
Flex Ultra solceller

Ren och oberoende ström på väg!



Sedan 2010 har X-Sol Danmark tillverkat och levererat flexibla 
solceller för laddningsbatterier, dvs nätlösningar. Vi har sett, att 
det finns ett stort behov av solceller för båtar, husbilar etc. 
Efterfrågan på att bli oberoende av ström blir större, och fler 
människor vill åka på resor, där ström inte alltid finns. 
Därför levererar vi lösningar för att vara oberoende av ström på 
sina resor.

Hos X-Sol Danmark jobbar vi kontinuerligt med att utveckla vårt 
kunnande, men särskilt våra produkter också. Vi erbjuder 
produkter som alla är i topp, som alla har råd och håller i 
många år.
När vi har så bra produkt som våra solceller, är det också viktigt, 
att vi erbjuder våra kunder en komplett anläggning, så att 
kunderna får ut det mesta av solcellerna, och vi har därför 
samarbete med Victron Energy, som är några av de bästa i 
lösningar för batterier för el för båda. Victron Energy är en bra 
match med våra solceller, det räcker inte med en bra kvalitet 
solcelle, om resten inte också kan leverera det, våra kunder 
förväntar sig.

På X-Sol Danmark hjälper vi våra 
kunder hitta den bästa lösningen och 
fortsätt se till att produkterna lever 
upp till våra kunders förväntningar.  

Hos X-Sol Danmark får våra kunder 
allt till den samlade lösningen för att 
bli oberoende av ström.

Michael Withander
Direktör för X-Sol Danmark ApS

X-Sol Danmark



Flex Ultra solcelle är en högkvalitets produkt, där vänder sig till 
den professionella användaren som har mer placeringskrav av 
solcellen.
Flex Ultra solcellerna har produceras för marin användning, vilket 
gör den till ett önskvärt val, eftersom den är försedd med flera 
lager för att klara de stora mängderna saltvatten och temperatu-
rer, som kan finns till sjöss. Samtidigt producerar den mer ström 
än de flesta andra flexibla solceller på marknaden. Flex Ultra 
solcellen är också optimerad till skugga, vilket gör den idealisk för 
placering under bommen på en båt.

Flex Ultra Solcelle



Kvaliteten helt i topp

Flex Ultra består av 5 lager, vigtigst är topp och botten, eftersom 
EFTA-ytan på framsidan bidrar till att locka ljus utan reflektion och 
hålla ytan lätt att rengöra. 
Bakstycket är täckt med 
XSOL Matrix Core, som vi är 
de enda som erbjuder. 
Kombinationen med EFTA och 
XSOL Matrix Core gör solcellen 
mer motståndskraftig till höga 
temperaturer och ger extra 
skydd av solcellerna. 
XSOL Matrix Core minimerar 
värmen från solcellen på 
materialet, som det är 
monterat på.

Garanti och prestanda 
Alla Flex Ultra solceller kommer med 5 års produktgaranti 90% 
prestationsgaranti efter 10 år och 80% prestationsgaranti efter 
25 år. Solcellerna är CE-märkta och IEC61215-2005, IEC61730 
1: 2007 och IEC61730 2: 2007, som är vindstyrka godkänd upp 
till 2400 i tryck.  

Tjocklek och krökning / böjning 
Flex Ultra solceller har en tjocklek av 
3 mm och kan utan problem 
anpassas till objektet, du vill ha det 
monterade på. Även om det är böjda, 
det finns inga problem då våra 
Flex Ultra solceller har en 
krökning / böjning av 20-30%



Flex Ultra solcellen är en högkvalitativ kristallina solcell avsedd 
för de mest extrema miljöer från det tuffaste havet till de högsta 
bergen.

Flex Ultra solceller är resistenta mot stötar och hagel och att du 
går på dom, och Flex Ultra vill vara säkert att välja, om du önskar 
montera på ställer, du kommar gå utan problem.

Locker mer ljus 
Flex Ultra solceller har dubbelt UV-skydd på ytan, och är också 
försedd med en särskild hård belagd prismatisk yta. 

Flex Ultra solcellen är en högkvalitativ kristallina solcell avsedd 

Prismatisk yta - Lockar mer ljus 

Den speciella prisma-
tiska ytan är samtidigt 
utvecklat att locka solens 
strålar redan i början 
av morgonen och även i 
slutet av kvällen, vilket ger 
5-10 % mer ström ifrån 
solcellen.

Den prismatiska yta är också 95 % transparent och ger en ut-
märkt effekt av solljus och el utan att reflektera solljus och bländ-
ning av omgivningen. Den prismatiska ytan är självrengörande i 
regn och väldigt fläckresistent, och skyddar samtidigt solcellen 
från korrosion från saltlösning på solcellen. 

Den prismatiska ytan ser också till att du inte fallar på solcellen 
även om den är våt.

Junctionboxen på solcellen samlar kablarna och skyddar sam-
tidigt all el från vind och vatten på ett ansvarsfullt sätt. Juncti-
onboxen är utrustad med en bypass-diod, som säkerställer att 
om delar av solcellen är skuggat, producerar resten utanför 
skugga till full kapacitet.



Flex Ultra 36 watt böjliga solcelle
Celltype: Polykristallina
Mått: 341 x 775 och 3mm tjokleken
Vikt: 1,01 kg
Solcellen producerar 69 kWh per år 
eller 171Wh per dygn

Flex Ultra 75 watt böjliga solcelle 
Celltype: Polykristallina
Mått: 653 x 785 och 3mm tjokleken
Vikt: 1,96 kg
Solcellen producerar 120 kWh per år 
eller 307Wh per dygn

Flex Ultra 150 watt böjliga solcelle
Celltype: Polykristallina 
Mått: 693 x 1507 och 3mm tjokleken
Vikt: 4,00 kg
Solcellen producerar 240 kWh per år 
eller 600Wh per dygn

Flex Ultra Solcelle storleken

Flex Ultra 90 watt böjliga solcelle  
Celltype: Monokristallina
Mått: 500 x 1190 og 3mm tyk
Vikt: 2,30 kg
Solcellen producerar 144 kWh per år 
eller 360Wh per dygn



FlexUltra solcelle dimensionell ritning

Flex Ultra 90 watt Flex Ultra 150 watt 

Flex Ultra 75 watt Flex Ultra 36 watt 

Junctionbox topp Junctionbox sida



Regulatorer för solcellsladdare

Laddningsregulator är hjärtat i systemet. Därför är 
det viktigt att du väljar en laddningsregulator av hög 
kvalitet. En dålig regulator kan skada batteriet, medan 
en bra regulator kan förlänga batteriets livslängd

Hoss X-Sol Danmark distribuerar vi 
laddningsregulatorer från Victron Energy och 
Phocos, som båda två har mer än 20 års 
erfarenhet av styrenheter och off-grid system
(batteri).

Med en laddningsregulator ansluten till Flex Ultra 
solcelle skyddas batteriet mot överladdning men är 
alltid fulladdat.

Vill du ha full effekt ur ditt system, välj en laddnings-
regulator från Victron Energy med MPPT. Skillnaden 
är, att en ladningsregulator med MPPT är en mer 
sofistikerad lösning, som kommer att justera dess 
ingångsspänning att dra maximal effekt från solcellen 
och sedan omvandla denna ström för att leverera 
den varierande spänningen till batteriet. Med en 
MPPT laddningsregulator får du automatiskt mellan 
30-35% mer effekt än en laddningsregulator utan 
MPPT.

Victrons laddningsregulator kan både läsa på distans 
via din iPhone eller Android smartphone och är utbyg-
gbar med en mängd andra alternativ. 

En Victron laddningsregulator levereras med 5 år 
garanti.



Flex solcelle utbyggnaden

Kommer behovet av mer effekt bli mer, kan du bygga ut 
systemet med ytterligare Flex Ultra solceller. 

Om du upptäcker, att du behöver mer kraft, kan du enkelt 
utöka ditt system med en solcell mer fullständigt utan att 
dra nya kablar.

Allt du behöver, är en extra Flex Ultra solcell av samma 
storlek. Den bästa anläggningen får du, om du håller dig till 
samma storlek av solceller, så om du redan har en Flex Ul-
tra 75 watt, behöver du utöka anläggningen med ytterligare 
Flex Ultra 75 watt, när regulatorn fungerar bäst med sam-
ma effekt från flera solceller. Är det inte möjligt med samma 
storlek, så det är bäst att göra en parallellkoppling, eftersom 
solcellerna på det sättet fungerar oberoende av varandra. 

För parallellkoppling måste du använda två dubbel MC4 
kontakter.



Flex Ultra solceller efter mått och färg 

Flex Ultra solceller levereras som standard i 4 olika storle-
kar, men om standarden inte passar dig, varför inte få den 
passade till dina mått?

Vid X-Sol Danmark kan vi tillverka din egen Flex Ultra solcel-
le för att matcha exakt den plats, som du vill ha den. Och vi 
stannar inte där, eftersom du kan även välja färg på backs-
heet av din Flex Ultra solcell. Backsheet finns i många olika 
färger, men som standard de är vita eller svarta. Genom att 
välja färg och producerad till dina mått, får du inte bara en 
solcelle, som producerar all den kraft du har behov, men du 
får också en solcelle, som är perfekt passad för din husvagn 
eller båt.

                                 

Pråta med oss för 
att lära om dina 
alternativ. 
Det är värd att 
göra.



Olika tillbehör 
Vid X-Sol Denmark är vi tillverkare av solceller, så när du 
handlar hos oss, får du solceller direkt från tillverkaren, men 
förutom att leverera solceller, levererar vi alla komponenter 
som behövs för att hålla en anläggning igång. 

Vad som än krävs för kablar, batterier, inverters och mer, 
så är våra solceller och våra andra produkter alla av mycket 
hög kvalitet och har testats noggrant. På samma sätt testas 
våra solceller tillsammans med dessa produkter, och tillsam-
mans får vi en anläggning, som har en lång livslängd. 
För X-Sol Danmark är det viktigt, att du har en anläggning 
i många år, så det är viktigt att välja rätt styrenhet, batteri 
etc.  
 

X-Sol Danmark är distributör av Victron Energy, Phocos mm. 
som alla är produkter som är avsedda för kvalitetsmedvetna 
konsumenter. Victron Energy har under många år levererat 
produkter inom segling och till stora rederier på grund av 
deras kvalitet, service och ett spännande produktsortiment.  

X-Sol Danmark har ett helt team redo att hjälpa till att väg-
leda och ge råd, så du alltid får en anläggning eller produkt, 
som uppfyller dina förväntningar.  

Dra nytta av råd från början, och vi hittar den bästa lösnin-
gen, som passar dina behov och förväntningar. 

Litiumbatteri är något det finns 
mycket fördelen investera i, efter-
som det ger full effekt från början 
till slut, oavsett hur mycket ström 
som lämnas, medan den väger 
1/4 del av andra batterier.  



Hjortevænget 34
DK-3450 Allerød

Danmark
Tlf. +45 2632 2045

www.x-sol.dk

Friheten att resa


