
Vermogen wanneer u dat 
nodig heeft
Oplossingen voor energieopslag voor huishoudens



Oplossingen voor energieopslag, al dan niet aangesloten op het net (pas-geïnstalleerde systemen)

Overzicht

Als product bedoeld voor de nieuwe installatie van PV-opslaggeneratoren, zijn de EM/ES-series bedoeld om het eigen verbruik te 

stimuleren in gebieden met hoge elektrische waarden en een relatief lage FIT. Voor gebieden en regio's waar piekafvlakking kan 

worden toegepast en het toevoeren van energie in het net beperkt is, zou dit systeem goed passen. 

De werking in het kort

•　�Toenemend eigen gebruik: Overdag wordt de elektriciteit uit de PV-keten gebruikt om het eigen verbruik te optimaliseren. Het 
overschot wordt gebruikt om de accu's op te laden, wat dan 's nachts weer kan worden vrijgegeven voor extra energie. Het 

hoogste percentage van eigen gebruik bedraagt maximaal 95%.

•　�Piekafvlakking:  Door het instellen van de oplaad- en ontlaadtijd, kan de accu worden opgeladen met een lagere stroomsnelheid 
en in het net worden ontladen wanneer er een hoge elektrische waarde is.

•　�Energievoorraad voor belangrijke ladingen in het net:  Aangesloten op de back-upzijde van de omvormer kunnen lasten zoals 
koelkasten, routers, lampen, computers en andere kleine apparaten worden gevoed.  Mocht het net vervolgens uitvallen, dan 

schakelt het systeem automatisch binnen milliseconden over naar back-up-bedrijf.

Illustratie van de systeemtopologie
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Oplossingen voor energieopslag

Retrofitting van opslagoplossingen in het net met DC-koppeling

Overzicht

SBP-productseries zijn afgestemd op gebieden met een aanzienlijke prijskloof tussen pieken en dalen of een beperking van de 

stroomtoevoer zonder rekening te houden met de installatie van PV-panelen.

Overzicht

De BP-serie, een product voor situaties met een hoge 

elektriciteitsrekening en een lage FIT, is ontworpen 

om te kunnen upgraden naar een DC-gekoppeld 

opslagsysteem op basis  van de bestaande PV-

netomvormer, zodat u kunt besparen door het eigen 

gebruik op te voeren.

De werking in het kort 

•　�Stimuleren van het eigen gebruik:   Dankzij  de 
k i lowattuur meter  k an het  rendement  o p  u w 

investering bij het eigen verbruik  automatisch worden 

verbeterd.  

Schema systeemtopologie

01 Systeemverbeteringsontwerp voor één-fase 
en enkelvoudige MPPT-omvormers

02 Systeemverbeteringsontwerp voor één-fase 
en dubbele MPPT-omvormers

De werking in het kort

•　�Netafvlakking: Met de bespaarmodus kunt u de 
tijdsperiode instellen op flexibele basis.

•　��Energievoeding voor belangrijke belastingen:   Via de 
back-up-zijde van de omvormer kunnen belastingen 

zoals koelkasten, routers, lampen, computers en 

andere kleine apparaten worden voorzien van 

stroom.   Wanneer het net uitvalt, schakelt het 

systeem binnen milliseconden automatisch over 

naar back-up-bedrijf.

Illustratie van de systeemtopologie
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Retrofitting van opslagoplossingen in het net met AC-koppeling

Overzicht

Als product voor retrofit van PV-opslaggeneratoren is de SBP-serie bedoeld om het eigen verbruik te stimuleren in gebieden met 

hoge elektrische waarden en een relatief lage FIT, en maakt het daarnaast piekafvlakking mogelijk. In vergelijking met hybride-

energieopslagomvormers is SBP minder kostbaar.  

De werking in het kort

•　�Toenemend eigen gebruik: Overdag wordt de elektriciteit uit de PV-keten gebruikt om het eigen verbruik te optimaliseren. Het 
overschot wordt gebruikt om de accu's op te laden, wat dan 's nachts weer kan worden vrijgegeven voor extra energie in het 

net. Het hoogste percentage van eigen gebruik bedraagt maximaal 95%. 

•　�Piekafvlakking: Door het instellen van de oplaad- en ontlaadtijd kan de accu worden opgeladen met een lagere stroomsnelheid 
en in het net worden ontladen wanneer er een hoge elektrische waarde is.

•　�Energievoorraad voor belangrijke lasten in het net: Aangesloten op de back-up-zijde van de omvormer kunnen lasten zoals 
koelkasten, routers, lampen, computers en andere kleine apparaten worden gevoed. Wanneer het net uit zou vallen, schakelt 

het systeem automatisch binnen milliseconden over naar back-up-bedrijf.

Schema systeemtopologie

01 Systeemoplossingen die één enkelfasige omvormer integreren
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02 Systeemoplossingen voor een enkele driefasige omvormer
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Systeemoplossingen losgekoppeld van het net

Schema systeemtopologie

01 Voorstel zonder generatortoepassing

Overzicht

De ES-serie is geschikt voor gebieden zoals afgelegen 

dorpen, gebieden zonder energie, oceaaneilanden en 

toepassingen zonder netaansluiting, waarbij wordt 

voorzien in de stroombehoeften voor huishoudens. 

De werking in het kort

•　�Voldoen in de stroomvoorziening: de energie-output 
van de PV-zijde zal met voorrang aan de belasting 

worden geleverd alvorens de overtollige energie 

naar de accu stroomt om die op te laden, waarna die 

zal ontladen voor het voeden van de lasten zodra er 

onvoldoende stroomtoevoer is van de PV-kant. 

02 Voorstel met inbegrip van generator
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Project gevallen

5 KW Prague Czech Republic 5 KW London UK

10 KW Melbourne  Australia 5 KW X20 pcs KZN Balito South Africa



Sterke kanten
 van het product

Bespaar geld totdat het 
geen geld meer kost

Ononderbroken voeding, 
10 ms reactie 

Garantie tot 10 jaar en 
sterke balans

Standaard met wi� en regeling 
op afstand dankzij  app en
push-berichten

Ontwerp zonder ventilator,
 lange levensduur

Accu-opladen
bij dalurenprijs
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