
Flex Light solceller

Ren och oberoende ström på väg!



Sedan 2010 har X-Sol Danmark tillverkat och levererat flexibla sol-
celler 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 män-
niskor 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 lös-
ningar 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 Light Solcelle

FlexLight solcelle är ett högkvalitets produkt, där vän-
der sig till den professionella användaren, som har 
mer placeringskrav av solcellen. 
FlexLight solcellerna är tillverkade för laddning av 12 
volts batteri, och användas på husvagn, golfbil mm. 
FlexLight solcelle utvecklas speciellt att motstå höga 
temperaturer, så att du säkert kan producera ström 
vid både höga och låga temperaturer; även när place-
ras platt på taket på en husvagn.



Kvaliteten helt i topp

Flex Light består av 5 lager, och jämfört med andra på markna-
den inom flexibla solceller, består vår av 5 lager, där andra består 
av 3. PET-laget på framsidan och baksidan samverkar mot 
värmen, en solcell kan bli 
utsatt för. 
PET-laget på baksidan 
skyddar uderlaget, solcellen 
är monterad på, så det 
utsätts för minsta värme och 
PET-laget på framsidan är 
utrustad med ett luftcirkulerat 
yta, så att solcellen kyls och 
sålunda kan rikta värmen bort. 

Garanti och prestanda 
Alla Flex Light solceller kommer med 2 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 Light 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 Light solceller har en 
krökning / böjning av 20-30% på 
långsidan och 5-10% på de breda 
lederna. Detta innebär, att solcellerna 
kan böja både på långsidan och på 
korta sidor, vilket ger den största flexibiliteten på objektet, dom 
ska monteras på.



Kallt kylskåp på din väg

Kalldrycker, mat på väg, eller kylt medicin har inte alltid varit möj-
ligt, när man är på väg med husvagn, men med ett 300 watt Flex 
Light solcellsystem, kan du också använda ditt kylskåp, både när 
du kör, men också när du har kommit fram till rätt plats.

Med en 300 watt Flex Light solcellsystem du har 1200 wh per 
dag redan vid 4 timmars solsken, vilket motsvarar 14 timmars 
effekt bara till ditt kylskåp. 

När du önskar använda ditt kylskåp med ditt solcellsystem, 
rekommanderar 
vi, att du väljer ett 
system med 
MPPT ifrån 
Victron Energy.

Du kommar få 
maximum effekt 
med en MPPT 
regulator, medan 
du får full kontroll 
över ditt system ifrån din telefon via VictronConnect app och den 
integrerade bluetooth i din regulator.



Flex Light 36 watt flexibla solcelle
Mått: 356 x 823 och 2mm tjokleken
Celltyp: Polykristallina
Vikt: 0,81 kg.
Solcellen producerar 53 kWh per. år 
eller 144Wh per. dygn.

Flex Light 75 watt flexibla solcelle
Mått: 668 x 834 och 2mm tjokleken
Celltyp: Polykristallina
Vikt: 1,35 kg.
Solcellen producerar 109 kWh per. år 
eller 300Wh per. dygn.

Flex Light 150 watt flexibla solcelle 
Mått: 708 x 1555 och 2mm tjokleken
Celltyp: Polykristallina
Vikt: 2,45 Kg.
Solcellen producerar 219 kWh per. år 
eller 600Wh per. dygn.

Flex Light Solcelle storleken

Flex Light 90 watt flexibla solcelle 
Mått: 520 x 1275 och 2mm tjokleken
Celltyp: Monokristallina
Vikt: 1,60 Kg.
Solcellen producerar 144 kWh per. år 
eller 360Wh per. dygn.



FlexLight solcelle dimensionell ritning

Flex Light 90 watt Flex Light 150 watt 

Flex Light 75 watt Flex Light 36 watt 

Junctionbox topp Junctionbox sida



Regulatorer för solcellsladdare
Laddningsregulator är hjärtat i systemet. Därför är 
det viktigt att du väljar en laddningregulator av hög 
kvalitet. En dålig regulator kan skada batteriet, medan 
en bra laddningsregulator 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 Light 
solcelle skyddas batteriet mot överladdning men är 
alltid fulladdat.

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

Victron Energys laddningsregulator kan både läsa på 
distans via din iPhone eller Android smartphone och 
är utbyggbar med en mängd andra alternativ. 

och Phocos, som båda två har mer än 20 års 

lösning, som kommer att justera dess ingångs-



Utbyggnaden af Flex solceller

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

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

Allt du behöver, är en extra Flex Light 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 Light 150 watt, behöver du utöka 
anläggningen med ytterligare Flex Light 150 watt, 
när regulatorn fungerar bäst med samma 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 Light 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.

                                 

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


