
CROSSIO SolarPower RIGID 180W

Popis panelu

Typ článků monokrystalické (36)

Výkon 180W

Účinnost 18,92 %

Max napětí 20,9V

Max proud 8,61A

Rozměry panelu 1230 x 705 x 30 mm

Hmotnost 9 kg

Výstup MC4 (IP65)

Provozní teplota -40~85°C

Odolnost IP67

Materiál křemík, hliník, EVA, temperované sklo

Certifikace CE, PV Cycle, ISO, TUV

Pokyny k montáži a upevnění:
• Jak při vodorovné, tak při svislé montáži panelu by se měla elektroinstalační krabice (na zadní straně panelu)
nacházet vždy nahoře. Jinak se v ní, nebo v jejím okolí může zadržovat voda.
• Používejte pouze nerezové montážní díly. Kabely by měly být uspořádány zespodu na panelu. Dbejte na to, aby se
tam nezadržovala voda.
• Instalovaný panel nesmí na střeše zakrývat žádný ventilační otvor stávajícího zařízení. Neměl by být také omezen
pracovní rozsah namontovaných satelitních antén a podobných přístrojů.
• Napětí a proud v jednotlivých panelech je minimální, přesto při dotyku koncových kontaktů hrozí riziko elektrického
šoku nebo popálenin. Při montáži otočte přední stranu panelu od každého zdroje intenzivního světla, nebo přikryjte
přední stranu materiálem, který nepropouští světlo (kartonem, hadrem atd.).

Zapojení panelu:
Při používání solárních panelů k nabíjení bateriových generátorů dodržujte tento postup:
1. Vyjměte solární panel z ochranného obalu a umístěte jej směrem ke slunci.
2. Solární kabel s koncovkami MC4 propojte s nabíjecími solárními koncovkami MC4 od bateriového generátoru.
3. Pokud je vše správně zapojeno, solární panel je správně umístěn a produkuje energii, bateriový generátor se
začne nabíjet.
Připojením více solárních panelů se nesmí přesáhnout ani jedna hodnota maximálního vstupního výkonu
generátoru! Vždy se řiďte technickými specifikacemi jednotlivých modelů,

Péče a bezpečnost:
1. Nerozebírejte zařízení a jeho doplňky.
2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do solárního panelu.
3. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým deštěm (Především u rozkládacích panelů).
4. Chraňte před zařízeními vysokého napětí.
5. Neházejte a netřeste se zařízením.
6. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost
či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje.



7. Nepoužívejte chemické čistící prostředky, vysokotlaké čističe atd.
8. Nikdy panel nedemontujte z rámu. Rámy panelu nesvařujte.
9. Nepoužívejte zesilovače světla. Tato zařízení mohou panel poškodit.
10. Používejte pouze odizolované nářadí.
11. Panel je IP67 odolný, rozvodná skříňka a konektory IP65.

Záruční servis
Zodpovědný servis za tento panel je ILICO Europe s.r.o.
Veškeré otázky či komplikace můžete posílat přímo na rma@ilico.io nebo na telefonním čísle 735 035 000.

K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme:
● Číslo objednávky a datum, kdy byla závada objevena,
● Popis závady a popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat.

Záruka se nevztahuje na:
● Závady zjištěné po záruční době.
● Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s panelem.
● Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti.
● Závady způsobené přírodní katastrofou.
● Kosmetické vady, pokud je funkčnost panelu stabilní.
● Panel, který byl otevřen/rozebrán neoprávněnou osobou.

Podmínky záručního servisu
● Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
● Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných vyjádření výrobce, dodavatele či

servisu.
● V případě opravy či výměny panelu bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Při opravě či

výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného panelu.

Distribuce: ILICO Europe s.r.o., IČO: 06385974

Staňte se členy CROSSIO Clubu

Pro naše zákazníky jsme připravili nový CROSSIO Club, kde s námi můžete sdílet např. fotografie z
cestování s našimi produkty, zúčastnit se soutěží či se stát našimi ambasadory a mít tak jako první
možnost vidět a případně i testovat nové produkty, které budeme postupně uvádět na trh.

CROSSIO Club naleznete na facebook.com/groups/crossio.club


