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Kas yra dėžutėje

Prisijungimo būdas

Atraminis dėklas

EcoFlow RIVER serija
(Parduodama atskirai)

EcoFlow™ DELTA
(Parduodama atskirai)

XT60
įvesties

prievadas

Nešiojamos elektrinės

Saulės kolektorius

Saulės kolektorius

Kaip nustatyti saulės kolektorių

1 Atidarykite ir išskleiskite „EcoFlow“ saulės kolektorių.

MC4 išvesties 
valdiklis

Vartotojo vadovas ir 
garantijos kortelė

Kabelis nuo MC4 iki XT60 
(saulės įkrovimo kabelis)
* Priedas parduodamas atskirai
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Sureguliuokite saulės kolektorių ant atraminio dėklo.

90°

6

Pritvirtinkite saulės kolektorių prie atraminio dėklo 
naudodami kabliukus.

Prijunkite saulės kolektoriaus MC4 jungtį prie MC4–XT60 laido (saulės įkrovimo kabelis, parduodamas 
atskirai) ir MC4–XT60 kabelį prijunkite prie EcoFlow elektrinės XT60 prievado.

Norėdami padidinti „EcoFlow“ saulės kolektorių 
efektyvumą, naudokite jį tiesioginiuose saulės 
spinduliuose, statykite jį statmenai saulės šviesai ir 
įsitikinkite, kad saulės kolektoriai nėra uždengti.

Nešiojimo dėklas taip pat veikia kaip 
stovas, leidžiantis saulės energiją dėti 
60°–90° kampu.



Norėdami sužinoti daugiau apie saulės kolektorių prijungimą, žr. konkrečių EcoFlow elektrinių vartotojo vadovus.

Norėdami sužinoti daugiau apie saulės kolektorių prijungimą, žr. konkrečių EcoFlow elektrinių vartotojo vadovus.

(žr. paveikslėlį žemiau)

(žr. paveikslėlį žemiau)

Lygiagrečiai prijungti saulės kolektorius

Sollar MC4 paralēlā savienojuma kabelis

Standartiškai prijunkite saulės kolektorius

Saulės kolektorių pajungimas lygiagrečiai ar nuosekliai
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Saulės kolektorius A Saulės kolektorius B

 (Parduodama atskirai) 
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1. Sujunkite teigiamus saulės kolektorių polius su Solar MC4 
lygiagrečiojo prijungimo kabelio teigiamais poliais. Sujunkite 
saulės kolektorių neigiamus polius su Solar MC4 lygiagrečiojo 
prijungimo kabelio neigiamais poliais;
2. Sujunkite lygiagrečių kabelių jungtis (išvesties pusėje) su 
MC4 jungtimis ant MC4 ir XT60 kabelio (parduodama atskirai);
3. Prijunkite XT60 jungtį prie MC4 ir XT60 kabelio prie EcoFlow 
nešiojamos elektrinės XT60 prievado.

1. Vieno saulės kolektoriaus išorinę jungtį sujunkite su 
kito saulės kolektoriaus vidine jungtimi;
2. Prijunkite saulės kolektorių MC4 jungtis prie MC4 į 
XT60 laido (parduodamas atskirai);
3. Prijunkite XT60 jungtį ant MC4 ir XT60 kabelio prie 
nešiojamosios elektrinės XT60 prievado.



DUK

Ar EcoFlow saulės kolektoriai yra atsparūs vandeniui?

Ar EcoFlow saulės kolektorių įkrovimo greitis skiriasi?

Ar EcoFlow saulės kolektoriai gali būti naudojami ekstremaliomis oro sąlygomis?

Ar EcoFlow saulės kolektoriai gali patys kaupti energiją?

„EcoFlow“ saulės kolektorių plokštės turi IP67 kategoriją, o tai reiškia, kad jos gali būti panardintos į vandens telkinį iki metro 
gylio 30 min. Jie taip pat yra atsparūs dulkėms, patvarūs ir tinkami naudoti lauke. Jei norite išvalyti saulės kolektorių, naudokite 
švelnią vandens srovę ir nenaudokite aukšto slėgio vandens šaltinių, tokių kaip didelės galios purškimo srovė, nes aukštas 
slėgis gali sugadinti saulės kolektorius.

Saulės kolektoriaus įkrovimo greitis skiriasi priklausomai nuo darbo ir aplinkos sąlygų:
Orai: saulės kolektoriai gali turėti mažesnę galią šaltu, debesuotu ir lietingu oru;
Padėtis: saulės kolektorių išėjimas gali būti mažesnis, kai jie nėra tiesiogiai nukreipti į saulės padėtį;
Kliūtys: saulės kolektoriai gali turėti mažesnius išėjimus, kai yra šešėlyje, už kitų objektų arba už lango.
Įspėjimas: nenaudokite išorinio slėgio saulės kolektoriams; tai gali sugadinti saulės kolektoriaus elementus ir 
sumažinti galią.

Prašome naudoti saulės kolektorius esant stabilioms oro sąlygoms. Optimalus temperatūros diapazonas normaliam EcoFlow 
saulės kolektorių naudojimui ir laikymui yra nuo -4 °F iki 185 °F (nuo -20 °C iki 85 °C).
Įspėjimas: NENAUDOKITE saulės kolektorių esant atšiaurioms oro sąlygoms, pvz., perkūnijai, stipriam vėjui ir krušai.

Saulės kolektoriai saulės energiją paverčia elektra ir perduoda ją kaip nuolatinę srovę į EcoFlow elektrinę, o ne patys kaupia 
energiją.



Techninė specifikacija

110W  saulės kolektorius
Vardinė galia: 110W (+/-5W)*
Atviros grandinės įtampa: 21.7V (Vmp 18.5V)
Trumpojo jungimo srovė: 6.3A (Imp 6.0A)
Efektyvumas: 21%-22%
Ląstelių tipas: monokristalinis silicis
Jungties tipas: MC4
Darbinė ir laikymo temperatūra:
-4° F - 185° F (-20° C - 85° C)

Vardinė galia: 160W (+/-5W)*
Atviros grandinės įtampa: 21.4V (Vmp 18.2V)
Trumpojo jungimo srovė: 9.6A (Imp 8.8A)
Efektyvumas: 21%-22%
Ląstelių tipas: monokristalinis silicis
Jungties tipas: MC4
Darbinė ir laikymo temperatūra:
-4° F - 185° F (-20° C - 85° C)

Bendra informacija

Išbandyta ir sertifikuota

Svars: 13.2 lbs (6KG) 
Saulės kolektorius: 8.8lbs (4KG)
Išskleisti matmenys:
20.2*62.5*1.0 in (51.4*158*2.4 cm)
Sulenkti matmenys:
20.2*16.5*1.0 in (51.4*42*2.4 cm)
Garantija: 12 mėnesių
*Garantijos laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo vietinių
įstatymų ir taisyklių.

IP67

Bendra informacija

Išbandyta ir sertifikuota

Svoris: 15.4 lbs (7.0KG) 
Saulės kolektorius: 11 lbs (5.0KG)
Išskleisti matmenys:
26.8*61.8*1.0 in (68*157*2.4 cm)
Sulenkti matmenys:
26.8*16.5*1.0 in (68*42*2.4 cm)  
Garantija: 12 mėnesių
*Garantijos laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo vietinių
įstatymų ir taisyklių.

IP67

60 W  saulės kolektorius
Vardinė galia: 60W (+/-5W)*
Atviros grandinės įtampa: 21.6V (Vmp 18.2V)
Trumpojo jungimo srovė: 3.5A (Imp 3.3A)
Efektyvumas: 21%-22%
Ląstelių tipas: monokristalinis silicis
Jungties tipas: MC4
Darbinė ir laikymo temperatūra:
-4° F - 185° F (-20° C - 85° C)

Bendra informacija

Išbandyta ir sertifikuota

*Garantijos laikotarpis gali skirtis priklausomai nuo vietinių
įstatymų ir taisyklių.

Svoris: 8.8 lbs (4KG) 
Saulės kolektorius: 4.4 lbs (2.0KG)
Išskleisti matmenys:
21*32.1*1.0 in (53.7*81.5*2.4 cm)
Sulenkti matmenys:
21*16.5*1.0 in (53.7*42*2.4 cm)   
Garantija: 12 mėnesių

IP67

160W saulės kolektorius

* Nominali galia tikrinama standartinėmis bandymo sąlygomis: 1000 W/m 2, AM1,5, 25°C
EcoFlow TM yra Shenzhen EcoFlow Technology Limited (sutrumpintai "EcoFlow") ir su juo susijusių įmonių prekės ženklas.


