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Het Zweedse SUNBEAMsystem staat bekend om hun
innovatieve stroomoplossingen. Het bedrijf legt de volledige
focus op het ontwikkelen van high-end producten die bestand
zijn tegen de meest zware omstandigheden. Hierdoor worden
ze veel gebruikt in de professionele jachtindustrie en op extreme
off-grid locaties, en in zowel arctische als tropische klimaten.

STATE OF THE ART TECH
Innovatie is de drijvende kracht achter SUNBEAMsystem. Het Zweedse merk onderscheidt zich
met een serie unieke features die je nergens anders gaat vinden, wat het marktleider maakt op
het gebied van high-end stroomoplossingen. Benieuwd naar wat onze state-of-the-art designs
te bieden hebben?

ZONNEPANELEN
SUNBEAMsystem uitgebreide assortiment met flexibele en beloopbare zonnepanelen
behoren tot de krachtigste in de wereld: ons laatste Tough++ model levert een
indrukwekkende 25.1% efficiëntie. Door gebruik te maken van de nieuwste
Sunpower™ cellen kunnen we niet alleen de hoogst haalbare opbrengst per vierkante
meter garanderen, maar ook de beste opbrengst in omstandigheden met weinig licht.

Smart lithium ACCU’S
De SMART LITHIUM accu’s bieden de volgende stap in accutechnologie. Plug &
Play garandeert een moeiteloze installatie, zonder uitgebreide voorbereiding. Altijd
verbonden met de geavanceerde smartphone app.

MPPT LAADREGELAARS
De MoonRay MPPT is gemaakt om meer opbrengst te halen uit de paar panelen
die er normaal op een klein dak passen. Ze bieden een betere opbrengst in ‘real
life’ weersomstandigheden, waardoor je meer stroom produceert op dagelijkse
basis. Deze vermogenswinst is vooral merkbaar voor jacht- en campereigenaren. De
SUNBEAMsystem smartphone app geeft je volledige controle over je systeem.

STATE OF THE ART TECH
ZON N EPa NEL EN
Onzichtbare Flush stroomkabel
De platte Flush stroomkabel maakt het mogelijk om onze
panelen naadloos te integreren in het onderliggende oppervlak,
met een kabelloze installatie als resultaat.

Het revolutionaire tough oppervlak
Gemaakt van extreem duurzame materialen en uitgerust met
een antislip profiel. Het Tough oppervlak vangt meer licht dan
normaal glas, wat tot een hogere dagelijkse opbrengst leidt.

De beste sunpower zonnecellen
Maxeon cellen zijn veruit de beste en
meest efficiënte zonnecellen in de markt, waardoor we de
hoogst mogelijke opbrengst per m2 kunnen garanderen.

Unieke shadow optimized technologie
De meeste modellen zijn uitgerust met onze beschermde
Shadow Optimized technologie voor een hogere opbrengst in
schaduwrijke omstandigheden.

smart l i t hi um AC C U
Plug & Play
De SMART LITHIUM accu is nog steeds een van de weinige LiFePO4
accu’s die een daadwerkelijke Plug & Play installatie bieden. De
upgrade is zo simpel dat het door iedereen te doen is.

bluetooth app
Ingebouwde smartphone app met unieke functionaliteit. Voeg
meerdere accu’s toe in een enkel overzicht.

Beste en veiligste technologie
Lithium
fosfaat
(LiFePO4)
met
meerdere
elektronische
beveiligingssystemen biedt de veiligste accutechnologie op de
markt.

moon ray mppt LA A DRE GE LAAR
Performance MPPT

Geoptimaliseerd voor parallelsystemen

Topprestaties in alle omstandigheden.

Geen gevoelige serieschakeling vereist.

shadow Optimized

Bluetooth app

Ongeëvenaarde opbrengst in schaduw
en omstandigheden met weinig licht.

Smartphone app met de mogelijkheid om
meerdere laadregelaars toe te voegen.

25.1% cell efficiëntie
2020 platte Flush kabel
UV-Proof & Antislip
5 jaar garantie
3M installatie

Tough++ 124.5w Flush

HET BESTE EN MEEST EFFICIËNTE ZONNEPANEEL OP DE MARKT!
Met de nieuwe Tough++ 124.5W Flush zet SUNBEAMsystem een nieuwe
benchmark: het is letterlijk het beste en meest efficiënte zonnepaneel op de
markt. De nieuwste Sunpower™ Maxeon cellen, met een indrukwekkende
efficiëntie van 25.1%, zijn bijna twee keer zo efficiënt als standaard
glaspanelen die je vaak op huizen ziet. Hogere cel sensitiviteit zorgt voor
verbeterde opbrengst in weinig licht. Gecombineerd met onze beschermde
Schadow Optimized technologie levert dit model de hoogst mogelijke
opbrengst per m2, niet alleen in het lab maar ook tijdens ‘echt’ gebruik.
Als je echt het meeste uit de beschikbare ruimte wilt halen: kijk niet verder.
Met dit state-of-the-art zonnepaneel krijg je de nieuwste en krachtigste
zonnetechnologie die momenteel beschikbaar is, beschermd door de
beste materialen die garanderen dat het bestand is tegen de zwaarste
omstandigheden.
Naast het hoogst haalbare vermogen krijg je met de Tough++ 124.5W Flush
ook alle voordelen van ons extreem duurzame Tough antislip oppervlak.
Samen met de nieuwste Flush platte stroomkabel geeft dit de mogelijkheid
voor een naadloze integratie met het onderliggende oppervlak, zonder
zichtbare kabels.
De Tough++ serie wordt geleverd zonder RVS ogen en met een los verpakte
3M dubbelzijdig stickervel voor gemakkelijke montage. Als je liever kit
gebruikt dan adviseren we een zachte flexibele kit, zoals witte Sikaflex 291i.

16% meer vermogen
2020 platte flush kabel
UV-Proof & Antislip
5 jaar garantie
3M installatie

Tough+ 82w Flush

Tough+ 58w Flush

TOUGH+ IS SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN
De SUNBEAMsystem Tough+ serie is ontwikkeld voor
professionele toepassingen en high-end installaties.
Alle modellen zijn uitgerust met Sunpower™ cellen met
een efficiëntie van niet minder dan 23.7%, wat leidt tot
een hoge opbrengst op zelfs de kleinste oppervlakken.
Tough+ is voorzien van dezelfde superieure materialen
die eerder door SUNBEAMsystem zijn ontwikkeld
voor de originele Tough serie. Het innovatieve Tough
oppervlak biedt een langere levensduur dan elk ander
dun en lichtgewicht zonnepaneel. Het antislip profiel
is niet alleen praktisch voor dekinstallaties, het vangt
ook meer licht als de zon in een lage hoek staat. Ook
dragen de vuilafstotende eigenschappen bij aan een
hogere dagopbrengst door de panelen schoon te
houden.

Omdat ze maar 3mm dun zijn kunnen de panelen
naadloos geïntegreerd worden op elk hard oppervlak
(zowel plat als licht gerond). De platte SUNBEAMsystem
Flush kabel is onzichtbaar na installatie en laat
daardoor geen kwetsbare bedrading blootgesteld, met
een robuust en duurzaam eindresultaat.
De Tough+ serie wordt geleverd zonder RVS ogen
en met een los verpakte 3M dubbelzijdig stickervel
voor gemakkelijke montage. Als je liever kit gebruikt
dan adviseren we een zachte flexibele kit, zoals witte
Sikaflex 291i.

krachtig & compact
2020 platte flush kabel
UV-Proof & Antislip
Shadow Optimized
5 jaar garantie

Tough 111W Flush

Tough 21W Flush

TOUGH SERIES: WINNAAR IN MEERDERE PRAKTIJKTESTEN
Sinds de introductie is de SUNBEAMsystem Tough
serie uitgeroepen tot absolute winnaar in meerdere
praktijktesten. Door het ruime aanbod modellen
biedt de Tough serie een universele oplossing voor
talrijke toepassingen. Het Tough oppervlak is de
voorkeurskeuze voor de jachtindustrie, maar ook
voor meer industriële off-grid installaties. Alle Tough
modellen zijn uitgerust met Sunpower™ Maxeon cellen
met een efficiëntie van 22.5% of hoger.
Het oppervlak van de Tough serie is extreem duurzaam
en bestand tegen sterke en langdurige UV-straling.
Het laat meer licht door dan standaard materialen, wat
bijdraagt aan een hogere dagopbrengst.

Het geribbelde profiel geeft grip als er over het panel
gelopen wordt, maar vangt ook meer licht als de zon
laag staat. Ook zijn alle Tough modellen van 55W en
hoger uitgerust met SUNBEAMsystems beschermde
Shadow Optimized technologie, die de opbrengst
verhoogt in gedeeltelijke schaduw.
Tough modellen uitgerust met een platte Flush
stroomkabel zijn veruit de beste keuze voor maritieme
installaties. Het antislip profiel biedt een veilig en
beloopbaar oppervlak, zonder uitstekende kabels of
aansluitingen. De geringe dikte van slechts 3mm biedt
de mogelijkheid voor een naadloze integratie met het
dek. Voor installatie adviseren we dubbelzijdige tape of
een zachte flexibele kit zoals witte Sikaflex 291i.

Zwart design
2020 Flush kabel
UV-Proof & Antislip
krachtig & compact
5 jaar garantie

Tough 55W Flush Black

Tough 78W Flush Black

Tough 55W long Flush Black

DE BESTE TOUGH FEATURES MET EEN DISCREET ZWART DESIGN
De SUNBEAMsystem Tough Black serie is ontworpen
om er onopvallend en elegant uit te zien. Ontwikkeld
met de bedoeling om perfect te integreren in het
aanzicht van zowel moderne jachten als historische
schepen. Best geschikt voor toepassingen met een
esthetische nadruk: Tough Black pleziert zowel het
oog als je accuniveau.
Door het donkere uiterlijk gaan de Tough Black
panelen op in elke egaal gekleurde achtergrond. Of
deze achtergrond nou strak wit of klassiek bruin is:
niemand vermoedt dat er een zonnepaneel verscholen
gaat achter het zwarte oppervlak.

Voor een daadwerkelijk naadloze integratie kan je
gebruik maken van de Tough Black Hole filler. Dit is
een identiek materiaal, zonder werkzame cellen, dat
op maat gesneden kan worden om oneven stukken
rondom de panelen op te vullen.
De Tough Black serie biedt je dezelfde voordelen als
de normale Tough serie, maar komt in twee extra
modellen: de 55W Long Flush en de 114W Flush.
Voor installatie raden we een zwarte flexibele kit zoals
Sikaflex 291i aan.

Tough celbescherming
Gelamineerde behuizing
lichtgewicht & compact
eendelig ontwerp
waterdicht

tough fold 62w

DRAAGBAAR ZONNEPANEEL: ONTWORPEN VOOR AVONTUUR
De nieuwe Tough Fold serie zijn de duurzaamste en
meest draagbare zonnepanelen die je kan bedenken.
Als onderdeel van de Tough familie hebben de Folds
dezelfde stevige celbescherming. De gelamineerde
buitenkant, gecombineerd met de zachte randen en
stijve kern, bieden een uitzonderlijk en functioneel
zonnepaneel.
Omdat het geheel gelamineerd is zijn de panelen
volledig waterdicht en hebben ze een zeer lange
levensduur.

Opgevouwen zijn de Folds opmerkelijk klein dankzij de
platte junction box en het eendelige ontwerp. Maar ook
uitgevouwen zijn de afmetingen nog steeds minimaal
door de hoge efficiëntie van de zonnecellen.
Door de waterdichte MC4 stekkers zijn de panelen
universeel te gebruiken in combinatie met andere PV
apparatuur. De gebruiksvriendelijke sluiting van de
stekkers maakt het af- en aankoppelen makkelijk. De
modellen t/m 65W zijn perfect te combineren met de
Mini-R laadregelaar.

carbon fiber versterkt
Buiskap & bimini
Quick Fix bevestiging
Shadow Optimized
5 jaar garantie

SPECIAAL VOOR CANVAS & BIMINI, MET EEN LANGE LEVENSDUUR

De Tough+ Carbon 116W Quick Fix is een zeer geavanceerd paneel
en maakt het mogelijk om je buiskap of bimini te transformeren tot
een krachtige zonnegenerator. Het gebruiken van een groot flexibel
paneel op canvas is altijd al een uitdaging geweest, voornamelijk
omdat het gebrek aan ondersteuning de levensduur van het paneel
sterk verminderd.
Door het paneel met carbon fiber te versterken heeft het Carbon
model de perfecte verhouding tussen sterkte en gewicht die nodig
is om dit probleem aan te pakken. Het maakt het paneel niet alleen
stijf genoeg om zichzelf te ondersteunen, maar ook licht genoeg
om het onderliggende canvas te beschermen tegen schade. De
zachte doorzichtige randen beschermen de stof tegen slijtage en
geven een soepel kleurverloop naar de egaal zwarte bovenkant.

tough + Carbon 116w

Afneembaar zonnepaneel
voor elk oppervlak
Quick Fix bevestiging
Shadow Optimized
5 jaar garantie
Tough 55W Quick Fix

AFNEEMBAAR ZONNEPANEEL VOOR GEBRUIK OP ELK OPPERVLAK
Het Tough 55W Quick Fix model kan gebruikt
worden op elk soort oppervlak. Voorzien
van dezelfde Quick Fix bevestiging als de
Carbon, maar met een veelzijdiger karakter
door zijn kleine en praktische formaat.

Het is zelfs mogelijk om meerdere LOXX
bevestigen op verschillende plekken te
monteren, zodat je de Tough 55W Quick
Fix altijd op de beste plek met de meeste
zon kan plaatsen.

Dit paneel kan gebruikt worden in
combinatie met elk van de drie verschillende
LOXX bevestigingen. Deze bieden de optie
om het paneel op zowel een hard als een
canvas ondergrond vast te maken.

Het duurzame Tough oppervlak en
waterdichte MC4 stekkers bieden een
lange levensduur, terwijl de beschermde
Shadow
Optimized
technologie
een
optimale opbrengst biedt als het paneel
gedeeltelijk in de schaduw ligt.

Carbon Velcro Batten
Voor het gebruiken van het Carbon model
in zware wind of op snelvarende vaartuigen
raden we de Carbon Quick Fix Sticks aan.
Deze verspreiden de puntbelasting uit de
hoeken over een groter oppervlak van de
stof met klittenband stroken.

ETFE toplaag
2020 platte Flush kabel
Shadow Optimized
hoogefficiënte cellen
2 jaar garantie
Maxa 54W

Maxa 109W

MAXA ETFE SERIE: DUURZAAMHEID VOOR EEN SCHERPE PRIJS
De nieuwe Maxa serie zit vol met de unieke features
die je alleen bij SUNBEAMsystem vindt. Uitgerust met
een ETFE toplaag (de een-na-beste optie onder het
Tough oppervlak) en erg scherp geprijsd.
De Maxa serie is ontworpen als het ideale
zonnepaneel voor gebruik op campers waar de
prijs-kwaliteitverhouding voorop staat, met een
bouwkwaliteit en levensduur die de meeste alternatieven
ver achter zich laat. Vermijd het onnodig gewicht en
luchtweerstand van standaard glazen panelen: het
lage gewicht en de dikte van slechts 3mm maken
Maxa perfect voor dakintegratie. De platte kabel kan
gemakkelijk op het dak worden verlijmd richting de
doorvoer, zonder uitstekende aansluitingen. De ETFE
toplaag is makkelijk schoon te houden, doorgaans is
een regenbui voldoende.

De Maxa serie is voorzien van efficiënte zonnecellen
(22.3%) die ervoor zorgen dat je een indrukwekkend
hoog vermogen uit de beschikbare dakruimte
haalt. Daarnaast is Maxa ook uitgerust met
SUNBEAMsystems beschermde Schadow Optimized
technologie, die voor een maximale laadstroom zorgt
in alle weersomstandigheden.
Maxa panelen hebben geen RVS ogen en dienen met
dubbelzijdige tape of kit geïnstalleerd te worden. We
adviseren witte Sikaflex 291i.

Hoge opbrengst
Verbeterde zonnecellen
flush & junction box
Shadow Optimized
2 jaar garantie

Nordic 54W Junction Box

Nordic 104W Flush

ONTWORPEN VOOR NOORDELIJKE GEBIEDEN
De Nordic serie is door SUNBEAMsystem ontwikkeld
voor gebruik in de noordelijke regionen. Ze bieden
een universele oplossing voor toepassingen waar er
behoefte is aan lichtgewicht, flexibele en compacte
zonnepanelen. Omdat ze efficiënter zijn dan standaard
glaspanelen krijg je een hogere opbrengst uit een
relatief klein oppervlak. Al met al biedt de Nordic serie
waar voor je geld.

De Nordic modellen hebben een glad oppervlak dat niet
krasbestendig is en zijn niet ontworpen om intensief te
belopen.
De Flush modellen worden geleverd zonder RVS ogen
en kunnen daarmee naadloos worden verlijmd op
harde oppervlakken. Voor montage raden we witte
Sikaflex 291i aan.

Alle Nordic modellen zijn uitgerust met onze unieke
Shadow Optimized technologie voor verbeterde
opbrengst in gedeeltelijke schaduw.

Junct i o n Box M C4 s t e kke r s

In 2020 zijn alle modellen voorzien van nieuwe en
sterkere zonnecellen en bieden daarmee een hoger
piekvermogen.

De Junction Box modellen zijn
voorzien van RVS schroefogen
en MC4 stekkers voor makkelijke
montage en een waterdichte
aansluiting.

To u g h b l ac k
H E T M E E S T D I SC R ET E Z O NNEPA NEEL

Plug & Play systeem
Android & iOS app
Extreme hoge stroom
Compact & lichtgewicht
Quick charge

NIEUW 2020 SMART LITHIUM: DE VEILIGSTE ACCUTECHNOLOGIE DIE ER IS
De SMART LITHIUM is volledig Plug & Play! Verwijder
simpelweg je oude accu en upgrade zonder moeite
naar de nieuwste technologie. Een uitgebreide
installatie of ondersteuning is niet nodig. Van de grond
af ontwikkeld om alle tekortkomingen die andere
accu’s hebben op te lossen. De SUNBEAMsystem
SMART LITHIUM accu’s zijn een drop-in vervanging
voor gebruikers die willen upgraden naar de beste en
veiligste accutechnologie die er is.
Het SMART LITHIUM ONE model heeft al de beste
features in een enkele accu. Hieronder valt de
mogelijkheid tot snelladen in minder dan een uur. Het
SMART LITHIUM Basic model biedt alle voordelen van
de ONE, behalve de mogelijkheid tot snelladen.

De Basic wordt nog steeds makkelijk geladen, maar niet
zo waanzinnig snel als de ONE. Het grootste voordeel
van de Basic is de onverslaanbare prijs per Ah. De
Basic wordt enkel in sets van twee accu’s verkocht en
is bedoeld voor iedereen met een behoefte aan grote
opslagcapaciteit.
De geavanceerde app stelt je in staat om een accunetwerk op te zetten, waarbij je meerdere accu’s
(zowel ONE als Basic) kan samenvoegen tot een
enkele entiteit.

KRACHTIGE ANDROID EN IOS APP
Via de ingebouwde Bluetooth module kan je de SMART LITHIUM accu’s monitoren
met onze SUNBEAMsystem app. Deze is beschikbaar voor Android en iOS en
werkt op zowel tablets als smartphones. Verbind je accu en krijg toegang tot realtime info zoals de State of Charge (SoC) en (ont)laadstromen, of zet een alarm
voor wanneer de SoC onder een bepaalde waarde zakt. De app ondersteund het
monitoren van meerdere accu’s tegelijkertijd, en het is zelfs mogelijk om MoonRay
MPPT laadregelaars aan het netwerk toe te voegen (als deze voorzien zijn van de
optionele Bluetooth module).

Verbeterd BMS
Battery management & beschermingssysteem
Nieuwe schroefterminals

Piekstroom tot 450A

De nieuwe SUNBEAMsystem SMART
LITHIUM ONE is voorzien van een
vernieuwd BMS en komt met een
verbeterde smartphone app. Maar
het is niet alleen de binnenkant
die is herzien: hij is uitgerust met
verbeterde schroefterminals en alle
nieuwe hardware wordt beschermd
door de nieuwe zwarte casing.

Trilbestendig

LANGE LEVENSDUUR | HOGE EFFICIËNTIE | HOGE CAPACITEIT
Vol met innovatieve features en een lange levensduur: de
SUNBEAMsystem SMART LITHIUM is de betrouwbare
stroombron voor de komende jaren. In tegenstelling
tot een loodzuuraccu kan hij volledig ontladen worden,
zonder permanente schade aan de accu. Dit betekent
dat je de volledige 100Ah kan gebruiken, wat het
equivalent maakt aan 200Ah loodzuur capaciteit (die
slechts tot 50% ontladen kunnen worden zonder
te beschadigen). Daarnaast zorgt de extreem hoge
conversie-efficiëntie ervoor dat bijna alle stroom die
je er in stop ook weer te gebruiken is. En zelfs na
duizenden laadcycli behoudt de SMART LITHIUM een
hoog percentage van de fabriekscapaciteit.

MEERLAAGSE BEVEILIGING
Gecertificeerd voor luchttransport

veiligste LiFePO4 cellen

Beveiligingsventiel
penetratiebestendig

Door de meerlaagse beveiliging is de SMART LITHIUM
een van de weinige accu’s die gecertificeerd is onder
UN38.3 regulering, wat het gegarandeerd veilig maakt
voor luchttransport. Het betekent ook dat de accu
beveiligd is tegen: penetratie (of verbrijzelen) van
de cellen, vuur, verschil in luchtdruk, herhaaldelijke
trillingen, slagen en stoten, kortsluiting en overladen.
Op het moment dat het systeem gevaar loopt schakelt
het ingebouwde BMS de accu uit en isoleert het
zichzelf van de behuizing.
Al deze features, samen met het lage gewicht en
kleine formaat, maken de SMART LITHIUM de perfecte
kandidaat voor zelfs de meest extreme toepassingen.

De nieuwe MoonRay MPPT laadregelaars
zijn volledig geoptimaliseerd voor gebruik
op jachten en campers. Ze presteren beter
dan elk ander type MPPT in zowel perfecte
al ‘real-life’ weersomstandigheden. Dus
zelfs als het licht bewolkt is of de panelen
gedeeltelijk beschaduwd zijn: MoonRay
geeft de hoogst haalbare laadstroom.

MOONRAY SERIES: ONTWIKKELD & GETEST IN ‘REAL LIFE’ WEERSOMSTANDIGHEDEN

GEOPTIMALISEERD VOOR SYSTEMEN MET EEN ENKEL,
OF EEN PAAR PANELEN IN PARALLEL
De meeste MPPT laadregelaars vereisen dat de zonnepanelen in serie
worden gezet om hun volle potentie te benutten. De meeste gebruikers
hebben echter niet genoeg ruimte voor zo’n schakeling. Daarnaast maakt
dit het systeem gevoeliger voor schaduw en zal de opbrengst lager zijn
dan als dezelfde panelen in parallel worden geschakeld.
Met MoonRay zijn deze verouderde beperkingen verleden tijd. Ontworpen
om optimaal gebruik te maken van een enkel paneel of parallel geschakelde
panelen, maar met de mogelijkheid om ook 24V systemen te laden.
De regelaar maximaliseert de opbrengst van elk modern zonnepaneel,
ongeacht het merk. Combineer MoonRay met onze Shadow Optimized
modellen en je hebt de meest veelzijdige setup die je je kan wensen.

BEDIEN ALLES MET ONZE ANDROID EN IOS APP
Met de optionele Bluetooth module krijg je de volledige controle over je
systeem via de SUNBEAMsystem app. Deze streamt real-time data naar je
smartphone of tablet. Ook is het mogelijk om meerdere MoonRay regelaars
onder elkaar te laten zien. Als er SMART LITHIUM accu’s in het systeem zijn
geïnstalleerd worden deze automatisch weergegeven. Hiermee heb je in één
oogopslag zicht op je totale systeem.

Voor de gebruiker die van plan is om veel zonnepanelen
te installeren: MoonRay ondersteunt het ‘stacken’
van meerdere regelaars. Onze geavanceerde netwerk
app kan alle regelaars in hetzelfde overzicht tonen, of
alleen data van een enkele controller. Het extreem lage
eigen verbruik (<12mA) is het laagste van de markt en
zorgt ervoor dat er niets verloren gaat.
MoonRay is volledig configureerbaar en de meeste
instellingen kunnen via het ingebouwde LCD scherm
worden gedaan. Alle accutypes worden ondersteund.
De laadprofielen voor traditionele loodzuur- of gelaccu’s
stel je in via het LCD scherm. Laadprofielen voor
geavanceerdere accu’s zoals AGM en Lithium kunnen
via het optionele externe display of de optionele app
worden ingesteld.

MoonRay is gecertificeerd op elektrische emissies en
de uitmuntende elektrische beveiligingsfuncties. Hierin
wordt niet alleen aan de basisvereisten voldaan, er
vallen ook geavanceerdere functies onder. Wanneer de
regelaar een risico op oververhitting of overbelasting
meet zal deze niet simpelweg uitschakelen, maar
de stroom stapsgewijs terugschakelen naar een
onschadelijk niveau. Daarna geeft het een notificatie
om de gebruiker op de hoogte te stellen.

mini laadregelaar
geschikt voor mobiel gebruik
draagbaar & lichtgewicht
waterdicht ontwerp
MC4 stekkers
DE KLEINSTE 65W LAADREGELAAR DIE JE OOIT HEBT GEZIEN
De SUNBEAMsystem Mini-R is misschien wel de
kleinste 65W laadregelaar die ooit hebt gezien. Als
zogenaamde ‘in-line’ laadregelaar is hij ontworpen
voor mobiele toepassingen. Combineer met een
zonnepaneel (tot max. 65W) en je hebt een volledig
draagbaar zonnestroombron tot je beschikking.

De Mini-R is extreem licht, gebruiksvriendelijk en
uitgerust met een waterdichte IP67 behuizing. Hij
wordt geleverd met drie kabeladapters: een is voorzien
van MC4 stekkers om het paneel op aan te sluiten,
de andere twee zijn voorzien van klemmen of een
12V sigarettenstekker om de accu aan te sluiten.
Er is tevens een optionele accukabel voorzien van
kabelogen, bedoeld om permanent aan te sluiten op
de accupolen.

SHADOW OPTIMIZED
De SUNBEAMsystem Shadow Optimized technologie
is uniek in de markt en zorgt voor een verhoogde
opbrengst als het zonnepaneel gedeeltelijk in de
schaduw ligt.

DE FLUSH KABEL
De meeste SUNBEAMsystem modellen zijn uitgerust
met de platte Flush stroomkabel, een feature die je
alleen bij SUNBEAMsystem gaat vinden. De Flush
kabel maakt een professionele installatie mogelijk,
zonder zichtbare aansluitingen. Het resultaat? Een
egaal en geïntegreerd oppervlak, zonder uitstekende
Junction Box en zonder zichtbare kabels.
Op alle Flush modellen zijn de platte stroomkabels
bevestigd aan de achterkant van het paneel, waardoor
het mogelijk is deze weg te voeren onder het paneel.
De kabel kan ook verlijmd worden op het dek (of ander
oppervlak) en is praktisch onzichtbaar op een witte
achtergrond.

Bij modellen met het Shadow Optimized label zijn
de zonnecellen in het paneel intern verdeeld in
verschillende groepen die in parallel zijn aangesloten
en zo onafhankelijk van elkaar kunnen werken.
Hierdoor bestaat een enkel zonnepaneel met Shadow
Optimized technologie in feite uit twee losse interne
zonnepanelen. Dit betekent dat als er een deel van
het zonnepaneel minder licht vangt, of in de schaduw
ligt, het andere deel op vol vermogen door kan blijven
produceren.
Deze innovatieve technologie biedt uitkomst voor
gebruikers waarbij het paneel bijvoorbeeld op het
midden van het dek ligt.

De Flush kabel is slechts 1.4mm dun maar wel voorzien
van een indrukwekkende 2 x 2.1mm2 binnenkern.
Uitgerust met een UV-bestendige buitenmantel en
een volledig voorgetinde koperkern voor de langste
levensduur.

INFORMATIE OVER DE VERSCHILLENDE OPTIES EN CORRECTE INSTALLATIE IS TE
VINDEN IN DE KNOWLEDGE BANK OP DE SUNBEAMSYSTEM WEBSITE.
TOELICHTING & LEGENDA
Alle waardes gemeten in standaard testomgeving:

P max

is het maximaal haalbare vermogen

Voc

(Voltage open circuit), ook wel de klemspanning
genoemd, is het maximale voltage als er
geen verbruikers zijn aangesloten.

I sc

(Ampere short circuit) is de maximale stroom bij
kortsluiting

V mp

(Voltage maximum power) is het maximum voltage
dat een paneel levert onder ideale
omstandigheden.

I mp

(Ampere maximum power) is de maximum stroom
dat een panel levert onder ideale omstandigheden.

Kg

Genoemde gewicht is exclusief kabels.

- 1000W/M2, 1.5 atm, 25° Celsius.
- Temperatuur coëfficient

Isc =

- 0.05 (%/°C)

- Temperatuur coëfficient

Voc =

- 0.27 (%/°C)

- Temperatuur coëfficient

Pmax = - 0.38 (%/°C)
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