
 

  

zöldleszek.hu 



  

Aki szeret néha kiszakadni a városi, civilizált és a technika minden csodájával 
telített életkörülmények közül és a szereti a vízi élet, a kempingezés 
vadregényes élményét, annak is szüksége van energiára. Világításhoz és 
néhány alapvető kényelmi eszköz használatához villamos energia 
szükséges. Ezt pedig a vízparton, vagy egy erdő közepén nem egyszerű 
biztosítani.  

A hajók, lakókocsik akkumulátorai képesek a legfontosabb eszközöket 
villamos energiával ellátni, de ezeket az akkumulátorokat is előbb-utóbb 
fel kell tölteni. Ez persze lehetséges a jármű motorjának beindításával 
kizárólag a töltés érdekében, vagy aggregátorról. Ehhez üzemanyagra van 
szükség, amit oda kell szállítani, tárolni kell, ami költséges és sokszor 
nehezen megoldható. Arról nem is beszélve, hogy a motorok füstje nagyon 
szennyezi a környezetet.  

A legcélszerűbb, legköltséghatékonyabb megoldást a napelemek 
használata jelenti. A napelem olyan szilícium alapú eszköz, amely a Nap 
sugaraiból elektromos áramot képes előállítani. Ezzel pedig fel lehet tölteni 
az akkumulátorokat. Semmi mást nem igényel ez a megoldás, mint egy 
megfelelően mértezett és kivitelezett napelemes rendszert és napsütést. A 
korszerű napelemes rendszerek nemcsak tiszta, napsütéses időben, de még 
borult, felhős napokon is képesek elektromosságot előállítani. 
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HOGYAN MŰKÖDIK? 

Nagyon egyszerűen: a napelem villamos áramot termel a Nap sugaraiból 
és tölti az akkumulátort. Általában egy töltésvezérlő berendezést is közbe 
kell iktatni, amely védi az akkut a túltöltődéstől. Az akkumulátorban tárolt 
villamos energiát pedig bármikor fel lehet használni a világítás és más 
elektromos eszközök (pl. TV, rádió, számítógép, stb.) üzemeltetéséhez. Ha 
az elektromos berendezések 230V-os hálózati feszültségről működnek, 
akkor is lehet azokat használni a hajón, vagy a lakókocsiban. Ilyenkor egy 
úgy nevezett invertert kell használni, ami az akkumulátor 12V egyenáramú 
feszültségét 230V-os váltóárammá alakítja át. 
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MILYEN NAPELEMET HASZNÁLJUNK? 

A fix napelem egy alumínium keretbe vannak beépítve és ezeket kell 
tartószerkezet segítségével rögzíteni a hajón, vagy a lakókocsin. Olyan sík 
felületen, ahol nem léphet rá senki és a nap is éri. 

A hajókon általában flexibilis napelemeket használnak, amelyek nemcsak 
víz-, de lépésállók is, ellenállnak a sós tengervíznek is. Ezeket ívelt 
felületekre és olyan helyekre is fel lehet szerelni, ahol elkerülhetetlen, hogy 
rálépjenek. 

A napelemek teljesítménye és mérete általában egyenesen arányos – minél 
nagyobb a teljesítménye, annál nagyobb a felülete is. Ezért a megfelelő 
rendszer kiválasztásánál nemcsak a használni kívánt elektromos 
berendezések teljesítményfelvételét, de a járművön a napelemek 
felszereléséhez rendelkezésre álló felületet is figyelembe kell venni. 
Nagyobb teljesítményű rendszert több kisebb napelem összekapcsolásával 
is létre lehet hozni. 

 

  

zöldleszek.hu 



 

HOGYAN SZERELJÜK FEL? 

Az ENCASE Kft. olyan komplett készleteket kínál, amelyek tartalmaznak 
minden szükséges elemet, szerelési anyagot, ami a napelemes rendszer 
felszereléséhez szükséges. A készletekben nemcsak minden szükséges 
alkatrészt talál meg az utolsó csavarig, hanem egy részletes szerelési 
útmutatót is. A napelemet – minimális elektromos ismeretek és ügyes 
ezermester kezek birtokában – akár házilag, saját maga is fel tudja szerelni, 
ehhez speciális szerszámokra nincs szükség. (Ha a legkisebb kétsége is 
felmerül, akkor forduljon szakemberhez!) 
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KÍNÁLATUNKBÓL 

Az alábbiakban bemutatunk néhányat az angol Solar Technology cég által 
gyártott, legnépszerűbb napelemes rendszereinkből, amelyeket 
megvásárolhat webáruházunkban. Természetesen segítünk kiválasztani az 
Ön igényeinek legmegfelelőbb készletet, ha kapcsolatba lép velünk. A 
napelemes készleteket raktárról, vagy rövid – általában 8…10 munkanap – 
határidővel szállítjuk bármely magyarországi címre. 

Fix napelemes készletek hajókhoz, lakókocsikhoz 

Cikkszám Megnevezés Napelem mérete 
Eladási ár 
bruttó* 

SMTPH060 60wp Fix napelem Kit 743x635x35mm 109 800 Ft 
SMTPH080 80wp Fix napelem Kit 1196x534x35mm 128 300 Ft 
SMTPH120 120wp Fix napelem Kit 1438x672x35mm 166 300 Ft 
SMTPH150 150wp Fix napelem Kit 1580x793x35mm 196 300 Ft 

*Az ár tájékoztató jellegű és a devizaárfolyamok, illetve az egyéni igények függvényében változhat. 

 

Flexy napelemes készletek hajókhoz, lakókocsikhoz 

Cikkszám Megnevezés Napelem mérete 
Eladási ár 
bruttó* 

SFPPRT040 40wp Flexi Premium Kit 660x520x2mm 116 000 Ft 
SFPPRT060 60wp Flexi Premium Kit 700x660x2mm 152 000 Ft 
SFPPRT080 80wp Flexi Premium Kit 888x660x2mm 188 000 Ft 
SFPPRT080 80wp Flexi Premium Kit (2 x 40wp) 2 x660x520x2mm 192 000 Ft 
SFPPRT120 120wp Flexi Premium Kit (2 x 60wp) 2 X 700x660x2mm 268 000 Ft 
SFPPRT160 160wp Flexi Premium Kit (2 x 80wp) 2 X 888x660x2mm 358 000 Ft 

*Az ár tájékoztató jellegű és a devizaárfolyamok, illetve az egyéni igények függvényében változhat. 
 

A megfelelő teljesítmény kiválasztásához meg kell határozni a napi átlagos energia-szükségletet. Például 
egy 80W-os napelemes rendszer kb. 550Wh elektromos energia előállítására (kb. 45Ah töltési kapacitás) 
alkalmas naponta Közép-Európában a nyári időszakban. 

Természetesen nem minden esetben van szükség a fenti nagy teljesítményű 
rendszerre. Kínálatunkban kisebb napelemek is megtalálhatók. Pl. 10W-os flexi 
napelem már 30.000,- Ft alatt kapható. Ez alkalmas a hajók, lakókocsik, autók 
akkumulátorának csepptöltésére folyamatosan kb.800mA töltőáramot 
biztosítva.  
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ENERGIA BÁRHOL, BÁRMIKOR… 

Bárhol is járjon - egy nagyváros forgatagában, egy erdő magányában, az Alpok 
csúcsain, a Balaton közepén, vagy egy sivatagi karavánon - nem kell eldobnia 
elektromos energiával működő berendezéseit. Telefonálhat, fotózhat akár 
zenét is hallgathat bárhol, még ha nincs is a közelben konnektor. Csak süssön a 
Nap - és Ön használhatja minden készüléket a tüzes bolygó kimeríthetetlen 
energiáját hasznosítva. A webáruházunkban kínált berendezések az utazók, 
kempingezők és kirándulók elmaradhatatlan eszközei. 

 

 

  

Napelemes töltők mobiltelefonok, 
tabletek, zenelejátszók, GPS eszközök, 
játék-konzolok, kamerák, stb. 
töltéséhez. 

Napelemes akkumulátor-töltő 12V-os 
autó akkumulátor töltéséhez 

Nagyteljesítményű hordozható 
napelemes töltő lakókocsikhoz, 
kempingezéshez 

Napelemes töltő notebookhoz 
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LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA! 

 

 

 

ENCASE Kft. 
 info@encase.hu 

 +36 303 945 456 

www.zöldleszek.hu 
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