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Met slechts een paar handgrepen naar de zon uitgericht

Mobiele en opvouwbare zonnepanelen met draagtas zijn een handige must have
bij het kamperen, om indien nodig batterijen weer op te laden. Bijvoorbeeld de
huishoudaccu in de camper. Wij hebben in onze camper altijd een opvouwbaar
zonnepaneel bij ons. Opvouwbare, draagbare zonnepanelen hebben in
tegenstelling tot op een vaste plek aangebrachte zonnepanelen tijdens het
kamperen het voordeel, dat ze licht zijn en we ze onderweg plaatsbesparend
kunnen opbergen. Telkens wanneer het maar enigszins mogelijk is, leggen we ze in
de zon om op te laden. Aan de zijwand of op het dak van onze campervan laadt
het flexibele zonnemoduul zich sneller op.

Wij hebben ons afgevraagd hoe we de
zonnetas eenvoudig en snel aan de
kampeerbus kunnen bevestigen. Hij
moet altijd naar de zon gericht zijn en
mag niet omflapperen in de wind.

De oplossing: Met de in rubber gevatte
potmagneten GTNG-66 (www.
supermagnete.es/dut/GTNG-66) met M8
draadstift en M-PAH-IM8 (www.supermagnete.es/dut/M-PAH-IM8) kunststof
grepen met inwendig M8 schroefdraad kan men het zonnepaneel binnen een paar
seconden aanbrengen en na gebruik met behulp van de hefboomwerking weer
verwijderen. Het aan de camper aanbrengen van een permanent
bevestigingselement voor een outdoor zonnepaneel is daardoor niet meer nodig.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 1 van 3

https://www.supermagnete.es/dut/project914
https://www.supermagnete.es/dut/GTNG-66
https://www.supermagnete.es/dut/M-PAH-IM8


Klantentoepassing nr. 914: Opvouwbaar zonnepaneel met tas aan de
camper bevestigen www.supermagnete.es/dut/project914

Ons model van het oprolbare
zonnepaneel heeft ogen over de rand en
de hoeken verdeeld, die ter bevestiging
dienen. Het M8 schroefdraad van de
potmagneten past perfect door de
gaten. Met de kunststof grepen met M8
inwendig schroefdraad als tegenstuk
schroefden wij de magneethouders vast.
Bij bestelbussen is het oppervlak op de
meeste plekken ferromagnetisch en
daardoor een hechtgrond voor
magneten.
Daarna gold: Zonnepaneel op de zon
gericht aan de woonmobiel aanbrengen
en zon tanken! Bewoog de zon, dan
hingen we het zonnepaneel in een
handomdraai op een geschiktere plek
op.

Het resultaat: Door de potmagneten aan
de hoeken hangt het flexibele
zonnepaneel stevig en vast aan de
zijwanden van de camper. door de hoge
houdkracht wordt hij ook niet van het
dak gewaaid.

Opmerking van het supermagnete team:
Test u voor het bevestigen van het opvouwbare zonnepaneel, dat er zich geen
vuildeeltjes op de lak bevinden. Zo vermijdt u krassen in de lak. Met rubber
ommantelde potmagneten lopen bij permanent buitengebruik roest op.
Verwijdert u daarom bij niet-gebruik van het zonnepaneel ook alle magneten van
uw bestelbus of woonmobiel. Zo zijn ze tegen weersinvloeden beschermd. Indien
nodig maakt u neodymium magneten (www.supermagnete.es/dut/
magnets_overview_raw) met roestwerende verf of doorzichtige lak
weersbestendig.

Tip voor het opbergen
Om de magneten tijdens de rit of buiten het kampeerseizoen op te bergen raden
wij u onze robuuste universele beschermkoffers van robuust ABS kunststof, gevuld
met plukschuim, aan. Nog meer ideeën voor het opbergen van sterke magneten
vindt u in het klantenproject "sterke magneten opbergen" (www.supermagnete.
es/dut/project839).

Veiligheidstips 
Gebruikt u het flexibele zonnepaneel alleen bij een stilstaande camper. Verwijdert
u het zonnepaneel en alle magneten voor de rit. Indien de magneten of het
opvouwbare zonnepaneel tijdens de rit losschieten, brengt u andere
verkeersdeelnemers in gevaar. Bij huurcaravans of campervans bespreekt u
alstublieft met de aanbieder of het aanbrengen van magneten is toegestaan.

De gebruikte potmagneten behoren met hun houdkracht van ca. 22 kg tot de
magneten met sterke aantrekkingskracht. Vermijdt u bij het aanbrengen van het
zonnepaneel het inklemmen van uw vingers. Dit kan tot pijnlijke kneuzingen
leiden. Leest u alstublieft vooraf de veiligheidsaanwijzingen voor neodymium
magneten (www.supermagnete.es/dut/safety-neodymium) nauwkeurig door.
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Praktische toepassingsmogelijkheden voor magneten voor uw auto,
kampeerbus, campervan, camper of caravan 
In rubber gevatte potmagneten met M8 schroefdraad zijn bij het kamperen ook
perfect geschikt voor het bevestigen van een zonnezeil aan campervans. Meer
hierover vindt u in het klantenproject "Zonnezeil aan de camper bevestigen"
(www.supermagnete.es/dut/project911). Nog meer ideeën voor
gebruiksmogelijkheden voor magneten in campers en auto's vindt u hier:

 • "Magneethaken in de campervan" (www.supermagnete.es/dut/project840)
 • "Magnetische thermomatten" (www.supermagnete.es/dut/project842)
 • "Autogordijn" (www.supermagnete.es/dut/project481)
 • "Regenvoordak voor de camper" (www.supermagnete.es/dut/project342)

Gebruikte artikelen
GTNG-66: Magneetsysteem Ø 66 mm met zwarte rubber coating met draadeind
(www.supermagnete.es/dut/GTNG-66)
M-PAH-IM8: Kunststof greep met inwendig schroefdraad M8 (www.supermagnete.
es/dut/M-PAH-IM8)

Online sinds: 24.06.2021

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 3 van 3

https://www.supermagnete.es/dut/project914
https://www.supermagnete.es/dut/project911
https://www.supermagnete.es/dut/project840
https://www.supermagnete.es/dut/project842
https://www.supermagnete.es/dut/project481
https://www.supermagnete.es/dut/project342
https://www.supermagnete.es/dut/GTNG-66
https://www.supermagnete.es/dut/M-PAH-IM8

