ویترین مبتکرسوالر

پکیج خورشیدی  100وات
این پک خورشیدی سبک و کوچک مناسب روشنایی های اضطرراری و
شارژ تلفن همراه و تبلت در مصارف کم می باشد.
اگر به دنبال یک پاوربانک یا پک برق رسان اقتصادی هستید ما به شطما
این پک سبک و کوچک را پیشنهاد میکنیم.
در زمان قرعی برق نیز میتوان در مارکت ها ،دستگاه های پرداخطت بطی
سیم یا همان دستگاه های کارت خوان خود را به پک خورشیدی متصل

نموده و به عنوان برق اضرراری از این دستگاه استفاده نمایید.
پنل خورشیدی همراه

 20وات

باطری داخلی

 9آمپر

تعداد خروجی المپ

 4عدد

تعداد خروجی شارژ موبایل

 2عدد

اقالم همراه پکیج خورشیدی:
•  2عدد المپ و سیم  5متری برای هر المپ
این دستگاه مناسب :
• روشنایی  +کارت خوان +شارژ موبایل و وسایل الکترونیکی
یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

پکیج خورشیدی  200وات
این پک خورشیدی سبک و کوچک مناسب تامین برق روشنایی ،دوربین
مداربسته کوچک و کم مصرف ،شارژ تلفن همراه و تبلطت در خانطه بطاغ

های کوچک و کانکس های نگهبانی و مسافرت هطای کوتطاه مطدت مطی
باشد.
اگر به دنبال استفاده از پنل خورشیدی جهت تامین روشنایی با کمترین
هزینه هستید ما به شما این پک سبک و کوچک با توان خیره کننطده را
پیشنهاد میکنیم.
در زمان قرعی برق نیز میتوان در مارکت ها ،دستگاه های پرداخطت بطی
سیم یا همان دستگاه های کارت خوان خود را به پک خورشیدی متصل
نموده و به عنوان برق اضرراری از این دستگاه استفاده نمایید.
این پک دارای ویژگی منحصر به فرد یعنی اتصطال بطه بطا ری اضطافه و

اتصال مستقیم به اینورتر است که به شما این امکان را می دهد در هطر
زمان و مکان سیستم خود را ارتقا داده و از ظرفیت بیشتر آن با اتصطال
به اینورتر و دریافت خروجی  220ولت بهره مند شوید.

پنل خورشیدی همراه

 30وات

باطری داخلی

 18آمپر

تعداد خروجی المپ

 6عدد

تعداد خروجی شارژ موبایل

 2عدد

اقالم همراه پکیج خورشیدی:
•  2عدد المپ و سیم  5متری برای هر المپ
این دستگاه مناسب :
• روشنایی  +کارت خوان +شارژ موبایل و وسایل الکترونیکی

یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

پکیج خورشیدی  400وات
این پک خورشیدی قدرتمند که در ظاهر همانند یک پطاور بانطک چنطد
هزار میلی آمپری ساخته شده تا چندین تلفن همراه را همزمان براحتی
شارژ نماید و به عنوان وظیفه اصلی خود روشطنایی کامطل شطبانه روزی
شما را تامین کند.
این دستگاه مناسب مکان هایی با تردد زیاد و مصرف باال در ول شبانه
روز می باشد.
اگر به دنبال تهیه سیستمی با ول عمر باال و هزینه نسبتا ارزان هستید
ما به شما این پک قدرتمند با ظرفیت دو برابری را پیشنهاد میکنیم.
در زمان قرعی برق نیز میتوان در مارکت ها ،دستگاه های پرداخطت بطی
سیم یا همان دستگاه های کارت خوان خود را به پک خورشیدی متصل
نموده و به عنوان برق اضرراری از این دستگاه استفاده نمایید.
این پک دارای ویژگی منحصر به فرد یعنی اتصال به با ری اضافه بطدون
محدودیت در آمپر است که به شما این امکان را می دهد در هر زمطان و

مکان سیستم خود را ارتقا داده و از ظرفیت بیشتر آن بهره مند شوید.

پنل خورشیدی همراه

 50وات

باطری داخلی

 36آمپر

تعداد خروجی المپ

 6عدد

تعداد خروجی شارژ موبایل

 4عدد

اقالم همراه پکیج خورشیدی:
•  3عدد المپ و سیم  5متری برای هر المپ
این دستگاه مناسب :
• روشنایی  +کارت خوان +شارژ موبایل و وسایل الکترونیکی

یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

پکیج خورشیدی  600وات
پر رفدار ترین پک خورشیدی مبتکر سوالر با تامین بطرق تلویزیطون،
شما را در کنار رهایی از تاریکی ،از سکوت نیز رها میسازد.
از عمده وظایف این پک تامین برق تلویزیون و روشنایی و شارژ وسطایل
الکترونیکی در ویالهای کوچک و تفریحی است.عالوه بر این ،ایطن پطک
می تواند هر وسیله برقی غیر موتوری و کم مصرف را روشن کند.
این دستگاه برای افرادی که به دنبال پک خورشیدی قابل حمل ارزان اما
کارآمد هستند مناسب است و این پک میتواند همراه همیشگی شما در
مسافرت ها باشد.
در زمان قرعی برق نیز میتوان در مارکت ها و کمپ هطای تفریحطی بطه
عنوان برق اضرراری از این دستگاه استفاده نمود.
این پک دارای ویژگی منحصر به فرد یعنی اتصال به با ری اضافه بطدون
محدودیت در آمپر است که به شما این امکان را می دهد در هر زمطان و

پنل خورشیدی همراه

 100وات

باطری داخلی

 54آمپر

خروجی  220ولت

 500وات شبه سینوسی

تعداد خروجی المپ

 6عدد

خروجی فندکی و دوربین

دارد

تعداد خروجی شارژ موبایل

 4عدد

مکان سیستم خود را ارتقا داده و از ظرفیت بیشتر آن بهره مند شوید.
اقالم همراه پکیج خورشیدی:
•  4عدد المپ و سیم  5متری برای هر المپ
این دستگاه مناسب :

یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

• تلویزیون و گیرنده دیجیتال ( ،)LED+LCDروشنایی ،کارت
خوان ،شارژ موبایل و وسایل الکترونیکی

پکیج خورشیدی  800وات
این پک ،پرچمدار پک های خورشیدی مبتکر سوالر ،با راحی بهینطه و

بی نظیر خود پشتیبان همیشگی منزل و تفریحات شما خواهد بود.
این پک خورشیدی قابل حمل با ظرفیت متوسط و روبه باالی خطود مطی
تواند به بیشتر نیازهای شما پاسخ مثبت دهد.
از قابلیت های این سیستم ،می توان تامین برق لطواز موتطوری و غیطر

موتوری تا توان  300وات اشاره کرد .همچنین ،میتوانید در مکطان مطورد
استفاده از این دستگاه ،پنکه ،دریل های کم توان ،تلویزیطون و گیرنطده
دیجیتال ،روشنایی ،مود اینترنت و ..را با برنامه ریزی درست اسطتفاده
نمایید.
این دستگاه برای افرادی که به دنبال پک خورشیدی قابل حمل با نصطب
آسان و قیمت منصفانه هستند مناسب است.
در زمان قرعی برق نیز می توان در مارکت ها و کمپ های تفریحطی بطه
عنوان برق اضرراری از این دستگاه استفاده نمود.قابل توجه اسطت کطه،
این پک با قابلیت ارتقا آسان سیستم راحی شده است.

پنل خورشیدی همراه

 100وات

باطری داخلی

 65آمپر

خروجی  220ولت

 400وات تمام سینوسی

خروجی  220ولت

دارد

تعداد خروجی شارژ موبایل

 2عدد

این دستگاه مناسب :

• تلویزیون و گیرنده دیجیتال ( ،)LED+LCDپنکه ،دریل کم
توان ،روشنایی ،کارت خوان ،شارژ موبایل و وسایل
الکترونیکی
یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

پکیج خورشیدی  1000وات
پک تامین برق دوربین مداربسته بدون نیاز به نیروی فنی جهت نصب و

راه اندازی
این پک اقتصادی و توان متوسط جهت تامین برق شبانه روزی تجهیزات
حفاظتی راحی شده است .
شما می توانید از انرژی ذخیره شده این دسطتگاه کطه حطدود  1000وات

ساعت می باشد ،بق نیاز خود بطا برنامطه ریطزی و محاسطبه دقیطق از
تجهیزاتی ماننده دوربطین هطای اسطپید دا و دزدگیطر ،روشطنایی و ...
استفاده نمایید.
از قابلیت های این سیستم ،می توان به تامین برق لواز غیر موتوری کم
توان نیز اشاره نمود.
این دستگاه برای افرادی که در منا ق بدون برق شبکه زندگی می کنند
و نیاز به تامین برق سیستم های حفاظتی خود دارند مناسب است.

پنل خورشیدی همراه

 260وات

باطری خارجی

 100آمپر 1 x

خروجی  220ولت

 1000وات شبه سینوسی

شارژکنترلر

MPPT

خروجی  12وات

 5عدد

تعداد خروجی شارژ موبایل

 2عدد

• این دستگاه مناسب :
دوربین مداربسته +مانیتور  +روشنایی  +شارژ موبایل
یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

پکیج خورشیدی  2000وات
پک ویالیی بدون نیاز به نیروی فنی جهت نصب و راه اندازی
این پک اقتصادی و بهینه مناسب خانه باغ ها و کطانکس هطای کوچطک
جهت استفاده شبانه روزی از یک یخچال هتلی  5فوت جدید به همطراه
روشنایی می باشد.
می توانید از انرژی ذخیره شده این دستگاه که حدود  2000وات سطاعت

می باشد ،بق نیاز خود با برنامطه ریطزی و محاسطبه اسطتفاده نماییطد.
همچنین ،می توانید در مکان نصب این دستگاه ،یخچال هتلطی ،پنکطه،
دریل های کم توان ،تلویزیطون و گیرنطده دیجیتطال ،روشطنایی ،مطود
اینترنت ،و ..را با برنامه ریزی و محاسبه درست استفاده نمایید.
از قابلیت های این سیستم ،می توان به تامین برق لواز موتوری و غیطر
موتوری تا توان  1000وات نیز اشاره نمود.
این دستگاه برای افرادی که در منا ق بدون برق شبکه زندگی می کنند
بسیار مناسب است و می توانند حداقل نیازهای خانواده خود را مرتفطع
نمایند.

پنل خورشیدی همراه

 520وات

باطری خارجی

 100آمپر 2 x

خروجی  220ولت

 1000وات تمام سینوسی

شارژکنترلر

MPPT

خروجی  12وات

 5عدد

تعداد خروجی شارژ موبایل

 2عدد

• این دستگاه مناسب :
یخچال هتلی  +تلویزیون ) + (lcd + ledروشنایی  +شارژ موبایل
یکسال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش

