Flex solceller
efter mål

Ren og uafhængig strøm på din vej!

X-Sol Danmark
Siden 2013 har X-Sol Danmark produceret og leveret fleksible
solceller til både, campingvogne mm. Vores produktion er fuldautomatisk med en årlig produktion på 50 mega watt, og som
den eneste europæiske fabrik tilbyder vi også solceller efter mål.
Det betyder at vore kunder kan få sin helt personlige solcelle lavet
efter egne mål. Med denne service kan man nemmere og flottere
få integreret sin solcelle lige der, hvor man ønsker.
Hos os starter vi produktionen op for en enkelt solcelle.
Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, produktet er helt i top,
og når vi har så godt et produkt, er det også vigtigt, at vi kan
tilbyde et komplet anlæg til vore kunder. For at få det optimale
ud af vore solcelle, har vi derfor et tæt samarbejde med Victron
Energy, som er nogle af de bedste indenfor batteriløsninger til
elektricitet til både mm.
Victron Energy er et godt match med vore solceller. Det er nemlig
ikke nok med en solcelle af god kvalitet, hvis resten ikke også kan
levere det, vore kunder forventer.
Hos X-Sol Danmark hjælper vi vore
kunder med at finde frem til den
bedste løsning og holder løbende
øje med, at produkterne lever op
til vore kunders forventninger.
Hos X-Sol Danmark kan vores kunder
få alt for at blive uafhængig af
strøm.
Michael Withander
direktør for X-Sol Danmark.

Prismatisk overflade - Tiltrækker mere lys
Når vi producerer solceller efter mål, bliver de produceret på
samme måde som vor Flex Ultra solcelle, som er en høj kvalitet
krystallinsk solcelle designet til verdens mest ekstreme miljøer fra
det hårdeste hav til de højeste bjerge.
Flex Ultra solceller er modstandsdygtige mod slag og hagl samt
konstant betrædning på solcellen, og Flex Ultra vil være et sikkert
valg, hvis installationen finder sted, hvor man skal gå, da man kan
gå på solcellen uden problemer.
Tiltrækker mere lys
Flex Ultra solceller er dobbelt UV-beskyttet samtidig med, at de
også er forsynet med en speciel hård coatet prismatisk overflade.
Den specielle prismatiske
overflade er samtidig udviklet til at kunne tiltrække
solens stråler allerede fra
tidlig morgen til sen aftensol, hvilket giver 10-15%
mere strøm fra solcellen.
Den prismatiske overflade
er med til at sikre en 95%
gennemsigtighed og giver en fremragende effekt af sollys og elektricitet uden at reflektere sollys og blænding af omgivelser.
Den prismatiske overflade er selvrensende ved regnvejr og meget pletbestandig, og sikrer samtidig solcellen mod korrosion fra
saltvand på solcellen.
Den prismatiske overflade sikrer også, at man ikke skrider på
solcellen, hvis den er våd.

Celler i fleksible solceller
Flex Ultra
Vi anvender typisk polykrystallinske solceller i vores Flex Ultra.
Polykrystallinske solceller producerer
mere strøm, når der er overskyet, da
Polykrystallinske solceller er udviklet til at
opfange lys samt de ultraviolette stråler,
der er i atomsfæren over Nordeuropa.
Polykrystallinske solceller producerer 1% mindre strøm ved fuld sol,
men 5% mere strøm end andre solceller i overskyet vejr.
Flex Ultra solceller efter mål har max størrelse på 2000 mm længde og 980 mm bredde og minimum 34 watt og maximum 300 watt.
Flex Ultra+
Vores Flex Ultra+ er en bedre solcelle, som
man også kan få efter mål, men starter først
ved minimum 108watt og max 300 watt og i
størrelsen 2000 mm længde og 980 mm
bredde.
Ved Ultra+ Celletype benytter vi Sunpower TM C60
SunPower’s all-back kontaktcelle er gridlinjer flyttet til bagsiden af
cellen, hvilket giver hele frontfladen mulighed for at blive udsat for
sollys. Det betyder op til 10% mere sollys end konventionelle solceller. Ydermere er Sunpower cellernes effekt helt oppe på 22%
effekt, hvor polykrystallinske celler kun er på 18% effekt.
Andre farver og celler
Vi har også mulighed for at lave solceller efter andre typer celler - farvede solceller, camouflage mm. Man
kan også få anden baggrundsfarve
på backsheet.
Det giver mulighed for at få et produkt, der passer til lige det
sted, man ønsker at have solceller monteret.
Andre farver kan kræve større produktioner.

Placering af Junction box
Placering af Junction box
Ved at få produceret solceller efter egne mål får man flere
muligheder for at vælge placering af Junction boxen, altså hvor
ledningsvejen skal starte på solcellen, eller om man ønsker junctionboxen på bagsiden af solcellen. Junctionboxen på solcellen
samler ledningerne og beskytter samtidig al elektricitet mod vind
og vand forsvarligt. Junctionboxen er forsynet med en bypass
diode, som sikrer, at hvis dele af solcellen er i skygge, producerer
den øvrige del udenfor skyggen med fuld effekt.
Junction box
Tykkelse: 12,5 mm tyk
Mål: 65 x 55 mm
Bypass diode: 1 stk
IP65 vandtæt /saltvand
Med eller uden MC4 vandtætte stik
Længde kabel: 0,5 eller 2 m.
Placering af junctionboxen på bagsiden af solcellen giver mulighed
for flere celler i solcellen, og du slipper for at skulle trække kabler
over emnet.
Vælger man placering af junctionboxen på bagsiden, skal man
derimod sørge for, at der er hul i emnet, som solcellen skal ligge
over, sådan at junctionboxen passer ned i det hul.
Derimod er det solcellen, der dækker hullet, og man kan isolere
rundt om hullet indefra eller lade solcellen alene være isolering af
hullet.
Som noget helt unikt har vi også mulighed for at tilbyde solcellerne uden junctionbox, så man modtager solcellerne med ribbon ud
af solcellen. På den måde kan man nøjes med meget små huller
og sætte samlingen (junctionboxen) et andet sted på solcellen.
Ved valg af den løsning modtager man junctionbox sæt og vejledning for, hvordan man laver installationen nemt og sikkert.

Form af solcellen
Selve cellerne i en solcelle er firkantede, derfor vil den optimale
form også være en firkantet solcelle. Men der er produkter, hvor
en rund eller en anden form er mere optimal, og det klarer vi
også. Formen skal ikke sætte begrænsningen.
Når formen ikke skal være firkantet
Når en rund eller trekant
mm. er mere oplagt, så laver
vi også det. Vi skal dog bruge
en CAD, 2D, 3D målfast
tegning for at kunne
skære solcellen 100% som
ønsket.
Celler til kant

Når vi laver vores beregningen for solceller efter mål, tager vi
som udgangspunkt altid højde for, at solceller fylder hele solcellen.
Ovenstående solceller er lavet efter CAD tegninger og er produceret med Ultra+ SunPower celler. Backsheet er større end
cellerne for at udfylde huller i båden. Såfremt man skal have celler
helt til kant, bliver det meget små celler, man skal bruge, og den
samlede effekt er mindre totalt, end at sætte standard Ultra+
Sunpower celler i, hvor der er plads.

Kvaliteten helt i top
Både Flex Ultra og Ultra+ solceller er bygget op af 5 lag, vigtigste lag er top og bund, da EFTA-laget på forsiden er med til at
tiltrække lys uden refleksion og
holder overfladen nemt ren.
Bagsiden er beklædt med
XSOL Matrix Core, som vi er
de eneste, der tilbyder, og
kombinationen med EFTA
og XSOL Matrix Core gør
solcellen mere modstandsdygtig overfor høje
temperaturer og giver ekstra
beskyttelse af solcellerne.
XSOL Matrix Core minimerer
varmen fra solcellen på
materialet, den er monteret på.
Garanti og ydelse
Alle Flex Ultra solceller efter mål kommer med 5 års produktgaranti og 80% ydelsesgaranti efter 25 år.
Solcellerne er CE mærket, IEC61215-2005, IEC61730 1:2007
samt IEC61730 2:2007, som er vindstyrke godkendt op til
2400Pa i tryk.
Tykkelse og krumning/bøjning
Flex Ultra solcelle har en tykkelse
på 3mm og kan uden problemer
passes ned til det emne, man ønsker
det monteret på. Selv hvis det er
buet, er der ingen problemer, da vore
Flex Ultra solceller har en
krumning/bøjning på 20-30% på den
lange led og 5-10% på den brede led.
Det betyder, at solcellerne kan bøjes
både på den lange side og korte side, hvilket giver størst fleksibillitet på emnet, de skal monteres på.

Montering af solcellerne
Montering af solceller kan udføres
på mange forskellige måder. Man
kan lave det som en fastmontering med montagelim
(Sikaflex 552) eller via af
skinner/skruer. Benyttelse af
skruer anbefales ved højt vindtryk
sammen med montagelim.
Ved produktion af solcellen kan
man få forboret huller rundt i
solcellens kant både i ønsket
størrelse og afstand.
Med den mobile løsning kan man få huller i hjørnerne på solcellen, hvilket giver
mulighed for at sætte solcellen på stof/
spruhut/sejl mm. via et LOXX system. På
den måde kan man tage den af og på, som
man vil.

X-Yachts 46 er her blevet
forsynet med 3 stk. Flex Ultra
solceller, som er lavet efter
mål. Ved fastmontering har
kunden valgt at få dem sat
fast via skinner.

Flere solceller serie eller parallel
Flex Ultra solceller efter mål er udviklet til opladning af 12 volt,
hvilket vil sige at 1 stk. solcelle er lavet til opladning af 12 volt. Skulle
man have ønske om en større solcelle, har vi også mulighed for at
lave en solcelle, som kan producere 24 volt, men det er kun muligt,
såfremt man er oppe på en vis størrelse.
Såfremt man sætter flere solceller sammen, har man mulighed for
at lave dem i serier eller i parallelforbindelse, og der er stor forskel
på, hvilken løsning man vælger.
Serieforbindelse
Serie betyder, at man sætter solcellerne sammen direkte. Man skal
blot være opmærksom på, at når man sætter to solceller sammen,
som er produceret til at lave 12 volt, så har man automatisk et
anlæg, som producerer 24 volt. Det betyder, at man skal have en
regulator og batteri, som kan modtage 24 volt.
Parallelforbindelse
En parallelforbindelse er typisk flere solceller, som bliver sat sammen via dobbelte MC4 stik, og på den måde leverer hver solcelle,
som er sat i parallelforbindelsen,12 volt uafhængig af hinanden.
En parallelforbindelse er at foretrække, såfremt man har flere solceller i forskellige størrelser eller placeringer. Hvis du for eksempel
har en solcelle, som er i fuld sol fra om morgenen til kl. 12 og en
solcelle som er i sol fra kl. 12 og frem til aften, så vil man på den
måde have to solceller, som supplerer hinanden godt og arbejder
uafhængigt af hinanden.
Parallelforbindelse
Serieforbindelse

Priserne på solcelle efter mål
Flex Ultra er delt op i 3 forskellige priser, og priserne ved Flex Ultra+. Prisen udregnes efter størrelsen på solcellen, og der afregnes
effekt af watt i solcellen.
Flex Ultra 34 - 67 watt
DKK 79,00 pr. watt.

Flex Ultra+ 108 - 300 watt
38,68 DKK pr. watt.

Flex Ultra 68 - 135 watt
DKK 48,00 pr. watt.
Flex Ultra 136 - 300 watt
DKK 32,55 pr. watt.
Prisen på en solcelle efter mål på 136 watt vil så være
136 x 32,55 = 4.426,80 DKK Alle priser er opgivet ekskl. moms.
Når vi har modtaget tegningen, laver vore ingeniører en udregning
og forslag til, hvordan vi kan lave din solcelle. Ved færdigt projekt
kan man både se effekten af solcellen, udgang af ledningen mm.
Ved beregning går
vores elektronikingeniør igennem
alle de data vi har
modtaget fra vores
kunder og laver de
784
forskellige udregninger, da der
kan være flere
muligheder at fremstille de forskellige solceller på.
(CM reference number)

(Module code)

XSOLU-32B-W0R-CM784

(Firma)

X-Sol Danmark ApS
Hjortevænget 34
3450 Allerød

(Module electrical data)
Pmax = 32 W; Vmp =
5,64 V; Imp = 5,72 A; Voc = 6,76 V;
(Electrical output)
NOTE:
Front
Rear
X
(Junction Box)
NOTE:
Cables lenght
Yes
No
X
(Fronsheet type)
NOTE:
Prismatic
PET
ETFE
X
(Backsheet type)
NOTE:
PET
XSOL Matrix Core
Colour
X
(Cell type)
NOTE:
POLI
MONO
Back contact

(Customer name / address)

Isc =

6,17 A;
X-Sol Danmark ApS

(Product Engineer)
0.5 m P. Sørensen
(Account Manager)
Michael Withander
X
(Date)
26.06.2017
black
Internal note:
X
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Som udgangspunkt går vi altid efter at lave udregningen efter den
største effekt på solcellen, og de ønskede mål.
Ved modtagelsen af vores udregninger, er der taget højde for, at
alle parametrer er overholdt indenfor elektronik og solceller.

Diverse tilbehør
Hos X-Sol Danmark er vi producenter af solceller, så når du
handler hos os, får du solceller direkte fra producenten, men
udover at levere solceller, leverer vi også alle komponenter,
der skal til for at holde et anlæg kørende.
Hvad end det gælder kabler, batterier, inverter og meget
mere, så er fælles for vores solceller og vore øvrige produkter, at de alle er af meget høj kvalitet og er gennemtestede.
Ligeledes er vore solceller testet sammen med disse produkter, og tilsammen får man et anlæg, som har en lang levetid.
For X-Sol Danmark er det vigtigt at man kan have et anlæg i
mange år, og derfor er det vigtigt, at man vælger den rigtige
regulator, batteri mm.
Lithium batteri er noget, man med
fordel kan investere i, da det yder
fuld effekt fra start til slut, uanset
hvor meget strøm der er tilbage
samtidig med, at det vejer 1/4-del
af andre batterier.
X-Sol Danmark er distributør/forhandler af Victron Energy,
Phocos mm. som alle er produkter, der henvender sig til
kvalitetsbevidste forbrugere. Victron Energy har i mange år
leveret produkter indenfor sejlsport og til større rederier,
hvilket skyldes deres kvalitet, service og et omspændende
produktsortiment.
X-Sol Danmark har et helt hold klar til at hjælpe med at guide
og rådgive, så du altid vil modtage et anlæg eller produkt,
som lever op til dine forventninger.
Tag os med på råd fra starten, og vi finder den bedste løsning, som passer til lige præcis dit forbrug og forventninger.

Friheden til at rejse

Hjortevænget 34
DK-3450 Allerød
Tlf. 2632 2045
www.x-sol.dk

