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EIGEN TECHNISCHE DIENST VOOR SERVICE EN ONDERSTEUNING

SSuunnppoowweerr Kéops 50~75~100 Watt

Zonnepaneel met volginrichting

De volautomatische energiecentrales van het model Kéops leve-
ren absolute topprestaties. De  volgens de nieuwste Helios-tech-
nologie geproduceerde hoogrendements zonnepanelen zijn
gemonteerd op een zelfrichtend volgsysteem dat het paneel de
hele dag door optimaal op de zon uitricht. Als gebruiker hoeft u
slechts één keer de geografische positie van uw voertuig in te
voeren in het compacte bedieningskastje, waarna de geavanceer-
de electronica het uitrichten en het laadproces geheel zelfstandig
stuurt.

Het signaal van de satelliet komt (bijna) overal, maar
hoe zit het met de stroomvoorziening? Op de mooiste
vakantieplekjes is lang niet altijd een stopcontact te
vinden en zelfs de krachtigste accu is een keer leeg.

Met de hoogrendements zonnepanelen van Alden
laadt u uw accu(‘s) overdag geheel automatisch op.
Dankzij de geavanceerde electronica in de besturings-
eenheid behaalt u een maximaal rendement met een
minimale belasting van de accu.

Complete sets:

Zonnepaneel
Nauwkeurige elektronische regelaar
Aansluitkabels, waarvan één UV-bestendig
Lijmset (kit)
Dakdoervoer
Montagebeschrijving
25 jaar rendementsgarantie!

SSuunnppoowweerr Girasol 50~75 Watt

Handmatig uit te richten zonnepaneel 

Voor een optimaal rendement van een zonnepaneel dient dit
haaks op het invallende zonlicht te staan. Het volgens de nieuwste
Helios-technologie
geproduceerde
hoogrendements
zonnepaneel van de
Sunpower Girosol
richt u het  vanuit uw
camper nauwkeurig
uit aan de hand van
een teller en een
ampère-meter.

SSuunnppoowweerr Kiteco 75~100~110 Watt

SSuunnppoowweerr Elite 75~100~110 Watt

Zonnepanelen voor vaste  (dak)montage

Zonnepaneel Helios met monokristal zonnecellen (lichtpaneel)
voor een optimaal rendement.

Vier doorslaggevende voordelen:
- Licht gebogen paneel voor een tot 20% hoger rendement dan

klassieke panelen.
- Hagelbestendige glasplaat met grote transparantie.
- Bevestiging met lijm voorkomt elk risico op lekkage.
- Zeer nauwkeurig instelbare electronische regulaar, aangepast

aan het systeem.

Model Kiteco met voorgemonteerde aluminium dakspoilers.
Model Elite met kunststof dakspoilers, voorzien van ventilatie-
sleuven. Deze voorkomen ophoping warme lucht, waardoor 
verlies t.g.v. extreme warmte vermeden wordt.

Onafhankelijk van het lichtnet
met Alden zonnepanelen
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