
 

 

MPV02 Flexibilis 100 Watt napelemek használati útmutató 

Figyelmeztetések: A 12V rendszerű napelem modulok feszültsége önmagában nem veszélyes, de több napelem 

sorba kötésével a feszültség emelkedik és áramütés veszélyes lehet! A szerelést mindig száraz időben végezze! 

 Ügyeljen arra, hogy ne zárja össze a pólusokat és ne cserélje fel őket, mert a készülék tönkremenetelét okozzák! A 

helytelen szerelés tűz és életveszélyes lehet! 

Soha ne kösse a napelemet közvetlenül fogyasztóra! A napelem csak akkumulátorra csatlakoztatható, melyhez a 

túltöltés elkerülése érdekében töltésvezérlő beiktatása szükséges!  Az akkumulátor túltöltése tűz és 

robbanásveszélyes! ! Gyúlékony anyagok, robbanásveszélyes gázok közelébe ne szereljen fel napelemet! 

Napelemek felszerelése és csatlakoztatása: A flexibilis napelem panel rögzíthető a panel sarkain található 

furatokon keresztül kötözővel, vagy akár a panel hátsó felülete ragasztással is. Válasszon egy árnyék mentes helyet.  

Ha van rá mód, a napelemet kb. 30-35 fokban döntse meg, hogy a nap sugarai minél inkább merőlegesen érjék.  A 

napelemek maximális teljesítményüket optimális napfény és besugárzási szög esetén érhetik el. Borús időben, 

árnyékos helyen teljesítményük töredékére csökkenhet, mely nem a napelem hibája, hanem a technológia 

sajátossága! 

Elektromos csatlakozás: A napelem panel 2 méteres kábelekkel szerelt, melynek végen MC4-es csatlakozók 

találhatóak. Az MC4 ellendarabok nem tartozékai szettnek, de külön megvásárolhatóak. A kábeleken matricával van 

jelölve a Pozitív és Negatív pólus. 

Több Napelem párhuzamos kötése: A teljesítmény növelése 
érdekében több napelem párhuzamosan csatlakoztatható az 
alábbi feltételekkel: Csak teljesen azonos típusú és 
teljesítményű napelemeket használjon. Ügyeljen arra, hogy a 
napelemeket egyformán érje a napfény. 
  Párhuzamos kötés esetén a feszültség változatlan marad, de 
a teljesítmény összeadódik. 
 Ha töltésvezérlőt használ, ellenőrizze annak terhelhetőségét! 
 
GreenCell MPV02-100W flexibilis napelem műszaki adatok: 

• A cellák típusa: monokristályos 

• Hatékonyság: 20% 

• Méretek :1200mm x 540mm, vastagság 3mm 

• Üzemi hőmérséklet: -20 ° C és 60 ° C között 

• Maximális teljesítmény: 100W 

• Maximális áram: 5,56A 

• Teljesítménytűrés: ± 5% 

• Maximális feszültség: 18V 

• Rövidzárlati áram: 6.11A 

• Üresjárati max. feszültsége: 21,6V 

• Külső héj anyaga: ETFE - Ethylen-Tetrafluorethylen 

• Csatlakozó típusa: MC4 
 

 

Ha a napelemet felszerelte és nem használ töltésvezérlőt, csatlakoztassa a napelemet az akkumulátorhoz. A 

kábel hosszabbításához ajánlott vezeték min. 2,5 mm2 keresztmetszetű sodrott réz vezeték. Biztosíték használata 

minden esetben kötelező! Ajánlott biztosíték 10 Amper. A napelemek feszültségszabályzó nélkül megfelelő 

ellenőrzés mellett kapcsolhatóak közvetlenül akkumulátorhoz, ha az akkumulátor legalább az alábbi teljesítményű: 

100-200 Ah. Ilyen esetben ennek ellenére is fontos a folyamatos felügyelet a túltöltés elkerülése érdekében! 

 Amennyiben töltésvezérlőt használ, először mindig azt csatlakoztassa az akkumulátorhoz, majd utána a napelem 

majd a fogyasztót. A töltésvezérlő bekötéséhez ellenőrizze annak bekötési és használati útmutatóját. 
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