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G960 - Polykrystalický fotovoltaický solární panel 12V/150W KM(P)150 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup 
tohoto produktu. Tento návod k obsluze je 
součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny 
k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i 
tento návod. Ponechejte si tento návod, 
abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 

 

Popis: 
Polykrystalické moduly jsou určeny pro malé 
instalace nebo solární elektrárny, tyto 
vysoce kvalitní solární moduly zajišťují 
vynikající výkon. 

 
Lze použít pro vlastní spotřebu, aby se snížil váš účet za elektřinu nebo pro ostrovní systém. 
Kamion, obytný automobil nebo loď s bateriemi, regulátorem napětí na 12v, 24v nebo 48V a s měničem napětí na 
220V 

 

Návod na montáž: 
Panel připojujte vždy do regulátoru napětí. 
Dejte pozor na správnou polaritu při připojování. 
Nepoužívejte poškozený panel. 
Panel by měl být umístěn tak, aby se nekroutil, hrozí jeho poškození. 

 

Technické specifikace: 

Typ panelu KM(P)150 

Jmenovitý výkon 150W 

Maximální výstupní napětí při zátěži 18,28V 

Maximální výstupní proud při zátěži 8,21A 

Maximální napětí na prázdno 21,9V 

Maximální zkratový proud 8,93A 

Účinnost článku 17,1% 

Výstupní tolerance +5% 

Provozní teplota -40 ° C to + 85 ° C 

Maximální systémové napětí 750V 

Typ článku Poly 

Počet článků 36ks 

Rozměry 1480x680x30 

Váha 11kg 

Přední sklo 3,2mm tvrzené sklo 

Rám Hliníkový 

Kabely 4mm2, 90cm délka 

Konektory MC4 

 
Údržba a čištění: 
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte 
žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro 
produktu.  

 
Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku 
přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 
Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, 
nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.  
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