
Flex Ultra solceller

Ren og uafhængig strøm på din vej!



Siden 2010 har X-Sol Danmark produceret og leveret fleksible
solceller til opladning af batterier, altså off-grid løsninger. Vi har
set, at der er et stort behov for solceller til både, autocampers
mm. for efterspørgslen for at blive uafhængig af strøm bliver
større og større, og flere ønsker at tage på ture, hvor man ikke
altid har adgang til strøm. Derfor leverer vi løsninger til at være
uafhængig af strøm på sine rejser.

Hos X-Sol Danmark arbejder vi konstant med at udvikle vor know-
how, men i særdelelshed også vore produkter. Vi tilbyder produk-
ter, som er helt i top, som alle har råd til, og som holder i mange
år.
Når vi har så gode produkter som vore solceller, er det også vig-
tigt, at vi kan tilbyde vore kunder et komplet anlæg, så kunderne
får det optimale ud af solcellerne, og vi har derfor et tæt samar-
bejde med Victron Energy, som er nogle af de bedste indenfor
løsninger til batterier til elektricitet til både. Victron Energy
er et godt match med vore solceller, det er nemlig ikke nok med
en god kvalitet af solcelle, 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 vore kunder
få alt til den samlede løsning for
at blive uafhængig af strøm.

Michael Withander
direktør for X-Sol Danmark.

X-Sol Danmark



Flex Ultra solceller er et højkvalitets produkt, som henvender sig 
til den professionelle bruger, som har større krav til placering af 
solcellen. 
Flex Ultra solcellerne er produceret til marine brug, og gør den 
til det foretrukkende valg, da den er forsynet med flere lag for at 
kunne modstå de store mængder saltvand og tempartursving-
ninger, man kan opnå på havet, samtidig med at den producerer 
mere strøm end de fleste andre fleksible solceller på markedet. 
Flex Ultra solcelle er også skyggeoptimeret, som gør den oplagt 
til placering under bommen på en båd.

Flex Ultra Solcelle



Kvaliteten helt i top

Flex Ultra 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 over-
fladen 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 modstands-
dygtig 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 kommer med 5 års produktgaranti 90 % 
ydelsesgaranti efter 10 år og 80% ydelsesgaranti efter 25 år. 
Solcellerne er CE mærket, og IEC61215-2005, 
IEC61730 1:2007 samt IEC61730 2:2007, som er vindstyrke 
godkendt op til 2400 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%.



Flex Ultra solcelle serien 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 på overfladen sam-
tidig med, at de også er forsynet med en speciel hård coatet 
prismatisk overflade.

Prismatisk overflade - Tiltrækker mere lys

Den specielle prismati-
ske overflade er samti-
dig udviklet til at kunne 
tiltrække solens stråler 
allerede fra tidlig morgen 
til sen aftensol, hvilket 
giver 5-10% mere strøm 
fra solcellen.

Den prismatiske overflade er med til at sikre en 95% gennem-
sigtighed 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 me-
get 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.

Junctionboxen på solcellen samler ledningerne og beskytter 
samtidig forsvarligt al elektricitet mod vind og vand. Juncti-
onboxen 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.



Flex Ultra 36 watt fleksibel solcelle
Mål: 341 x 775 og 3mm tyk
Celletype: Polykrystallinske
Vægt: 1,01 kg
Solcellen producerer 57 kWh pr. år eller 
158Wh pr. dag

Flex Ultra 75 watt fleksibel solcelle 
Mål: 653 x 785 og 3mm tyk
Celletype: Polykrystallinske
Vægt: 1,96 kg
Solcellen producerer 120 kWh pr. år 
eller 330Wh pr. dag

Flex Ultra 150 watt fleksibel solcelle
Celletype: Polykrystallinske
Mål: 675 x 1495 og 3mm tyk
Vægt: 4,00 kg
Solcellen producerer 241 kWh pr. år 
eller 660Wh pr. dag

Flex Ultra solcelle størrelse

Flex Ultra 90 watt fleksibel solcelle 
Celletype: Monokrystallinske
Mål: 500 x 1190 og 3mm tyk
Vægt: 2,30 kg
Solcellen producerer 144 kWh pr. år 
eller 396Wh pr. dag



FlexUltra solcelle måltegning

Flex Ultra 90 watt Flex Ultra150 watt 

Flex Ultra 75 watt Flex Ultra 36 watt 

Junctionbox top Junctionbox side



Regulator til dit anlæg

Regulatoren eller batteriladeren, som den også hed-
der, er hjertet i dit anlæg. Derfor er det vigtigt, at du 
vælger en regulator af høj kvalitet. En for dårlig regu-
lator kan skade dit batteri, hvorimod en god regulator 
kan forlænge dit batteri’s levetid. 

Hos X-Sol Danmark forhandler vi regulatorer 
fra Victron BlueSolar og Phocos, som 
begge har mere end 20 års erfaring indenfor 
regulatorer og off-grid systemer (batteri).

Med en regulator tilsluttet din Flex Ultra solcelle, hol-
der du dit batteri beskyttet mod overopladning men 
også altid fuldt opladet.

Ønsker du fuld effekt ud af dit anlæg, skal du vælge en 
regulator fra Victron BlueSolar med MPPT. 
Forskellen er, at en regulator med MPPT er en mere 
sofistikeret løsning, der vil justere sin indgangsspæn-
ding til at høste den maksimale effekt fra solcellerne 
og derefter omdanne denne strøm til at levere den 
varierende spænding på batteriet. Med en MPPT re-
gulator høster du automatisk mellem 30-35% mere 
strøm end en regulator uden MPPT.

Victrons regulator kan både fjernaflæses via
din iPhone eller Android smartphone og kan udvides 
med et hav af andre muligheder.

En Victron BlueSolar regulator kommer med 5 års 
garanti.



Udvidelse af Flex solceller

Bliver behovet for mere strøm større, kan du udvide dit an-
læg med ekstra Flex Ultra solceller. 

Såfremt du finder ud af, at du har behov for mere strøm, kan 
du let udvide dit solcelleanlæg med en eller flere solceller 
helt uden at trække nye kabler.

Det eneste, du skal have, er en ekstra Flex Ultra solcelle i 
samme størrelse. Det bedste anlæg får du, hvis du holder 
dig til samme størrelse af solceller, så hvis du allerede har 
en Flex Ultra 75 watt, skal du udvide anlægget med en eks-
tra Flex Ultra 75 watt, da regulatoren arbejder bedst med 
samme watt fra flere solceller. Er det ikke muligt med sam-
me størrelse, så er det bedst at lave en parallelforbindelse, 
da solceller på den måde arbejder uafhængigt af hinanden.

For parallelforbindelse skal man benytte to dobbelte MC4 
stik.



Flex Ultra solceller efter mål og farve

Flex Ultra solceller fåes som standard i 4 forskellige størrel-
ser, men hvis standarden ikke passer til dig, hvorfor så ikke 
få den lavet efter mål?

Hos X-Sol Danmark kan du få fremstillet din helt egen Flex Ul-
tra solcelle, så den passer til lige præcis det sted, du ønsker 
at have din solcelle. 
Og vi stopper ikke der, for du kan også selv vælge farve på 
backsheet af din Flex Ultra solcelle. Backsheet fås i mange 
forskellige farver, men som standard er de hvide eller sorte. 
Ved at vælge farve og få fremstillet efter eget mål, får du 
ikke blot en solcelle, som producerer al den strøm, du har 
behov for, men du får også en solcelle, der passer perfekt til 
din båd eller det sted du ønsker.

                                 

Tag en snak med os 
for at høre om dine 
muligheder; det kan 
godt betale sig.



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 produk-
ter, at de alle er af meget høj kvalitet og er gennemtestede. 
Ligeledes er vore solceller testet sammen med disse produk-
ter, 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 vælge den rigtige 
regulator, batteri mm. 

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 løs-
ning, som passer lige præcis dit forbrug og forventninger. 

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.



Hjortevænget 34
DK-3450 Allerød
Tlf. 2632 2045

www.x-sol.dk

Friheden til at rejse


