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Os consumos estão acima da carga aproximada estimatation, e assume os níveis da radiação solar diária 5kWh/m2/dia

Desportes
NáuticosResidência Acampamento Emergência Viagens

Telefone
Celular MP3 Lanterna

Valor de qualidade
os produtos da Canadian Solar são fabricados com alta qualidade, 
durabilidade, desempenho e valor. Nossas técnicas de produção, design 
meticuloso e inovação contínua, junto a um rigoroso controle de qualidade, 
teste interno e adesão a padrões de qualidade internacionais rígidos 
garantem um alto retorno sobre o investimento para os nossos produtos.

MAPLE SOLAr SYSTEM

ATIVADO A EnErgIA SOLAr
Solução de carregamento I de iluminação

O Maple Solar System é um produto inovador da Canadian Solar  que 
fornece  iluminação confiável em áreas com disponibilidade de luz 
solar mas com acesso limitado à rede de energia.

  

O Maple Solar System é portátil, leve e fácil de configurar, tornando-o 
ideal para situações em que o acesso à eletricidade é limitado.  

Esta é uma solução de energia econômica, segura e limpa para famílias 
que reduz o uso de combustíveis e inflamáveis para iluminação 
residencial, eliminando o perigo de incêndio e a consequente poluição 
do ar pela queima de querosene. O Maple Solar System também é uma 
solução potente quando o suprimento da rede elétrica é interrompido 
por quaisquer razões, além de ser  uma fonte de energia móvel muito 
conveniente para atividades ao ar livre, como acampamento, esportes 
náuticos e caminhada. 

rEfErênCIA DE CArgA DO I SISTEMA 

VISãO gErAL DO SISTEMA

PrInCIPAIS bEnEfíCIOS E rECurSOS DO I SISTEMA  
• Solução de iluminação econômica e conveniente acionada por energia solar 
• Elimina uso de combustíveis, sem perigo de poluição ou incêndio 
• Altamente portátil, fácil de transportar e rápido de instalar 
• Desempenho confiável e durável
• Instalação e operação rápidas e fáceis
• Iluminação com LED: eficiente no uso da energia e modo de economia de energia
• Porta USB de carregamento de celulares com vários adaptadores
• Bateria de íons de lítio de 4.400 mAh com até três anos de vida útil
• Luzes solares distribuídas e móveis 

 

 Modelo Módulo Fotovoltaico Saída de energia Bateria  SISTEMA - Referência de carga Quantidade de lâmpadas Porta USB

 CSFD-5-S 5W (5.5V DC;  25Wh/dia 4400mAh íon lítio 2W lâmpada: 6.5h 1 peca 2 pecas            Portas miniUSB com vários adaptadores de carga
 cabo de 4.5M)  Bateria/lâmpada 1W lâmpada: 13h  

 CSFD-10-S 10W (5.5V DC;  50Wh/dia 4400mAh íon lítio 2W lâmpada: 6.5h 3 peca o 4 pecas         Portas miniUSB com vários adaptadores de carga
 cabo de 4.5M)  Bateria/lâmpada  1W lâmpada: 13h  
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As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso.
Cuidado: Leia as instruções de segurança e instalação antes de usar o produto.
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Canadian Solar inc.
Fundada em 2001 no Canadá, a Canadian Solar Inc. (NASDAQ:CSIQ) é uma das 
empresas de energia solar de maior porte e destaque do mundo. Como líder 
na fabricação integrada de módulos solares, produtos solares especializados 
e provedor de Soluções fotovoltaicas prontas para uso, a Canadian Solar 
opera em seis continentes e entregou mais de 6,0 GW de módulos solares 
de alta qualidade para clientes em mais de 70 países. A Canadian Solar está 
comprometida a fornecer produtos, soluções e serviços avançados para 
permitir o desenvolvimento sustentável no mundo todo. 

Seção do parceiro  

• Módulo fotovoltaico:
 Converte luz solar em eletricidade
• Bateria de íonlítio:
 Armazena a energia gerada pelo módulo solar 
• Luzes LED:
 A intensidade das lâmpadas é ajustável, com dois modos de potência. 
• Controlador do sistema:
 Protege a bateria contra sobrecarga e descarga excessiva. Saída USB
 contra sobrecarga e curto-circuito, o módulo solar e a bateria contra
 polaridade reversa. 
• Indicador de carga:
 indica o status de carga do Maple Solar System
• Indicador de status do sistema e da bateria:
 Indica descarga excessiva do sistema ou baixa tensão, sobrecarga da
 saída USB ou curto-circuito.
• Soquetes USB e conectores de carga:
 Carregar o telefone celular e outros pequenos dispositivos eletrônicos

Botão da lâmpada
interruptor de 
partida da lâmpada

indicador de status do uSB e 
da bateria

Porta uSB indicador de carga
Tomada de carga de 
energia solar

indicador de carga

Vários adaptadores de carga 
de telefone celular

Nós, Canadian Solar Inc., não prestamos através deste qualquer declaração ou garantia firme de que as informações fornecidas neste material são precisas, corretas ou atualizadas. Nenhuma parte pode alegar ter se baseado para qualquer fim nas informações aqui 
fornecidas. Especificações, imagens, desenhos, recursos do produto e certificações aqui descritos são fornecidos apenas para fins de referência. Nós nos reservamos o direito de realizar qualquer ajuste às informações aqui contidas a qualquer momento e sem aviso. 
Sempre obtenha a revisão mais recente da folha de dados, a qual deverá ser devidamente assinada pelos representantes autorizados de ambas as partes e integrada ao contrato vinculante firmado pelas partes e que regula os termos e condições relacionados às 
operações de compra e venda dos produtos aqui descritos.

Módulo Solar


