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КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

BLUETOOTH ПОРТАТИВНА 
ТОНКОЛОНА HUAWEI

00145 ��.
КА�. НОМЕР: 35544

СОЛАРЕН 
ПАНЕЛ 

�я�о е
WWW.VIKIWAT.COM

Бро��ра с ����аем� продукти 
�а ��ре��на �ор���а он�а�н.

КОЙ КАЗА, 
ЧЕ НА МОРЕTO

НЯМА МЯСТО ЗА
СТРАХОТНО 

ОБОРУДВАНЕ?

9046 ��.
КА�. НОМЕР: 95138

Макс мощност: 50W
Напрежение при макс. 

мощност: 19.12V
Ток при макс. мощност: 

2.62А

Интерфейс: USB, 

Bluetooth
Мощност: 1.8 W

Време на 

рабо�а: �о 5�

9017��.
КА�. НОМЕР: 21314

ВЪНШНА БАТЕРИЯ 
SWSTONE1 

Изход: 1xUSB, 1A

Вход: Micro USB

Ка�а���е�: 2600mAh

https://vikiwat.com/?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=vikiwat
https://vikiwat.com/bluetooth-portativna-tonkolona-huawei-am08-byala.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=95138_bluetooth_tonkolona
https://vikiwat.com/vanshna-bateria-power-bank-swstone1-2600mah.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=21314_power_bank
https://vikiwat.com/product/17298/fotovoltaichen-solaren-panel-50w-12v-2-62a.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=35544_solaren_panel
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МАГАЗ�Н 

В�К�ВА�
КЪ�ЕТО И �А СИ 
ЩЕ �ОСТАВИМ
ТЕХНИКАТА ОТ 
КОЯТО СЕ НУЖ�АЕШ

С тази крилата мисъл на „поета с ватенката“, Пеньо Пенев, ние от 
Викиват сме съгласни. Хубаво е човек да пътува, да се обогати 
духовно, да види свят, както се казва. Самият живот е едно 
своеобразно пътуване… Понеже не сме нито философи, нито поети 
обаче, не можем да ви помогнем с духовното извисяване, но 
определено има с какво да подпомогнем вашите пътувания.
В новия брой на брошурата ни сме ви подбрали набор от полезни и 
нужни артикули, които да направят пътуването ви по-приятно и 
ползотворно.
Ако пътувате в друга държава, или се връщате от престой там, има 
голяма вероятност да се сблъскате с културни различия, 
характерни за съответния район, както и с електрически различия. 
За културните различия е добре да прочетете пътеводители или 
други информационни материали за региона, а с електрическите 
различия ще ви помогнем да се справите безболезнено. Във 
Викиват ще откриете огромен избор от туристически адаптери и 
преходници, с които ще осигурите съвместимост на електроуредите 
си с контактите по цялото земно кълбо. Ако пък сте се сдобили с 
добър уред в чужбина и искате да го използвате в България – има 
избор и от преходници от различни стандарти към нашия 
стандартен контакт тип Шуко.
Погрижили сме се и за вашия лаптоп. Предлагаме ви богат набор от 
аксесоари за него – охлаждащи подложки, мишки, зарядни 
устройства за контакт или за автомобилна запалка, различни 
видове преносими мрежови устройства и още и още. Не липсват и 
устройства за съхранение и пренос на ценните ви данни – външни 

харддискове, флаш памети и карти памет. Няма да страдате от 
липса на място за снимките или клиповете от почивката си, или пък 
за работните си файлове, ако пътуването ви е с бизнес цел.
Акцент в лятната ни брошура са соларните фотоволтаични 
инсталации. Може да се информирате подробно как да планирате, 
оразмерите и изградите собствена слънчева инсталация, с която да 
си произвеждате електричество. Предложили сме ви и компоненти 
за изграждане на сравнително компактна система, която да покрие 
нуждите от електричество при къмпингуване с палатка, каравана 
или кемпър. Това обхваща соларни панели, акумулатори, 
контролери и инвертори. Къмпингувайте без да се лишавате от 
удобствата на електричеството!
За по-авантюристично настроените от вас, които обичат природата и 
могат да се лишат за известно време от удобствата на 
цивилизацията сме подготвили съответните аксесоари за този вид 
туризъм. Накъде без осветление? LED фенери и челници със 
стандартни батерии или с презареждаеми такива, в зависимост от 
нуждите. Озвучаването също е важно – слушалки и блутут колонки, 
с които да се насладите на любимата си музика дори когато наблизо 
няма електричество.
Пътуването с автомобил също е вариант за приятно и релаксиращо 
преживяване по пътя към бленувана дестинация. Тук можем да 
помогнем с различни видове автомобилни зарядни за вашите 
мобилни устройства, както и удобни поставки.

Екипът на Викиват ви желае лек път.

Чо�е�ъ� е чо�е�, 
�о�а�о е на �ъ�
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2КОГАТО СТАВА ВЪПРОС 
ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

https://vikiwat.com/?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=vikiwat
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BLUETOOTH 
�ОНКО�ОН�

Интерфейс: USB, Bluetooth
Мощност: 1.8 W
Време на рабо�а: до 5ч.
Време за �аре��ане: 3ч.
Вграден микрофон
��е�о�е: бя�, ��а��с�
Размери: 90х90х90

BLUETOOTH ПОРТАТИВНА 
ТОНКОЛОНА HUAWEI 
AM08

9033��.
КА�. НОМЕР: 13703

Интерфейс: USB, Bluetooth, 
Micro SD, AUX
FM радио
Мощност 2х3W

BLUETOOTH ПОРТАТИВНА ТОНКОЛОНА D007 
СРЕБРИСТА

9046��.
КА�. НОМЕР: 95138/37019

С���А�К�

Интерфейс: 3.5мм стерео жак

Вграден микрофон

�ължина на кабела: 1.4 м

�вят: черен

�естотен обхват: 20-2000 Hz.

СЛУШАЛКИ ТИП ТАПИ REMAX 
RM-515

5016��.
КА�. НОМЕР: 37575

Интерфейс: 3.5мм стерео жак

Вграден микрофон

Време на рабо�а: до 14 часа

��ят: �ерен/жълт

�естотен обхват: 60-20000 Hz.

БЕЗЖИЧНИ BLUETOOTH 
СЛУШАЛКИ MICROLAB T2

2053��.
КА�. НОМЕР: 15271

-5%56.00
9014��.

КА�. НОМЕР: 13311

Интерфейс - 3.5 мм стерео жак

�ължина на кабела: 1.4м

�вят: зелен

�естотен обхват - 20-20000 Hz.

СЛУШАЛКИ ТИП ТАПИ A4TECH 
MK-650-G

BLUETOOTH ПОРТАТИВНА ТОНКОЛОНА X6

Време за �аре��ане: 4ч.
Вграден микрофон
Размери: 185х53х53

5130��.
КА�. НОМЕР: 37014

-10%33.90

�Р�ГО�ЕНА ЗА ��Р�ЗЪМ

Интерфейс: USB, Bluetooth, Micro SD, AUX
FM радио
Мощност 2х3 W
Време за възпроизвеждане: до 8ч.

Време на рабо�а: до 8 часа
Време за пълен заряд: 4 часа
Вграден микрофон
Размери 280х55х42.

9017��.
КА�. НОМЕР: 21314

Изход: 1xUSB, 1A
Вход: Micro USB

Изходно напрежение: 5VDC
Размери: 105х30х45 мм

Материал корпус: пластмаса/текстил

ВЪНШНА БАТЕРИЯ 
SWSTONE1 2600MAH

1044
КА�. НОМЕР: 19280

Изходи: 1xUSB 2.1A, 1xUSB 1A
Вход: Micro USB
�зходно напрежение: 5VDC
LED индикация за статус
Материал корпус: пластмаса
Размери: 148х75.5х15 мм 

ВЪНШНА БАТЕРИЯ 
GP 10000MAH
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-10%49.00

https://vikiwat.com/vanshna-bateria-power-bank-swstone1-2600mah.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=21314_power_bank
https://vikiwat.com/vanshna-bateria-gp-5vdc-21a-10000mah-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=19280_power_bank
https://vikiwat.com/bezzhichni-slushalki-microlab-t2-bluetooth-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=15271_slushalki
https://vikiwat.com/product/24494/slushalki-tip-tapi-s-handsfree-rm-515-cherni.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=37575_slushalki
https://vikiwat.com/product/24623/slushalki-mk-650-g-stereo-stereo-zhak-3-5mm-za-ipod-nano.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=13311_slushalki
https://vikiwat.com/bluetooth-portativna-tonkolona-huawei-am08-byala.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=95138_bluetooth_tonkolona
https://vikiwat.com/bluetooth-portativna-tonkolona-huawei-am08-byala.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=95138_bluetooth_tonkolona
https://vikiwat.com/bluetooth-portativna-tonkolona-huawei-am08-zlatista.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=37019_bluetooth_tonkolona
https://vikiwat.com/bluetooth-portativna-tonkolona-huawei-am08-zlatista.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=37019_bluetooth_tonkolona
https://vikiwat.com/universalna-stereo-bluetooth-tonkolonka-d007--usb-port-micro-sd-port-hands-free-fm-radio-prezarezhdaema-bateria-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=13703_bluetooth_tonkolona
https://vikiwat.com/universalna-stereo-bluetooth-sinya-tonkolonka-x6-usb-port-micro-sd-port-hands-free-fm-radio-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=37014_bluetooth_tonkolona


ЗАРЯ�Н� �С�РО�С�ВА

ВАЖНО�О В�НАГ� Е С ВАС

Входно напрежение: 12 VDC
�зходно напрежение: 15, 16, 18, 

19, 20, 22, 24 VDC при 5 А
Накрайници: 10 бр.

АВТОМОБИЛНО ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО ЗA ЛАПТОП

9156��.
КА�. НОМЕР: 20703

-5%59.90

НАКРА�Н�КА
+10 

Входно напрежение: 12 VDC
Изходно напрежение: 15, 16, 18, 

19, 20 VDC при 3.5 А, 22, 24 при 
2.9 А 
Накрайници: 8бр.

АВТОМОБИЛНО ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО ЗA ЛАПТОП

9019��.
КА�. НОМЕР: 13143

НАКРА�Н�КА
+8 
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9014��.
КА�. НОМЕР: 38664

Входно напрежение: 12/24 VDC
USB изходи: 2 бр. (2.1A и 1.0A, 5V).

Входно напрежение: 12/24 VDC
USB изход: 1 брой (2.1A, 5V)
Lightning Apple кабел 1м.

АВТОМОБИЛНО 
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 

ЗА IPHONE

УНИВЕРСАЛНО ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО ЗА СМАРТФОН

7912��.
КА�. НОМЕР: 40212

Входно напрежение: 12/24 VDC
USB изходи: 2 броя (2.1A, 5V)
Micro USB кабел 1м

9023��.
КА�. НОМЕР: 96496

Входно напрежение: 12/24 VDC
USB изход: 1 брой (3.4A, 5V)
Micro USB и 
   Lightning Apple кабел 1м.

АВТОМОБИЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА 
СМАРТФОН И ТАБЛЕТ

УНИВЕРСАЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 
ЗА СМАРТФОН С КАБЕЛ

-8%13.90

9011��.
КА�. НОМЕР: 38640

8010 ��.
КА�. НОМЕР: 20070

Захващане към основа: вакуум
Максимална ширина на захващане: 83мм
Материал: пластмаса
�вят: черен/жълт.

УНИВЕРСАЛНА СТОЙКА ЗА ТЕЛЕФОН

-10%12.00

��ОБНО � 
�РАК���НО

ЗА АВ�ОМОБ��

009��.
КА�. НОМЕР: 14453

Захващане към основа: вакуум
Макс ширина на захващане: 110мм
Материал: пластмаса
�вят: черен

УНИВЕРСАЛНА СТОЙКА 
ЗА ТЕЛЕФОН ТИП ЩИПКА

4КОГАТО СТАВА ВЪПРОС 
ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

от пътуването и не забравяйте 
Заредете се с емоции 
да заредите устройствата си!

https://vikiwat.com/product/15846/zaryadno-za-kola-za-iphone-apple-i-android-produkti-s-usb-kabel-dl-c12-ot-12-24vdc-kam-5vdc-2-1a.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=38640_avtomobilno_zariadno
https://vikiwat.com/zaryadno-ustroystvo-za-kola-s-usb-port-i-2v1-kabel-34a-5v-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=96496_avtomobilno_zariadno
https://vikiwat.com/product/20782/universalna-stoyka-za-telefon-tablet-gps-mp3-za-avtomobil-tip-shtipka.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=14453_universalni_stoiki
https://vikiwat.com/stoyka-za-razlichni-modeli-telefon-gps-mp4-pda--ustroystva-rc-06-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=20070_universalni_stoiki
https://vikiwat.com/product/23533/zaryadno-za-laptop-za-kola-s-izhodni-naprezhenie-16-18-19-20-22-24vdc-3500-2900ma.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=13143_zarqdno_za_laptop
https://vikiwat.com/adapter-dc-15-24vdc-5a-mw2173ce.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=20703_zarqdno_za_laptop
https://vikiwat.com/usb-adapter-iphone-ipod.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=38664_zarqdno_za_smartfon
https://vikiwat.com/zaryadno-ustroystvo-za-kola-12-24vdc-s-usb-izhod-5v-21a-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=40212_zarqdno_za_smartfon


Входно напрежение: 110/220VAC
USB изход: 1A, 5V
Micro USB кабел 1м.

УНИВЕРСАЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА СМАРТФОН С КАБЕЛ

0010��.
КА�. НОМЕР: 93892

Входно напрежение: 110/220 VAC
USB изходи: 2 броя (2.1A, 5V)
Micro USB кабел 1м.

УНИВЕРСАЛНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА СМАРТФОН С КАБЕЛ

9212��.
КА�. НОМЕР: 31705

-5%13.60

ЗАРЯ�Н� �С�РО�С�ВА � А�А��ЕР�

От Шуко към САЩ
От Шуко към Франция
От Шуко към Великобритания
От Шуко към Австралия
От Шуко към Швейцария
От Шуко към Италия
От Шуко към Ю.Африка

6623��.
КА�. НОМЕР: 31616

-5%24.90

504��.
КА�. НОМЕР: 96154

От английски контакт (тип 
G )  с  т р и  п и н а  к ъ м 
европейски контакт (тип F 
- Шуко).

ПРЕХОДНИК ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
КЪМ ШУКО

054��.
КА�. НОМЕР: 96156

От американски контакт (тип B) 
с три пина към европейски 
контакт (тип F - Шуко).

ПРЕХОДНИК ОТ САЩ КЪМ ШУКО

-10%4.50

�Я�ОС�НО РЕ�ЕН�Е

ПРЕХОДНИК ОТ ШУКО КЪМ 7 СТАНДАРТА

От европейски контакт (тип F - Шуко) към английски 
контакт (тип G) с три пина.

ПРЕХОДНИК ОТ ШУКО КЪМ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

904��.
КА�. НОМЕР: 96155

От европейски контакт (тип F - Шуко) към тип B (САЩ) 
с три пина.

ПРЕХОДНИК ОТ ШУКО КЪМ САЩ

993��.
КА�. НОМЕР: 96723

От европейски контакт (тип F - Шуко) към италиански 
контакт (тип L) с три пина.

ПРЕХОДНИК ОТ ШУКО КЪМ ИТАЛИЯ

904��.
КА�. НОМЕР: 20643

��Р�С���ЕСК� А�А��ЕР�

5МАГАЗ�Н В�К�ВА�
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https://vikiwat.com/zaryadno-za-ios-android-5vdc-1a.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=93892_zarqdno_za_smartfon
https://vikiwat.com/product/18054/zaryadno-5-v-1-unt-c32.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=31705_zarqdno_za_smartfon
https://vikiwat.com/turisticheski-adapter-prehodnik-kam-7-standarta-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=31616_prehodnik
https://vikiwat.com/turisticheski-adapter-prehodnik-ot-kontakt-shuko-kam-italy-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=20643_prehodnik
https://vikiwat.com/universalen-turisticheski-adapter-prehodnik-ot-shtepsel-shuko-kam-kontakt-us-ta-usa-d-n-34436-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=96156_prehodnik
https://vikiwat.com/turisticheski-adapter-prehodnik-ot-shtepsel-us-s-3-izvoda-kam-kontakt-shuko-zazemen-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=96723_prehodnik
https://vikiwat.com/universalen-turisticheski-adapter-prehodnik-ot-uk-shtepsel-kam-kontakt-shuko-ta-d-gb-28699-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=96154_prehodnik
https://vikiwat.com/universal-travel-adapter-plug-into-an-outlet-usa-europe.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=96155_prehodnik


КОМ�Ю�ЪРН� АКСЕСОАР�

9015��.
КА�. НОМЕР: 13091

Размери: 345х320х36мм
Материал: PVC
Накрайник: USBm
Вентилатора: 500 об/мин
Шум: 11 dB

ОХЛАЖДАЩА ПОДЛОЖКА ЗА ЛАПТОП ДО 14"

Материал: PVC
Накрайник: USB f/m
Размери: 345x320x36mm
Вентилатор: 500 об/мин
�ум: 11 dB

ОХЛАЖДАЩА ПОДЛОЖКА ЗА ЛАПТОП ДО 14"

0010 ��.
КА�. НОМЕР: 20063

9026��.
КА�. НОМЕР: 51541

Скорост: 433 Mbs
Wi-Fi стандарти: 802.11 ac/n/b/g/a
Aнтена: да

БЕЗЖИЧЕН USB АДАПТЕР 
STRONG 600 С АНТЕНА

9037��.
КА�. НОМЕР: 1775

Скорост: 433 Mbs
Wi-Fi стандарти: 

802.11 ac/n/b/g/a
Aнтена: вградена

БЕЗЖИЧЕН USB АДАПТЕР 
STRONG 600

9533��.
КА�. НОМЕР: 1247

-8%36.90

Размери: 57x57x18 mm
Режими на работа: 5 (стандартен, хотспот, 

клиентски, репитер, точка на достъп)
Aнтена - вградена

Скорост: 150 Mbs
Wi-Fi стандарти: 802.11 n/b/g
Aнтена: да

БЕЗЖИЧЕН USB АДАПТЕР 
TP-LINK, TL-WN722N

РУТЕР TP-LINK TL-WR802N, 
300MBS, 2.4GHZ

1652��.
КА�. НОМЕР: 13970

-5%54.90

9029��.
КА�. НОМЕР: 96364

Интерфейс: USB 2.0; Материал: алуминий; 
Цвят: сребрист; Размери: 40x13x5 мм

ФЛАШ ПАМЕТ 
KINGSTON 
DTSE9H 32GB

4128��.
КА�. НОМЕР: 15269

-5%29.90

КАРТ� ПАМЕТ MAXELL MICRO SDHC

16GB 8GB

Интерфейс: USB 3.0; Материал: ��ас�маса; 
Цвят: �ерен; Размери: 15.9x19.1x8.8 мм

ФЛАШ ПАМЕТ 
SANDISK ULTRA 
FIT 32GB

4716��.
КА�. НОМЕР: 201

-8%17.90

9021��.
КА�. НОМЕР: 3048

Клас: 10; Адаптер SD > Micro SD в комплекта Клас: 10; Адаптер SD > Micro SD в комплекта

Интерфейс: USB 3.1
�дароустойчив корпус

Влагозащита: IPX4
Материа: гума/пластмаса
Размери: 138.5x85.9x23.2мм

ВЪНШЕН ХАРД ДИСК SP 
ARMOR A60, 1ТВ, 2.5"

00149��.
КА�. НОМЕР: 3630

Бутони: 2+1
Eнергоспестяващ режим

�окритие на корпуса: текстил
�вят: черен

1xAA батерии в комплекта

ОПТИЧНА МИШКА RAPOO 3510 PLUS

9137��.
КА�. НОМЕР: 97290

-5%39.90
5013��.

КА�. НОМЕР: 16598

Бутони: 2+1, 
Цвят: черен; 

2xAAA батерии в комплекта

БЕЗЖИЧНА ОПТИЧНА МИШКА HAMA

6КОГАТО СТАВА ВЪПРОС 
ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

https://vikiwat.com/bezzhichna-mishka-rapoo-3510-plus-s-3-butona-cherna-s-pokritie-ot-plat.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=97290_mishka
https://vikiwat.com/product/20335/bezzhichna-optichna-mishka-s-3-butona-am-7300-usb-cherna.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=16598_mishka
https://vikiwat.com/product/26316/ohlazhdashta-podlozhka-za-laptop-cherna-do-14-incha-laptopi.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=20063_podlojka_laptop
https://vikiwat.com/product/24368/ohlazhdashta-podlozhka-za-laptop-15.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=13091_podlojka_laptop
https://vikiwat.com/product/24971/vanshen-hard-disk-sp-armor-a60-1tv-2-5-usb-3-0.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=3630_hard
https://vikiwat.com/sandisk-flash-pamet-32gb-ultra-fit-usb-30-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=96364_flash_pamet
https://vikiwat.com/product/22510/flash-pamet-kingston-dtse9h-32gb-usb-2-0.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=15269_flash_pamet
https://vikiwat.com/product/22318/karta-pamet-maxell-micro-sdhc-x-series-16gb-klas-10.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=3048_karta_pamet
https://vikiwat.com/product/22509/karta-pamet-maxell-micro-sdhc-8gb-klas-10.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=201_karta_pamet
https://vikiwat.com/product/16449/ruter-tp-link-tl-wr802n-300mbs-2-4ghz.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=13970_ruter
https://vikiwat.com/wi-fi-adapter-strong-600-usb-377-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=1775_usb_adapter
https://vikiwat.com/wi-fi-adapter-strong-600-usb--bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=1247_usb_adapter
https://vikiwat.com/product/20166/mrezhova-karta-tp-link-tl-wn722n-150mbps.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=51541_usb_adapter


7МАГАЗ�Н В�К�ВА�
��ОВ��В, ��. “МОС�ОВА“ 3 WWW.VIKIWAT.COM

ОБОР��ВА��Е СЕ

9019��.
КА�. НОМЕР: 93672

Захранване: вградена акумулаторна 
батерия 8800mAh или 3xААА 
ба�ер��
Режими на работа: икономичен, 

основен, мигащ
Размери: ф35х155мм.

9013��.
КА�. НОМЕР: 95167

Захранване: 3xAAA батерии 
(включени в комплекта)

Време на работа: 12 ч.
Размери: ф28х110мм
�азерен показалец клас 2

LED ФЕНЕР ПРЕЗАРЕЖДАЕМ LED ФЕНЕР BRENNENSTUHL 
С 8 ДИОДА И ЛАЗЕР

5016��.
КА�. НОМЕР: 38074

Захранване: вградена акумулаторна 
батерия 1.2Ah
�реме на работа: 5 ч.
Размери: 220х101мм.

LED ФЕНЕР BRYTRON ПРЕЗАРЕЖДАЕМ

Захранване: 220 VDC 
или 2 батерии тип D
Размери: 250х135х130

00105��.
КА�. НОМЕР: 95027

Модел: IC-UV90
Обхват: до 5 км
Захранване: вградена 

Li-ion батерия

ПРЕНОСИМ FM 
РАДИО АПАРАТ 7119��.

КА�. НОМЕР: 38063

-10%21.90

РАДИОСТАНЦИЯ ICOM 
ТИП УОКИ-ТОКИ

РАДИОСТАНЦИИ 
BRENNENSTUHL ТИП 
УОКИ-ТОКИ

7062��.
КА�. НОМЕР: 95744

-5%66.00

Модел: PMR Walkie Talkie TRX 3500
Kомплект от 2 броя
Oбхват до 5 км
Захранване: 8 броя ААА батерии 

(не са в комплекта)

Време на работа: 20 ч
Захранване: вградена акумулаторна батерия
Режими на работа: икономичен (9 диода) и 

основен (13 диода).

827 ��.
КА�. НОМЕР: 39272

-8%8.50LED ЧЕЛНИК 
ПРЕЗАРЕЖДАЕМ 

13 ДИОДА

https://vikiwat.com/radiostantsii-pmr-walkie-talkie-trx-3000-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=95744_radiostancii
https://vikiwat.com/radiostantsia-icom-ic-uv90-dvubandova-10w-74v.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=95027_radiostancii
https://vikiwat.com/klasichesko-fm-radio-lt-2008sv-10-leotec-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=38063_radiostancii
https://vikiwat.com/head-lamp-led-yj-1898-rechargeable.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=39272_led_feneri
https://vikiwat.com/eco-led-fener--lazer-8leds-50m-metalen-korpus-bg.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=95167_led_feneri
https://vikiwat.com/product/16085/led-fener-bc03-00130-prezarezhdaem-1w-6500k-studeno-byalo.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=38074_led_feneri
https://vikiwat.com/led-prozhektor-rechargeable.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=93672_led_feneri


КЪМПИНГУВАНЕ
ВРЕМЕ   Зa

9137��.
КА�. НОМЕР: 51220

6А
12VDC/24VDC

8КОГАТО СТАВА ВЪПРОС 
ЗА ЕЛЕКТРОНИКА

55350��.
КА�. НОМЕР: 7490

40А
12VDC/24VDC

-5%369.00

4166
КА�. НОМЕР: 34291

10А
12VDC/24VDC

Вид панел: монокристален

Макс мощност: 15W

Напрежение при макс. 

мощност: 17.5V
�ок при макс. мощност: 0.875А

Размери: 421х282х25 мм

9144��.
КА�. НОМЕР: 39527

00145��.
КА�. НОМЕР: 35544

00349��.
КА�. НОМЕР: 30104

-10%49.90

СОЛАРЕН ПАНЕЛ 15W, 12V, 0.857A
Вид панел: поликристален

Макс мощност: 50W

Напрежение при макс. мощност: 19.12V

Ток при макс. мощност: 2.62А

Размери: 668х545х28мм

СОЛАРЕН ПАНЕЛ 50W, 12V, 2.62A

Вид панел: поликристален

Макс мощност: 160 W

Напрежение при макс. мощност: 22.9V

�ок при макс. мощност: 8.5 А

Размери: 1490х670х40 мм

СОЛАРЕН ПАНЕЛ 160W, 12V, 8.5A

�РЕНОС�М� 
�О�ОВО��А��Н� СО�АРН� �АНЕ��

Максимално входно напрежение - 47 V; 
макс. входен ток - 6 А; макс. изходен ток - 
6 А

Максимално входно напрежение - 48 V; 
макс. входен ток - 40 А; макс. изходен ток - 
40 А; функция ден/нощ; информационен 
дисплей.

75118��.
КА�. НОМЕР: 7356

20А
12VDC/24VDC

Максимално входно напрежение - 47 V; 
макс. входен ток - 20 А; макс. изходен ток - 
20 А; функция ден/нощ; информационен 
дисплей.

3149��.
КА�. НОМЕР: 7135

10А
12VDC/24VDC

-5%51.90

Максимално входно напрежение - 47 V; 
макс. входен ток - 10 А; макс. изходен ток - 
10 А; функция ден/нощ.

2132��.
КА�. НОМЕР: 7365

6А
12VDC/24VDC

Максимално входно напрежение - 47 V; 
макс. входен ток - 6 А; макс. изходен ток - 
6 А; функция ден/нощ.

25147��.
КА�. НОМЕР: 6457

��. 30А
12VDC/24VDC

05531
КА�. НОМЕР: 93881

45А
12VDC/24VDC

Максимално входно напрежение - 47 V; 
макс. входен ток - 10 А; макс. изходен ток - 
10 А

Максимално входно напрежение - 47 V; 
макс. входен ток - 30 А; макс. изходен ток 
- 30 А

Максимално входно напрежение - 47 V; 
макс. входен ток - 45 А; макс. изходен ток 
- 45 А; информационен дисплей.

SOLSUM 6.6F SOLSUM 10.10F PRS 3030 TAROM 4545

��.

5% О�С�Ъ�КА

-5%559.00-5%155.00-5%69.90-5%39.90

КОНТРОЛЕР� ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ

-5%125.00-5%33.90

https://vikiwat.com/steca-solarni-i-zaryadni-sistemi?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=steca
https://vikiwat.com/solaren-panel-15w-mo.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=39527_solaren_panel
https://vikiwat.com/product/17298/fotovoltaichen-solaren-panel-50w-12v-2-62a.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=35544_solaren_panel
https://vikiwat.com/solaren-panel-140w-poly.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=30104_solaren_panel
https://vikiwat.com/product/23276/kontroler-za-solarni-sistemi-tarom-4545-45a-12v-24v.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=93881_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/kontroler-za-solaren-panel-prs-3030-30a-12-24v-steca.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=6457_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/kontroler-za-solaren-panel-10.10-10a-12-24v.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=34291_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/kontroler-za-solaren-panel-solsum-6-6-f-6a-12-24v.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=51220_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/product/21036/kontroler-za-solarni-sistemi-40-a-12-v-24-v-48-v.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=7490_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/product/21003/kontroler-za-solarni-sistemi-20-a-12-v-24-v.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=7356_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/product/21000/kontroler-za-solarni-sistemi-10-a-12-v-24-v-s-funktsia-den-nosht.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=7135_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/product/20991/kontroler-za-solarni-sistemi-6-a-12-v-24-v-s-funktsia-den-nosht.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=7365_solarni_kontroleri


�НВЕР�ОР�
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0099 ��.
КА�. НОМЕР: 384

12V 24Ah

Размери: 122х170х165 мм.

8059 ��.
КА�. НОМЕР: 12671

-8%65.00

12V 18Ah

Размери: 167х181х77 мм.

9044 ��.
КА�. НОМЕР: 397

12V 12Ah

Размери: 100х151х98 мм.

5027 ��.
КА�. НОМЕР: 385

12V 7.5Ah

Размери: 100х151х65 мм.

�ЯГОВ� АК�М��А�ОР�
Тип оловнокиселинен, необслужваем

0095��.
КА�. НОМЕР: 11431

Вх. напрежение: 10-15VDC

�зх. напрежение: 230 VAC

Модифицирана синусоида

ИНВЕРТОР VEMARK 400W

08137 ��.
КА�. НОМЕР: 11423

Вх. напрежение: 10-15VDC

�зх. напрежение: 230 VAC

Модифицирана синусоида

ИНВЕРТОР VEMARK 600W

-8%149.00

С помощта на инвертор и 12-волтов източник на 
енергия може да си осигурите надеждно 
захранване 220 волта за вашите електроуреди. 
Осветление, скара, хладилник, телевизионен 
приемник – всичко може да захраните с 
качествен инвертор и акумулатора от 

автомобила ви, например. За оптимални 
резултати може да използвате тягов акумулатор 
или цялостна соларна система с панели, 
акумулатори и контролер. Инверторите Vemark 
са компактни устройства със сравнително ниско 
тегло, което позволява да ги пренасяте лесно до 

желаната дестинация. Притежават и защити, 
предпазващи устройствата ви от повреди и 
претоварване. Защитата от дълбоко разреждане 
пък ви гарантира, че автомобилният акумулатор 
няма да бъде изтощен докрай и да се наложи да 
бутате а��омоб��а, за да запали.

00259��.
КА�. НОМЕР: 31867

Вх. напрежение: 10-15VDC

�зх. напрежение: 230 VAC

Модифицирана синусоида

ИНВЕРТОР VEMARK 1000W

Не �нае�е �а��� �н�ер�ор е �о�хо�я� �а �а���е н����?

Къмпингувайте със стил 
НЕ СЕ ЛИШАВАЙТЕ ОТ УДОБСТВАТА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, ДОРИ � СРЕД ПРИРОДАТА 

���о���а��е �а����а�ора на vikiwat.com � се���я “�р��о�ен�я“.

�НВЕР�ОР�

https://vikiwat.com/outdo-akumulatori?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=outdo
https://vikiwat.com/vemark.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=vemark
https://vikiwat.com/invertor-150w-12vdc-220vac-microcontrol.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=11431_invertori
https://vikiwat.com/invertor-12vdc-220vac-600w-microcontrol-a301-600-12.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=11423_invertori
https://vikiwat.com/invertor-12vdc-220vac-1000w-microcontrol-a301-1000-12.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=31867_invertori
https://vikiwat.com/akumulator-gelov-12v-7.5ah-outdo-ups-ot7.5-12.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=385_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/akumulator-gelov-12v-12ah-outdo-ups-ot12-12.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=397_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/akumulator-gelov-12v-18ah-outdo-ups-ot18-12.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=12671_solarni_kontroleri
https://vikiwat.com/akumulator-gelov-12v-12ah-vipow-ytx14-bs.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=384_solarni_kontroleri


Изграждането на соларни системи за добив 
на ел. енергия от слънцето посредством 
соларни панели става все по-привлекателна 
и достъпна възможност. Ще ви запознаем с 
видовете соларни системи и как да 
изградите своя собствена като подберете 
подходящи компоненти - управление за 
соларна система (контролер), слънчеви 
панели (фотоволтаични), акумулатори, 
инвертори и т.н.
Соларните (фотоволтаични) системи биват 
два вида, според предназначението на 
генерираната енергия – такива, които 

отдават  енер гия  към  мрежата  на 
електроразпределително дружество и 
такива, чиято енергия е за собствена 
употреба, без системата да е свързана с 
електропреносната мрежа. За втория вид не 
се изисква изготвяне на проект и не е нужно 
разрешение. Този тип соларни системи се 
реализират най-често на места, където няма 
електропреносна мрежа, или в случай, че 
желаете да намалите разходите си за 
електроенергия. Поради възможността за 
компактни размери и мобилност на 
системата, тя е изключително подходяща за 

отдалечени вили, хижи, стопански сгради, 
както и за къмпингуване с кемпър, каравана 
или палатка, за ловни и риболовни излети и 
т.н.
С изготвянето на самостоятелна система 
може да се справи на практика всеки, стига 
да е запознат с принципите на действие на 
компонентите и да спазва някои прости 
правила. В резултат може да се постигне 
соларна инсталация с много добри 
показатели и висока надеждност.

�О �ЕМА�А

Видове соларни 
инсталации в 
зависимост от 
компонентите

Как да си направим 
соларна инсталация 
и да изберем управление 
(контролер) за нея

Най-семплата система се състои от 
последователно и паралелно свързани 
соларни панели,  които захранват 
директно консуматори на постоянно DC 
напрежение. В този случай трябва да се 
съобразят вариациите в напрежението на 
панелите. Стандартно слънчевите панели 
биват 12, 24 и 48 VDC, но всъщност на 
„празен ход“ при максимална осветеност 
дават съответно 21, 37 и 60 VDC, а при 
номинален товар стойностите са 17, 33 и 53 
VDC. Ако фотоволтаичните панелите се 
претоварят или осветеността е слаба 
напрежението спада до 30%, а при липса 
на слънчева светлина или свързване на 
късо стойността става 0. За да работи 
коректно подобна система, трябва да 
бъдат съобразени консуматори, които да 
понасят подобни големи вариации в 
напрежението, или към системата да 
бъде добавен контролер за соларна 
система, който да се грижи за правилното 
функциониране на инсталацията.
П о - к о м п л е к с н а  и  с  п о - г ол е м и 
възможности е системата от соларни 
панели, акумулатори и DC консуматори. 
Когато има голяма осветеност, панелите 

ще зареждат акумулаторите, а ако 
мощността на панелите е достатъчна, може 
паралелно да работят и консуматори. В 
този случай обаче е нужно постоянно да се 

следи напрежението върху акумулаторите, 
за да не се получи презареждане и те да 
започнат да кипят. Освен това, когато 
осветеността намалее и напрежението в 

акумулаторите стане по-голямо от това на 
слънчевите панели, системата ще започне 
да „връща“ ток към последните. За да се 
предотврати това трябва да се следи 
напрежението и ръчно да се прекъсне 
веригата,  или пък да се монтират 
допълнителни елементи – диоди с малък 
пад в права посока (шотки диоди). При 
системата от соларни панели, акумулатори 
и консуматори е още по-удачно да се 
добави соларен контролер, който да 
регулира правилно системата и да ви 
отмени от функциите на постоянно 
наблюдаващ и контролиращ.

Оптималният вариант на слънчева 
инсталация притежава най-големи 
възможности и обхваща всички нужни 
компоненти за изграждане – управление 
на соларна система (контролер), соларни 
панели, стабилни стойки за тях, свързващи 
проводници, куплунзи за свързване, DC 
предпазител, акумулатори и инвертор 
D C / A C  а к о  щ е  з а х р а н в а т е 
променливотокови консуматори.
Теоретично е възможно изграждането на 
соларна система без управление (соларен 
контролер), но на практика без него тя ще 
се оразмери по-трудно, няма да постига 
оптимални резултати ,  ще изисква 
постоянно наблюдение и ръчен контрол, и 
винаги ще съществува риск от повреда на 
някой от компонентите или консуматорите. 
Добавянето на подходящ контролер 
премахва всички тези недостатъци.

10КОГАТО СТАВА ВЪПРОС 
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BRENNENSTUHL 
МАКАРА УДЪЛЖИТЕЛ-
РАЗКЛОНИТЕЛ,
4-КА, 10M КА�. НОМЕР: 14511

9636 ��.

Tип: макара с 10 m кабел за номинален ток 16А
брой гнезда - 4 заземени, тип шуко
брой и сечение на проводниците - 3 х 1.5 mm2
степен на защита - IP20  (невлагозащитена)
Размери - 22.5 х 27 х 8 cm

Фирмата предлага изключително богат 
асортимент от различни устройства за:
 разпределяне на тока;
 измервателни уреди;
 електромери;
 мултифункционални детектори; 
 домофонни системи; 
 средства за защита от 

пренапрежение;
 разклонители;
 удължители;
 видеонаблюдение;
 охранителна техника и др;

Избор на управление (контролер)
за соларна инсталация

-5%38.90

В �я�а�а с�а��я � б�о�а е обяснено подробно как да оразмерите правилно соларна инсталация, 
както и допълнителна информация относно проектирането и безопасната й употреба.
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Всички контролери, предлагани от Викиват, 
притежават основни функции, като:
автоматично разпознаване на 12/24 VDC, а някои 
модели и 48 VDC; 3 вида режими на заряд на 
акумулатор; режим месечен изравняващ заряд; 
температурна компенсация, защити от презареждане, 
пренапрежение, обратен ток към панела, прегряване, 
претоварване, дълбок разряд под 10.5 VDC, обръщане 
на поляритет на панел/акумулатор/консуматор, късо 
на изхода и др.
Ако искате да изградите домашна соларна система, за 
каравана, кемпър, къмпинг, градинско осветление или 
подобна, най-подходящи са контролерите от серията 
Solsum. Те са с мощност до 240 W, 12/24 VDC, разполагат 
с 4 диодна LED индикация и имат възможност за 
нощна функция за осветление. Те са и ценово най-
достъпни.

Ако ви е нужна система с по-големи възможности, 
може да използвате контролерите от серията Solarix 
PRS, които са с мощност до 720 W активен товар и 5 
диодна LED индикация, показваща и край на заряда.

Следващият клас соларни контролери, които също са 
с мощност до 720 W, но разполагат с доста по-богат 
набор от функции са представителите на серията PR. 
Те надграждат досега споменатите контролери с 
информационен LCD дисплей ,  функция за 
самотестване и извеждане на грешки на дисплея, 
както и информация в реално време на дисплея за 
SOC (state of charge) състоянието на заряда в 
проценти. Цената на PR контролерите също е 
сравнително достъпна и това ги прави подходящи 
както за дома или къмпинга, така и за изграждането 
на по-прецизни соларни системи с мощност до 720 W 
за вила, офис, складово помещение, селскостопанска 
сграда или организирането на малко производство.

В случай, че ви е нужен контролер за система до 480 
W активен товар, който е в състояние да издържа на 
екстремни условия на работа, PR 2020 IP е способен да 
отговори на изискванията ви. Модулът е специално 
проектиран за работа във влажна, солена, или 
запрашена среда, като корпусът му е със индекс на 
защита IP65. Това го прави особено подходящ за 
къмпинг системи, парково и градински осветление, 
телекомуникационни съоръжения и др.
За системи с по-висока мощност, от порядъка на 1000-
2000 W активен товар, подходящите соларни 
контролери са например Tarom 4545 (12/24 VDC, 1000 
W) и Tarom 4545-48 (48 VDC, 2000 W). Те притежават 
възможност за контрол през RJ45, RS232, SD карта, 
както и брояч за приета и отдадена енергия, вграден 
дата логер за програмиране и помощни релейни 
изходи AUX1 и AUX2. Друга важна характеристика на 
двата модела е че могат да управляват до 31 помощни 
контролера в паралелна работа, което дава 
възможност за изграждане на соларни системи с 
много висока мощност.

Стигнахме и до „тежката артилерия“. За изграждането 
на мощна, професионална слънчева инсталация, 
която да притежава всички споменати до момента 
възможности, плюс опцията да бъде контролирана и 
по DC линия, ще се нуждаете от контролер от висок 
клас. Такива са представителите на Power Tarom 
серията от 2070 до 4140. Моделите, започващи с 2 са с 
напрежение 12/24 VDC, докато тези с 4 са с 
напрежение 48 VDC. С тяхна помощ може да 
проектирате и изградите система до 6720 W активен 
товар, а възможността за разширение на системата 
позволява изграждането на такава с мощност до 50 
000 – 60 000 W.

Пълната версия на статията може да 
прочетете на  blog.vikiwat.com

https://www.blog.vikiwat.com/?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=blog
https://vikiwat.com/brennenstuhl-solarni-led-tehnologii-elektronika?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=brennenstuhl
https://vikiwat.com/udaljitel-makara-s-4-gnezda-s-vkljuchen-kabel.html?utm_source=brochure&utm_medium=cpc&utm_campaign=14511_razklonitel
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