperze  
 • Zastosowanie wydajnych ogniw monokrystalicznych  
 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 

4SUN-FLEX  
 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę   
 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny  
 • Łatwy montaż za pomocą kleju.

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 150W - 1200WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0018



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 150W MAXX

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 150W MAXX - ogniwa 
monokrystaliczne wym: 1480x680x3mm [szt] 1

 • Konektor szeregowy [kpl] 2
 • Regulator ładowania Regulator ładowania LUMIAX 

MPPT MT2010EU [szt] 1 
 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 110W i 150W są najczęściej 
kupowanymi zestawami do kamperów, łodzi i przyczep przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. System może zasilać oszczędną lodówkę 
turystyczną.

 ZALETY
 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 

regulator MPPT zwiększający wydajność systemu o 
około 20% 

 • Duża moc systemu pozwalająca na zasilenie większości 
urządzeń na łodzi lub kamperze   

 • Zastosowanie wydajnych ogniw monokrystalicznych   
 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 4SUN-

FLEX   
 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę    
 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny   
 • Łatwy montaż za pomocą kleju. 

 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY  150W - 1200WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 
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MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 150W ASOLL 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny ASOLL-150W - ogniwa 
polikrystaliczne wym: 1555x708x2mm [szt] 1

 • Konektory typu MC4 IP67 [kpl] 2
 • Regulator ładowania LS1024EU  USB 10A [szt] 1 

 ZALETY

 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 
regulator ładowania prądu z wyjściem USB

 • Lekki i wytrzymały panel słoneczny FLEX
 • Wodoodporna puszka przyłączeniowa
 • Łatwy w montażu i demontażu
 • Panele elastyczne z serii ASOLL LIGHT posiadają 

prefabrykowane otwory montażowe (zgodne ze 
standardem loxx)

 • Puszka przyłączeniowa zamontowana w miejsce 
jednego ogniwa

 • Dodatkowe otwory przy puszcze przyłączeniowej 
ułatwiające montaż ( tylko w wersji panel ASOLL 150W 
Light)

 • Produkt wyprodukowany w Unii Europejskiej 

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWY 
SOLARNEGO O MOCY 150W - 1200WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0020



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 160W

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 4Sun-FLEX-160W-Prestige 
- ogniwa monokrystaliczne SolarWorld Niemcy - 
wykonany na aluminiowej płycie 
wym: 670x1490x3,5mm [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 1
 • Regulator ładowania Epever LS1024EU 10A [szt] 1 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 110W i 150W są najczęściej 
kupowanymi zestawami do kamperów, łodzi i przyczep przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. System może zasilać oszczędną lodówkę 
turystyczną. 

 ZALETY

 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 
regulator PWM z wyjściem USB 

 • Zastosowanie bardzo wydajnych ogniw 
monokrystalicznych firmy SolarWorld  

 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 
4SUN-FLEX  

 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę   
 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny   
 • Zastosowanie materiału ETFE (etyleno-

tetrafluoroetylen), który zapewnia większą absorpcję 
światła słonecznego, dzięki ograniczeniu odblasku.  

 • Idealny do zastosowań w przypadku ograniczonej 
powierzchni montażowej. Łatwy montaż za pomocą 
kleju.  

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 160W - 1280WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0021



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 160W  

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 4SUN-FLEX-160W - ogniwa 
monokrystaliczne SolarWorld Germany - wykonany 
na aluminiowej płycie wym: 670x1490x3,5mm [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 2
 • Regulator ładowania MPPT MT2010A 12/24V [szt] 1 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 110W i 160W są najczęściej 
kupowanymi zestawami do kamperów, łodzi i przyczep przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. System może zasilać oszczędną lodówkę 
turystyczną. 

 ZALETY

 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 
regulator MPPT zwiększający wydajność systemu 
o około 20%

 • Zastosowanie bardzo wydajnych ogniw 
monokrystalicznych firmy SolarWorld 

 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 
4SUN-FLEX 

 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę  
 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny  
 • Zastosowanie materiału ETFE (etyleno-

tetrafluoroetylen), który zapewnia większą absorpcję 
światła słonecznego, dzięki ograniczeniu odblasku. 

 • Idealny do zastosowań w przypadku ograniczonej 
powierzchni montażowej. Łatwy montaż za pomocą 
kleju.  

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 160W - 1280WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0022



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 160W  

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 4SUN-FLEX-160W - ogniwa 
monokrystaliczne SolarWorld Germany - wykonany 
na aluminiowej płycie wym: 670x1490x3,5mm [szt] 1

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 2
 • Regulator ładowania MPPT Tracer 2210A 20A 12/24V [szt] 1 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 110W i 160W są najczęściej 
kupowanymi zestawami do kamperów, łodzi i przyczep przez 
naszych klientów. Typowy zestaw, dzięki któremu możemy 
kilka godzin dziennie swobodnie korzystać z urządzeń 
(12V) takich tak jak telewizor ledowy, oświetlenie ledowe, 
ładowarki, itp. System może zasilać oszczędną lodówkę 
turystyczną. 

 ZALETY

 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 
regulator MPPT zwiększający wydajność systemu 
o około 20%

 • Możliwość podłączenia regulatora z komputerem, 
dodatkowego wyświetlacza, czujnika temperatury 

 • Zastosowanie bardzo wydajnych ogniw 
monokrystalicznych firmy SolarWorld 

 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 
4SUN-FLEX 

 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę  
 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny  
 • Zastosowanie materiału ETFE (etyleno-

tetrafluoroetylen), który zapewnia większą absorpcję 
światła słonecznego, dzięki ograniczeniu odblasku. 

 • Idealny do zastosowań w przypadku ograniczonej 
powierzchni montażowej. Łatwy montaż za pomocą kleju.   

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 160W - 1280WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0023



MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

REGULATOR

KONEKTORY

ZESTAW NA ŁÓDŹ 
Flex 220W / MPPT 

 ZESTAW ZAWIERA

 • Panel fotowoltaiczny 4SUN-FLEX-110W - ogniwa 
monokrystaliczne SUNPOWER USA 
wym: 1070x540x3mm [szt] 2

 • Gratisowy konektor szeregowy [kpl] 2 
 • Konektor równoległy [kpl] 2 
 • Regulator ładowania  MPPT Tracer 2210 20A [szt] 1 

 ZASTOSOWANIE

Systemy solarne o mocy 220W są dedykowane dla 
wymagając użytkowników.  Możemy swobodnie korzystać  
z urządzeń (12V) w tym z lodówki z termostatem. 

 ZALETY

 • System dedykowany Użytkownikom o wysokim 
zapotrzebowaniem energetycznym

 • Bezawaryjny, wykonany w najnowszej technologii 
regulator ładowania prądu z wyjściem USB

 • Zastosowanie bardzo wydajnych ogniw 
monokrystalicznych firmy SUNPOWER

 • Wysoka jakość wykonania paneli elastycznych 
4SUN-FLEX

 • Wodoodporność i wysoka odporność na słoną wodę 
oraz możliwość stąpania po modułach

 • Nieprzywierająca i samoczyszcząca powłoka wierzchnia 
ETFE

 • Bardzo dobra relacja jakości do ceny 
 • Zastosowanie materiału ETFE (etyleno-

tetrafluoroetylen), który zapewnia większą absorpcję 
światła słonecznego, dzięki ograniczeniu odblasku.  

 UZYSK ENERGETYCZNY ZESTAWU 
SOLARNEGO O MOCY 220W - 1760WH*

- przy założeniu średniej ekspozycji słońca w lato około 
8-9 godzin

* Wydajność modułu jest określona w warunkach STC 
(Standard Test Conditions )Nasłonecznienie 1000W/
m2. Temperatura ogniw modułu +25°C. Spektrum 
promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 ( AM 1,5 ) 

Z0024


