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SUNBEAMsystem produceert een breed assortiment aan 
compacte en duurzame zonnepanelen, specifiek 
ontwikkeld voor de watersport- en kampeerindustrie.  
 
De SUNBEAMsystem zonnepanelen zijn flexibel en 
beloopbaar zodat u alle beschikbare ruimte optimaal kan 
benutten. Met de hoogefficiënte Sunpower™ cellen haalt 
u de maximale  haalbare opbrengst uit zelfs de kleinste 
oppervlakken. 
  
Het Zweedse Design en hoogwaardige afwerking staan 
garant voor een zeer duurzaam product.  
 

Dimensies 
(mm) 

Gewicht 
(kg) 

18W 277x433  0.4 

18WL 147x850 0.4 

30W 535x378 0.6 

50W 535x555 0.9 

C50W 622x535 1.0 

70W 778x540 1.6 

100W 1060x540 1.8 

Algemene afmetingen 

De recordhoudende Sunpower™ cellen garanderen 
de hoogste opbrengst per vierkante meter, een 
langzamer efficiëntie-verlies en betere prestaties in 
lage lichtintensiteit.  
 
Alle zonnecellen hebben een minimale efficiëntie 
van 22.5%.  
 
 
 
 
 
 
 

 FLEXIBEL 
 

 BELOOPBAAR 
 

 HOOGRENDEMENT 
 

 COMPACT 
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De Tough panelen 

Tough is de premium serie van 
SUNBEAMsystem. Deze zonnepanelen 
hebben een sterke toplaag die voorzien is 
van een anti-slip profiel. De Tough panelen 
zijn ontworpen voor verlijmde montage en 
op het dek en alle specificaties zijn hierop 
aangepast. Hierdoor zijn het de duurzaamste 
zonnepanelen in het SUNBEAMsystem 
assortiment. 
 

Art. # Product 

T18f Tough 18W Flush 

T18lf 
Tough 18W Long 
Flush 

T30f Tough 30W Flush 

T50 Tough 50W 

T50f Tough 50W Flush 

T50fblack 
Tough 50W Flush 
Zwart 

T70f Tough 70W Flush 

T100 Tough 100W 

T100f Tough 100W Flush 

 DUBBELE LEVENSVERWACHTING 
 CORROSIEBESTENDIG 
 HOGE KRAS- EN SCHEURWEERSTAND 
 ANTI-SLIP 
 VUILAFSTOTEND OPPERVLAK 
 2% HOGERE OPBRENGST 

Het geribbelde profiel zorgt dat er ook bij 
lage zon nog steeds licht op de cellen valt. 
Met een hogere lichtdoorlaatbaarheid dan 
glas presteren de Tough panelen gemiddeld 
2% beter dan de Standaard panelen. Op alle 
Tough panelen zit 5 jaar fabrieksgarantie.  
 
 

Tough 50W Flush Zwart Tough 70W Flush 
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De SUNBEAMsystem Flush kabel is uniek in de 
markt en maakt een volledig vlakke montage op 
dek mogelijk. Bij de Flush modellen is de platte 
stroomkabel op de achterkant van het paneel 
aangesloten en kan zo onzichtbaar  worden 
weggevoerd onder het paneel. De Flush kabels 
zijn slechts 1,95mm dik maar wel voorzien van  
2 x 1,6mm2 binnenwerk (made in Sweden).  

Art. # Product 

T18F Tough 18W Flush 

SP18F 18W Flush 

T18LF Tough 18 Long 
Flush 

T30F Tough 30W Flush 

SP30F 30W Flush 

T50F Tough 50W Flush 

T50Fb
lack 

Tough 50W Flush 
Zwart 

SP50F 50W Flush 

T70F Tough 70W Flush 

T100F Tough 100W 
Flush 

  Flush 



50W Quick Fix  

SunZip  
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Art. # Product 

T50QF Tough 50W Quick Fix 

SP50QF Standaard 50W Quick Fix 

Sunzipbak Sunzip klittenband bevestiging voor 50W 
Quick Fix panelen 

LOXXcanvas 4 st LOXX canvas bevestiging + 
gereedschap 

LOXXstd 4 st LOXX RVS plaat met schroefgaten 

LOXXrf 4 st LOXX ronde plaat met schroefgaten 

Met Duitse RVS LOXX™ 
drukknopen. Hierdoor zijn de 
Quick Fix panelen eenvoudig 
los te koppelen en op te 
bergen. Kan zowel op canvas 
(buiskap of bimini) als op het 
dek worden gemonteerd. 
Keuze uit 3 verschillende 
bevestigingsmogelijkheden.  
 
Alle Quick Fix modellen zijn 
voorzien van robuuste en 
waterdichte (IP67) MC4 
connectoren en zijn daarmee 
makkelijk aan te sluiten.  
 
Leverbaar in Tough uitvoering 
en normale versie.  

Het SunZip systeem is uitgerust met 
klittenband en ontworpen om harde 
windvlagen te kunnen weerstaan. Gemaakt 
van SUNBRELLA™ stof en getest tot 50 
knopen wind. Uitbreidingsmodule voor de 
Quick Fix modellen.  
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De standaard panelen zijn voorzien van een 
toplaag van Dacron®. Uitgerust met 2.5  mm2 
kabels en waterdichte (IP67) MC4 contacten. 
Slechts drie millimeter dun. Voorzien van een 
kleine aansluitdoos (junction box) aan de 
bovenkant van het paneel. 

Basis Modellen 

Classic 

Het Classic 50W paneel is de economische 
keuze als beschikbare ruimte niet de 
limiterende factor is. Het is het enige 
paneel in het assortiment wat gebruikt 
maakt van Sunpower™ zonnecellen met 
een gebruikelijke efficiëntie. Hierdoor is 
het paneel minder compact dan de rest. 
Voorzien van een Standaard oppervlak en 
aansluitdoos met MC4 contacten.  

Art. # Product 

C50 Classic 50W 

Art. # Product 

SP50 Standaard 50W 

SP100 Standaard 100W 
Standaard 50W 

Classic 50W 
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Laadregelaars 

Accesoires 

Art. # Product 

MPPT10EP Epsolar Tracer EP MPPT 
laadregelaar 10A 

MPPT20EP Epsolar Tracer EP MPPT 
laadregelaar 20A 

MPPT30EP Epsolar Tracer EP MPPT 
laadregelaar 30A 

MPPT40EP Epsolar Tracer EP MPPT 
laadregelaar 40A 

PWM10G2 Epsolar G2 PWM 
laadregelaar 10A 

Art. # Product 

MT-50 Extern Display voor MPPT 

TempG2 Temperatuursensor voor MPPT 

PCG2 PC kabel voor MPPT 

MC4 1 set MC4 connectoren 

MC4-T MC4 T-stuk 

Btdisp Bluetooth dongle (Android) 

Een goede MPPT laadregelaar is 
essentieel om de maximale efficiëntie 
uit uw zonnepanelen te halen. Door 
het actieve Maximum Power Point 
Tracking systeem zijn deze 
laadregelaars gemiddeld 30% 
efficiënter dan normale laadregelaars. 
De MPPT laadregelaars hebben vooraf 
ingestelde laadprogramma’s voor 4 
accutypes. Via het ingebouwde LCD 
scherm zijn de instellingen 
gemakkelijk te lezen en aan te passen.  

 MT-50 display om de actuele 
prestaties van het systeem uit te 
lezen op een praktische plek, 
bijvoorbeeld in de kajuit of 
stuurhut.  
 

 Bluetooth dongle om het systeem 
uit te lezen op een Android 
smartphone.  

 
 PC kabel om de statistieken op uw 

PC of laptop uit te lezen. 
 
 Externe temperatuursensor. 
 
 MC4 connectoren en 

koppelstukken. 

MT-50 display 

MPPT laadregelaar 
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GOBI DRY 

Art. # Product 

GDbrick GOBI DRY Brick 

Gdtank GOBI DRY Tank 

De luchtontvochtigers van GOBI DRY 
werken op basis van silica-korrels en 
zijn daardoor herbruikbaar.  
 
De GOBI DRY Brick is een kleine maar 
krachtiger ontvochtiger voor zowel 
leef- als apparatuurruimtes. Via het 
indicator kijkglas is eenvoudig af te 
lezen wanneer de korrels de 
maximum capaciteit aan vocht 
hebben opgenomen. Het systeem 
droogt zichzelf wanneer deze 
aangesloten wordt op netstroom en is 
daarna klaar voor hergebruik.    
 

De GOBI DRY Tank is een ontvochtiger 
die geplaatst wordt in de ontluchting 
van de dieseltank en voorkomt 
hiermee schimmel- en 
bacterievorming in de tank. Door de 
doorzichtige behuizing is duidelijk te 
zien wanneer de korrels gedroogd 
moeten worden. Dit kan in de zon of 
in de oven op een lage temperatuur.  

GOBI DRY Tank GOBI DRY Brick 

  GOBI DRY 
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Paneel Pmax Voc Isc Vmp Imp Gewicht Dimensies (mm) 

18W 18W 23.7V 0.99A 19.4V 0.92A 0.30 kg 434 x 277 

18W Long 18W 23.7V 0.99A 19.4V 0.92A 0.30 kg 147 x 850 

30W 30W 21.2V 1.83A 17.6V 1.70A 0.60 kg 535 x 378 

50W 50W 21.2V 3.05A 17.6V 2.84A 0.90 kg 555 x 535 

C50W 50W 23.4V 2.71A 19.8V 2.53A 1.0 kg 622 x 553 

70W 70W 22.1V 4.26A 17.6V 3.98A 1.60 kg 778 x 540 

100W 100W 21.6V 5.97A 17.8V 5.62A 1.80 kg 1060 x 540 

Technische Specificaties 

Alle waarden zijn gemeten onder standaard  
testcondities:  
 
1000W/M2, 1.5 atm, 25° Celsius.  
 
Temperatuurcoëfficient Isc = -0.05 (%/°C),  
 
Temperatuurcoëfficient Voc = -0.27 (%/°C)  
 
Temperatuurcoëfficient Pmax = -0.38 (%/°C) 
 
 

Toelichting waardes in tabel  
 
Pmax  geeft het maximaal haalbare vermogen 
van het paneel aan.  
 
Voc (Voltage open circuit) staat voor het 
maximale voltage dat het paneel kan bereiken 
als er geen belasting op wordt aangesloten.  
 
Isc (Ampere short circuit) is de maximale 
stroom die het paneel levert als het 
kortgesloten wordt.  
 
Vmp (Voltage maximum power) is het voltage 
waarbij het paneel de maximale laadstroom 
levert.  
 
Imp (Ampere maximum power) is de maximale 
stroom die het paneel levert onder ideale 
omstandigheden.  
 

 

Opmerkingen 
 
• Alle zonnepanelen (met uizondering van de 

T18LF en Quick Fix) zijn voorzien van 
roestvrijstalen 6 mm bevestigingsogen.  
 

• Gewicht exclusief kabels.  
 

Impactresistentie 
 
Alle zonnepanelen doorstaan de  
volgende valtest:  
 
Object:  48 mm stalen bal 
Gewicht: 490 gram 
Hoogte:  1 meter 


