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TPS-936N 35Wp 
 

kufříkový solární generátor 

 

 

Tento výrobek je určený pro napájení aplikací 12 nebo 24V stejnosměrných – dobíjení 
akumulátorových baterií, užití v karavanech a houseboatech, apod. Tvoří jej dva monokrystalické 
fotovoltaické panely s vysokou účinností, každý montovaný do jednoho křídla plastického 
transportního kufříku vybaveného opěrným fixačním systémem. V závislosti na poloze přepínače 
napětí jsou panely zapojeny buď paralelně (12V) nebo sériově (24V). Maximální špičkový výkon 
generátoru je 35Wp. 

Dodávka obsahuje: 

 plastický kufřík s magnetickým uzávěrem obsahující ve vnitřní části dva monokrystalické 
fotovoltaické panely a připojovací kabel osazený SAE konektorem. Vnější části obou křídel 
kufříku jsou opatřené výklopnými opěrnými a fixačními vzpěrami. 
 

 tři kabelové adaptéry z konektoru SAE na: 
 automobilovou zástrčku cigaretového zapalovače 12V, 
 automobilovou zásuvku cigaretového zapalovače 12V, 
 bateriové krokosvorky. 

  

Následující stránka obsahuje grafické informace o výrobku. 
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Příčné drážky 

pro fixaci sklonu 

Plastová opěrná podložka Fixační kovová vzpěra 

Křemíkové 

články 

Indikátor 

činnosti 

Připojovací 

kabel 

Přepínač napětí Palec pro 

fixaci návinu 

kabelu 
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Jak výrobek používat 

Otevřete kufřík a oba fotovoltaické panely nasměrujte povrchy křemíkových článků do směru 

největší intenzity slunečního záření. Vyklopte fixační vzpěry a zafixujte polohu a sklon panelů. 

 

  40°   36°   30°    21° 

Sklon panelů volte podle ročního období. Pro jaro a léto volte ráno a večer úhel 30°, v poledne 21°. 

Pro podzim a zimu ráno a večer úhel 40°, v poledne 36°. Pomocí přípojného kabelu a kabelových 

adaptérů připojte ke generátoru aplikaci 12 nebo 24V stejnosměrných. Aplikace ke generátoru 

připojujte zásadně ve vypnutém stavu! Kufříkový generátor TPS-936N není určený pro trvalou 

venkovní instalaci! Chraňte jej před vlhkem, deštěm a sněhem! Výkon generátoru je přímo úměrný 

míře osvícení fotovoltaických panelů, které jej tvoří. Neinstalujte jej do stinných a zacloněných 

míst. O činnosti generátoru informuje svit modré LED diody umístěné vedle přepínače napětí       

12 / 24V. 

Pokud generátor používáte jako dobíječ olovo kyselinových baterií 12V, doporučujeme připojovat 

jej k nim přes solární regulátor dobíjení TPS-545. Ten nejen reguluje dobíjecí proud 

z generátoru, ale současně brání nadměrnému vybití a poškození baterií zátěžemi, které jsou 

k nim připojovány rovněž přes jeho svorky.     
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Poznámky: 
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