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Hos X-Sol Danmark har vi udviklet en energibank 
til varevognen, så der altid er 230 volt i vognen. 
Det giver mulighed for opladning af batterierne til 
PC/Mac, telefon, Ipad eller alt el-værktøj.

Vores systemer bliver opladt med naturens egen 
energi fra solcellen på taget til batterier til konverte-
ring af strøm til 230 volt.

Hos X-Sol Danmark har vi lavet tre pakkeløsninger, som nemt kan tilsluttes til alle biler. 

Solcellen tilsluttes bilens eksisterende batteri. Solcellen lader batteriet op, når den holder stille, 
så man trygt kan benytte sig af strøm fra batteriet uden at dræne det. 

Er et selvstændigt system med et forsyningsbatteri, som solcellen lader op hele tiden. Du kan 
benytte dig af strømmen på din vej, og når du holder stille. Det giver dig en bekvem løsning til 
de fl este opgaver.

Denne løsning er til dig, det kræver lidt mere strøm og fuld effekt fra start, til når batteriet er 
tomt. Løsningen giver størst frihed, og du kan trække strøm til de mest krævende maskiner.

Solcellen tilsluttes bilens eksisterende batteri. Solcellen lader batteriet op, når den holder stille, 

Pakke 90 - tilslutning til vognens eget batteri

Pakke 90-AMG

Pakke 90-Lithium

Løsninger der sparer tid, penge, reducerer Co2 - gør som mange andre, bestil allerede i 
dag.

Hverdagen bliver mere og mere energikrævende, og installatøren 
bruger stigende grad PC/Mac. Det stiller højere krav til virksomheden 
og dens ansatte. Hvis man ikke har fået ladet PCen op, blot mangler 
strøm, skal det færdiggøres senere.
Det kan forsinke processen for at afslutte et projekt eller at sende de 
nødvendige informationer til kollegaen eller kunden.



1 x 90 stk. Watt FlexUltra solcelle
1 stk. Lithium batteri 60 Ah 768 Wh 
1 stk. Batterisensor (beskyttelse af batteri)
1 stk. 230V / 50Hz strøm inverter - max effekt 900 watt
1 stk. Kabeltrækning et sted i vognen til 230 Volt med 3 stik 
1 stk. Installation og introduktion til kunden
Bluetooth-adgang til at følge produktion mm.

Pris 14.395,-

1 x 90 stk. Watt FlexUltra solcelle
1 stk. Batterisensor (beskyttelse af batteri) 
1 stk. 230V / 50Hz strøm inverter - max effekt 900 watt 
1 stk. kabeltrækning et sted i vognen til 230 Volt med 3 stik 
1 stk. installation og introduktion til kunden
Bluetooth-adgang til at følge produktion mm.

Pris 8.589,-

1 x 90 stk. Watt FlexUltra solcelle
1 stk. AMG Deep batteri 100 Ah 1200 Wh 
1 stk. Batterisensor (beskyttelse af batteri)
1 stk. 230V / 50Hz strøm inverter - max effekt 900 watt
1 stk. Kabeltrækning et sted i vognen til 230 Volt med 3 stik 
1 stk. Installation og introduktion til kunden
Bluetooth-adgang til at følge produktion mm.

Pris 11.365,-

Solceller til servicevogn og varevogn. 
Holder dit el-værktøj fuldt opladet!

1 x 90 stk. Watt FlexUltra solcelle
Pakke 90-Lithium

1 x 90 stk. Watt FlexUltra solcelle
Pakke 90-AMG

1 x 90 stk. Watt FlexUltra solcelle
Pakke 90 - tilslutning til vognens eget batteri

Forbrugstimer: 
300 watt ved 12 Volt = 12,5 timer
300 watt ved 230 Volt = 0,75 time

Opladningstid:
 100% afl adt:   6 timer
   50% afl adt:   3 timer
   25% afl adt:   2 timer
Beregnet ved fuld sol - dob. tid ved overskygget

Forbrugstimer: 
300 watt ved 12 Volt = 25 timer
300 watt ved 230 Volt = 1,5 time

Opladningstid:
 100% afl adt:    6 timer
   50% afl adt:    3 timer
   25% afl adt:    2 timer
Beregnet ved fuld sol - dob. tid ved overskygget
Co2 besparelse pr. år
146 kWh = 73 kg Co2.

Total vægt 
15.9 Kg inkl. solcelle, batter, inverter

Co2 besparelse pr. år
146 kWh = 73 kg Co2.

Total vægt 
32 Kg inkl. solcelle, batter, inverter

Oplev hvordan jeres vogn kan blive - Bestil tid til besøg af vores 
servicevogn, og vi giver dig en demonstration, ganske gratis ! 
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