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MOTORHOME SOLAR PANELS
ProSun

Gratis energi
Genom att montera solceller på husbilstaket har man skapat 
möjligheten att bli mer oberoende av extern el och man har fått 
gratis energi på sin resa.

Mono solceller
Monokristallina solceller har ca 12-16% högre verkningsgrad 
jämfört med polykristallina solceller. Detta gör att man får en 
högre effekt med monokristallina solceller jämfört med polykris-
tallina solceller på samma yta.

Enkel montering
Monterinsmaterialet i våra paket äv välbeprövat och garanterar 
en säker och problemlös montering.

MPPT-regulator
En kompetent MPPT-regulator med hög verkningsgrad och 
högt inspänningsområde som möjliggör användandet av stora 
solcellspaneler. Regulatorn har ett flertal skydd mot bland annat 
kortslutning, överspänning och felpolaritet. Laddningen sker i tre 
steg med temperaturkompenserad PWM-teknik. Regulatorn har 
inbyggd display men som tillbehör finns även en extern LCD-
display som kan visa information om laddstatus, spänningar, 
strömmar och producerad energi.



MOTORHOME SOLAR PANELS
ProSun

Trading

www.jrltrading.se | info@jrltrading.se

Tekniska data

100W 150W 195W

Art nr 4512 4513 4514

Max uteffekt (W) 100 150 195

Öppenkretsspänning (V) 22,6 22,4 44,8

Spänning vid max effekt (V) 19,1 18,6 38,6

Max utström vid 13,2V (A) ca 7,5 ca 11,3 ca 14,8

Modulens verkningsgrad 15,43% 15,13% 15,27%

Mått LxBxH (mm) 120x540x35 1480x670x35 1580x808x35

Vikt (kg) 8 12 15,5

Temperaturområde -40°C - 85°C

Celltyp 36 Cell Mono crystalline 36 Cell Poly crystalline 72 Cell Mono crystalline

Substrat och inkapsling Värmeavledande ram i aluminium och härdad, helt väderbeständig glaspanel

Monteringsmaterial i ett kit Limfötter, lim, kabelgenomförning

Spänningsregulator i ett kit Tracer MPPT Regulator 10A Tracer MPPT Regulator 20A

• Gjord av helt väderbeständig aluminium-/glaspanel, för att 
klara de tuffaste väderförhållanden

• Levereras som kit med solpanel, MPPT Regulator och mon-
teringsmaterial (limfötter och klister), för enkel och snabb 
installation

• 25 års 80%-ig effektgaranti

• MPPT regulator 10/20A

• Tillbehör: Remote meter MT-5

Remote meter MT-5


