Flex Light solceller

Ren og uafhængig strøm på din vej!

X-Sol Danmark
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 knowhow, men i særdelelshed også vore produkter. Vi tilbyder produkter,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 vigtigt, at vi kan tilbyde vore kunder et komplet anlæg, så kunderne
får det optimale ud af solcellerne, og vi har derfor et tæt samarbejde 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 ApS

Flex Light Solcelle
Flex Light solceller er et højkvalitets produkt, som
henvender sig til den professionelle bruger, som har
større krav til placering af solcellen.
Flex Light solcellerne er produceret til opladning af
12 volt batteri og henvender sig til campingvogn,
autocamper, golfvogn mm. Flex Light solcelle er udviklet specielt til at kunne modstå de høje varmegrader,
så man trygt kan få produceret strøm både ved høje
og lave temperaturer, selv når den ligger fladt på
taget af en campingvogn.

Kvaliteten helt i top
Flex Light er bygget op af 5 lag. I forhold til andre på markedet
indenfor fleksible solceller, så består vores af 5 lag i stedet for 3.
PET-laget på forside og bagside arbejder sammen mod den
varme, en solcelle kan blive
udsat for. PET-lag på bagsiden
beskytter det underlag solcellen
er monteret på, så det er et
minimum af varme, emnet
bliver udsat for, og PET-laget
på forsiden er forsynet med
en luftcirkulerende overflade,
så solcellen bliver nedkølet på
overfladen og dermed kan
lede varmen væk.
Garanti og ydelse
Alle Flex Light solceller kommer med 2 års produktgaranti og
80% ydelsesgaranti efter 25 år.
Solcellerne er CE mærket, IEC61215-2005, IEC61730 1:2007
samt IEC61730 2:2007.
Tykkelse og krumning/bøjning
Flex Light solcelle har en tykkelse
på 2mm 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 Light solceller har en
krumning/bøjning på 30-40% 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.

Koldt køleskab på vejen
Kolde drikkevarer, mad på din vej, eller medicinen på køl, har ikke
altid været muligt, når man er på farten med sin campingvogn/
autocamper, men med et 300 watt FlexLight solcelleanlæg kan
du også drive dit køleskab, både når du kører, men også når du er
kommet frem til pladsen.
Med et 300 watt FlexLight solcelleanlæg har du 1200 wh pr. dag
allerede ved 4 timers sol, hvilket svarer til 14 timers strøm alene til køleskabet.
Når du ønsker
at drive dit køleskab fra dine solceller, anbefaler
vi, at man vælger
et anlæg med
MPPT fra Victron
Energy.
Du høster max.
energi med en
MPPT regulator,
og samtidig får du fuld kontrol over dit anlæg fra din telefon via
VictronConnect app og den integrerede bluetooth i regulatoren.

Regulator til dit anlæg
Regulatoren eller batteriladeren, som den også hedder, er hjertet i dit anlæg. Derfor er det vigtigt, at du
vælger en regulator af høj kvalitet. En for dårlig regulator 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 Light solcelle, holder 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 indgangsspænding til at
høste den maksimale effekt fra solcellerne og
derefter omdanne denne strøm til at levere den
varierende spænding på batteriet. Med en MPPT regulator 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.

Flex Light solcelle størrelse
Flex Light 36 watt fleksibel solcelle
Mål: 356 x 823 og 2mm tyk
Celletype: Polykrystallinske
Vægt: 0,81 kg.
Solcellen producerer 53 kWh pr. år eller
144Wh pr. dag.

Flex Light 75 watt fleksibel solcelle
Mål: 668 x 834 og 2mm tyk
Celletype: Polykrystallinske
Vægt: 1,35 kg.
Solcellen producerer 109 kWh pr. år
eller 300Wh pr. dag.
Flex Light 90 watt fleksibel solcelle
Mål: 520 x 1275 og 2mm tyk
Celletype: Monokrystallinske
Vægt: 1,60 Kg.
Solcellen producerer 144 kWh pr. år
eller 360Wh pr. dag.

Flex Light 150 watt fleksibel solcelle
Mål: 708 x 1555 og 2mm tyk
Celletype: Polykrystallinske
Vægt: 2,45 Kg.
Solcellen producerer 219 kWh pr. år
eller 600Wh pr. dag.
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Udvidelse af Flex solceller
Bliver behovet for mere strøm større, kan du udvide
dit anlæg med ekstra Flex Light solceller.
Såfremt du finder ud af, at du har behov for mere
strøm, kan du let udvide dit solcelleanlæg med en
solcelle mere helt uden at trække nye kabler.
Det eneste, du skal have, er en ekstra Flex Light
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 Light150 watt, så skal du
udvide anlægget med en ekstra Flex Light 150 watt,
da regulatoren arbejder bedst med samme watt fra
flere solceller. Er det ikke muligt med samme størrelse, så er det bedst at lave en parallel forbindelse,
da solcellerne på den måde arbejder uafhængige af
hinanden.

For parallel forbindelse, skal man benytte to dobbelte
MC4 stik

Flex solceller efter mål og farve
Flex Light solceller fåes som standard i 4 forskellige størrelser, 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
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 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 vogn.

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 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 til campingvogne, autocampers mm,
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 lige præcis dit forbrug og forventninger.

Friheden til at rejse
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