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Prosimy o dok!adne
zapoznanie si" z treÊcià
niniejszej instrukcji przez
ka×dym zastosowaniem.
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2.2 - Monta× p!yty (p!yt) metodà klejenia
2.2a - Wiercenie skrzyni i wspornika

Wiercenie w przypadku p!yty umieszczonej po lewej stronie skrzyni.: Wiercenie w przypadku p!yty umieszczonej po prawej stronie skrzyni.:
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2.1 - Monta× p!yty (p!yt) z ogniwami Êwiat!oczu!ymi metodà nitowania
2.1a - Wiercenie skrzyni i wspornika (UWAGA: nie przek!uwa# panelu lub jego wspornika)

Wymiary otworów (mm) dla 1 lub 2 p!yt umieszczonych po lewej stronie skrzyni: Wymiary otworów (mm) dla 1 lub 2 p!yt umieszczonych po prawej stronie skrzyni:
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Przetwarzajàc energi" s!onecznà w energi" elektrycznà, panel s!oneczny pozwala na
na!adowanie zespo!u baterii (nr 9014734) systemu Autosun.

Charakterystyka techniczna :
- Nat"×enie dostarczane przez 1 p!yt" (Isc ) : 78,6 mA
- Napi"cie dostarczane przez 1 p!yt" (Uoc ) : 24,5 V
- Umpp = 18V - Impp = 61,2 mA

- W niektórych zastosowaniach mogà by" potrzebne dwa panele s#oneczne. Patrz ulotka Simu nr 5055194.
- Wy#àcznie sposób monta×u z panelami ustawionymi po lewej umo×liwia u×ycie 2 paneli.

- Prosz" zwraca# uwag", by nie uszkodzi# kabli podczas instalacji.
- Zaokràgli# kraw"dzie wszystkich otworów.
- Nie k!aÊ# na p!ycie z ogniwami s!onecznymi produktów mogàcych filtrowa# promienio-

wanie s!oneczne (np.: farby…).
- Ogniwa fotoelektryczne muszà by# utrzymywane w czystoÊci (czyÊci# czystà wodà).

- W okresie opadów Êniegu nie dopuÊci# do gromadzenia si" Êniegu na p!ycie.
- Zalecamy u×ytkownikom wykonanie prób przemys!owych w warunkach dok!adnie odpo-

wiadajàcych przewidywanemu zastosowaniu i upewnienie si", czy nasz produkt spe!nia
zadane wymogi. W przypadku braku pewnoÊci, mocowa# poprzez nitowanie.

Piankà ochronà

Wi!zka do monta"u z 2 panelami*
(nr.5050240A)

2.2b - Przygotowanie skrzyni i kleju do p!yty (p!yt)

Zalecenia :
- ×ywa# rozpuszczalnika na bazie mieszanki alkoholu izopropylowego i wody

(50/50), lub rozpuszczalnika na bazie heptanu.
- Przestrzega# przepisów bezpieczeƒstwa dotyczàcych pracy z rozpuszczalnikami.
- Temperatura otoczenia podczas klejenia musi by# zawarta pomi"dzy 20°C a 38°C.
- Klejone powierzchnie muszà by# suche i czyste.

1- WyczyÊci# rozpuszczalnikiem i wysuszy# klejone powierzchnie.
2- Wprowadzi# przewody p!yty (p!yt) do Êrodka skrzyni (otwór Ø15) z piankà

ochronnà.
3- Zdjà# papier ochronny z warstwy kleju.
4- Przy!o×y# p!yt" (p!yty) na skrzyni" z jednakowym ciÊnieniem.
UWAGA: Przy!o×y# ciÊnienie do ramki p!yty, a nie na ogniwa fotoelektryczne.
5- Zdjà# os!on"(y) zabezpieczajàcà(e).

2 

4 

3 

3 OK 

1 

4 

5 

5 

* 

1- Wprowadzi# przewody p!yty (p!yt) do Êrodka skrzyni (otwór Ø15) z
piankà ochronnà.

2- Po!o×y# na miejscu p!yty (p!yty) za pomocà nitów POP aluminiowych
Ø4 w otwory Ø4,2 wywiercone w operacji 2.1a.

3- Zdjà# os!on"(y) zabezpieczajàcà(e).
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2.1b - Monta× p!yty (p!yt)

* Wy!àcznie w przypadku monta×u z dwoma panelami




