PANEL SŁONECZNY
Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 1,
07-200 WYSZKÓW

+ Regulator naładowania

20 W

1. Zawartość:
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2. Montaż panela słonecznego:
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Wsunąć uchwyt panela słonecznego pod rączkę
elektryzatora, tak aby bolec zabezpieczający panel
mógł przejść
przez otwory
w uchwycie

Podłączyć panel
słoneczny do zacisków
na przednim panelu
elektryzatora

B
B
Podłączyć elektryzator przewodami do ogrodzenia
i uziemienia używając zacisków z tyłu elektryzatora

Wsunąć bolec
stabilizujący
panel słoneczny

Szczególnie użyteczne dla elektryzatorów o energii do 3 J.
Panel słoneczny zamienia energię słoneczną w elektryczną i doładowuje akumulator.
Akumulator zasila elektryzator.

PL

Uwaga :
- Jeśli chcesz zwiększyć autonomię elektryzatora Clos, możesz łatwo podłączyć drugi panel słoneczny na
słupku, równolegle z pierwszym panelem.
- Nachylenie kąta podstawy panela zostało obliczone tak, aby zapewniać maksymalną efektywność dla twojego
zestawu. Wszystko co trzeba zrobić to skierować panel na południe, żeby w pełni wykorzystać źródło energii.
- Produkcja energii zależy od nasłonecznienia: sezonu, pogody, nachylenia panela i jego czystości.
- Regulator naładowania wbudowany w przewód połączeniowy zapobiega wyładowaniu zwrotnemu z
akumulatora do panela w czasie nocy, oraz zapobiega przeładowaniu.
- Używaj tego panela tylko do ładowania akumulatora 12 V (nie 6V, i nie 24V)
- Unikaj sytuacji w której panel będzie pozostawał w cieniu: drzewa, wysoka trawa, budynki itp.
- Czyść panel od czasu do czasu aby usunąć pył, ptasie odchody, liście, itp.
- Utrzymuj akumulator w czystości: czyść styki. Na koniec sezonu zalecamy w pełni go naładować, szczególnie
przed dłuższym przechowywaniem.

Charakterystyka panela słonecznego :
Pm (at STC)
20 W

Voc
21.5 V

Vmp

Isc

Imp

17.5 V

1.29 A

1.14 A

STC : Irradiancja 1000 W/m², 25°C, AM=1.5
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