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Gratulujemy zakupu wysokowydajnego panelu fotowoltaicznego WATTSTUNDE EFX.

Innowacyjne ogniwa słoneczne ActiveWire obiecują najwyższą wydajność i wysoką 
niezawodność. Niska waga i półelastyczność umożliwiają wiele zastosowań.  
Zintegrowana płyta aluminiowa zapewnia stabilność i długą żywotność. Cienka siatka 
przewodników przepuszcza więcej światła niż konwencjonalne panele i ogranicza pęknięcia ogniw 
na najmniejszych powierzchniach. 

Przestrzegając poniższych wskazówek, będziecie zadowoleni z naszego produktu i jego montażu.

Panele WATTSTUNDE EFX są idealne do montażu na dachu łodzi lub pojazdu. 

Prosimy o dokładne przestrzeganie instrukcji montażu.

Uwagi ogólne 

Prosimy o ostrożne obchodzenie się z elastycznym panelem fotowoltaicznym podczas instalacji, 
ponieważ ogniwa i panel mogą zostać uszkodzone w wyniku nieprawidłowej obsługi. 

Należy uważać, aby nie zgiąć lub zgnieść panelu fotowoltaicznego - spowoduje to pęknięcie 
ogniw i całkowitą awarię. 

Panel może być wygięty tylko równo na zewnątrz, tzn. wzdłuż krótszego boku.

Przed instalacją należy sprawdzić napięcie obwodu otwartego panelu w dostatecznym 
nasłonecznieniu za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego. 

Firma WATTSTUNDE GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane 
nieprawidłowym montażem lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu.  

Instrukcja obsługi i zginania

• Panele WATTSTUNDE EFX są półelastyczne i NIE są w pełni zginane.

• Panele mogą być montowane z maksymalną krzywizną 10°. Odpowiada to maksymalnej
proporcjonalnej krzywiźnie 10 % w stosunku do długości panelu.

• Wibracje lub nadmierne zginanie mogą uszkodzić lub zniszczyć panel!

• Upewnij się, że panel jest trwale połączony z podłożem. Panel przyklejaj tylko do mocnego,
nieodkształcalnego, równego i sztywnego podłoża.

Ze względu na zintegrowaną płytę aluminiową panel nadaje się również warunkowo do 
klejenia na dachach ryflowanych. 
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Uwagi dotyczące instalacji:

• Panel dostarczany jest z dwużyłowym kablem (plus i minus) o długości 2 m.

• Celowo pominięto złącza MC4, aby umożliwić jak największą elastyczność w okablowaniu.
Dzięki temu kabel przyłączeniowy może być prowadzony w dół przez przygotowany
otwór.

• Połączenie może być wykonane pod pokładem lub na dachu pojazdu.

Kable wychodzące bezpośrednio z puszki przyłączeniowej nie mogą być zagięte ani 
załamane. Upewnij się, że kable są zaokrąglone (promień > 5 cm).  
Zalecamy uszczelnienie puszki przyłączeniowej silikonem po instalacji.  

Zalecamy klejenie za pomocą przemysłowych taśm klejących 3M™ 160 GF

Dwustronna, wysokowydajna taśma klejąca wykonana w 100 % z zamkniętokomórkowego 
kleju akrylowego.  Charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę do 230° C 
(krótkotrwale) oraz wysoką przyczepnością natychmiastową, a także dużą zdolnością 
dopasowania się do klejonych powierzchni.  Umożliwia beznaprężeniowe klejenie i 
łatwą aplikację. We współpracy z firmą 3M ta metoda montażu została przetestowana 
w laboratorium, dzięki czemu udowodniono niezawodną i długą trwałość. 

1. Czyszczenie powierzchni

Oczyść powierzchnię pod panel na dachu za pomocą środka odtłuszczającego (np. 
BetaClean lub benzyna). Używaj czystych ściereczek do czyszczenia (nie pozostawiających 
kłaczków, bez zapachu, bez zmiękczaczy).  

Powierzchnia musi być całkowicie sucha i wolna od 
zanieczyszczeń. Wyznacz obszar dla modułu na dachu 
i zaznacz go.

2. Nakładanie taśmy klejącej

• Temperatura aplikacji powinna wynosić od +15° C do +25° C.

• Przyłóż taśmę do klejonej powierzchni, mocno naciągnij, ale nie
przesadź. Unikaj kieszeni powietrznych. W celu pozycjonowania
zapoznaj się ze szkicem.

• Nie przyklejaj początkowej części taśmy, która została dotknięta
(pozostaw wystającą i odetnij ją).

• Dociśnij/nawiń taśmę klejącą szybko z siłą ok. 20 N/cm².

5

Schematyczny szkic
Nie trzeba kleić z dokładnością do centymetra!
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3. Ściąganie pokrywy ochronnej

• Zdejmij warstwę ochronną w jednym kawałku, aby uniknąć "śladów zatrzymania".

• Nie dotykaj powierzchni klejącej.

• Po zdjęciu warstwy ochronnej niezwłocznie przyklej moduł, aby uniknąć
zanieczyszczeń na otwartej powierzchni kleju.

4. Dociskanie panelu fotowoltaicznego

• Dociśnij panel z siłą ok. 20 N/cm². Unikaj kieszeni powietrznych. Postępuj ostrożnie,
aby uniknąć pęknięcia ogniw.

• Ważne: Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie, ponieważ ze względu na dużą siłę
kleju jego ponowne usunięcie nie będzie możliwe.

5. Sklejanie

• Końcową przyczepność osiąga się po 72 godzinach w temperaturze 20° C.

Zalecane ilości taśmy: 

Zespół Wattstunde GmbH życzy dużo radości i słońca! 

Prosimy również zwrócić uwagę na nasze FAQ (najczęściej zadawane pytania) na 
następnej stronie! 

Panel Zalecana minimalna 
ilość w metrach

Opakowania 
po 3 m

WS60EFX 1,28 2
WS 100EFX 1,78 2
WS125EFX-HV 6,86 3
WS140EFX-HV 5,76 2
WS150EFX-HV 6,82 3
WS190EFX-HV 8,01 3
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FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy panele można również przykleić na całej powierzchni?

Klejenie na całej powierzchni np. za pomocą AJ 215 lub Sikaflex jest możliwe, ale nie jest 
oficjalnie wspierane przez producenta. Panele są dopuszczone do użytku tylko z 
wysokowydajną taśmą klejącą. Producent nie może uznać gwarancji na inne rodzaje montażu.

Należy pamiętać, że w przypadku awarii produktu producent nie ponosi odpowiedzialności za 
koszty, które mogą powstać podczas demontażu, jeśli panel został zamontowany w inny 
sposób niż za pomocą taśmy samoprzylepnej 3M typu 160 GF zgodnie z opisem w niniejszej 
instrukcji.

Czy panel może być zamontowany na płycie, którą w razie potrzeby można zdjąć?

Generalnie jest możliwe, jednak płyta musi być wystarczająco stabilna i mocno zamontowana 
na dachu pojazdu! Zapobiega to powstawaniu drgań podczas podróży.

Czy do panelu można przymocować śruby lub oczka?

Wiercenie w laminacie panelu fotowoltaicznego jest niedopuszczalne, ponieważ umożliwia 
przedostawanie się wilgoci do wnętrza panelu.




