230V STRØM PÅ HYTTA
KRAFTPAKKE TIL HYTTER UTEN STRØM
Lades fra solcelle eller aggregat

Vi har sammensatt pakker i flere størrelser og alle inneholder som minimum:
 Q-cells DUO Profesjonelle solcellepanel på hver 305W med MC4 Solar plugger.
DUO oppbygning gjør at solpanelet er mindre følsomt mot skygge – og derfor yter mer.
 Enten
Victron EasySolar inverter som gjør installasjonen enkel.
I samme enhet inneholder den Inverter/Lader, MPPT regulator med MC4 Solar plugger,
integrert sikringsskap med jordfeils bryter og 4 kurser med automatsikringer til 230V.
 Eller
Steca inverter.
I samme enhet inneholder den: Inverter/Lader og MPPT regulator
 Batteribank med de nye «Lead Crystal» 180Ah batterier for stor ytelse og lang levetid.
Batteriene er 99% resirkulerbar. Lades med 30% av Ah tilsvarer 54A.
Tilkjøp til kraftpakker:
Zolas solventilator «Kombi 2 i en» montert på et solpanel. Solventilatoren sørger for ventilering
og godt inneklima!
Vi kombinerer våre kraftpakker med aggregat fra AtlasCopco – men alle aggregat som leverer
«ren sinus» kan brukes.
Kraftpakkene kan brukes i en kombinasjon av 12V og 230V – eller ren 230V installasjon.
For eksempel med 12V til belysning og 230V - avhengig av størrelse – til vannpumpe, toalett
løsning, vannpumpe, kjøleskap, støvsuger, vannvarmer, kjøkkenmaskiner, el-verktøy ol.
Innholdet i pakkene kan kombineres og endres etter
behov.
Kontakt gjerne vår konsulent Lars Meinert!

KRAFTPAKKE 1600VA
Victron EasySolar 12/1600VA til deg som ønsker kraft til vannpumpe, kaffetrakter,
støvsuger, hårtørker, ladning av PC og lignende.
EasySolar1600/12 lader med 70A/12V fra aggregat, og 50A fra solcelleanlegg.

Pakken inneholder:
 Solcellepanel
2 stk. Q-CELLS DUO profesjonelle Monokrystallin solpanel for
garantert rask ladning av batteriene.
Dim.:1685 * 1000 * 32 mm
Ytelse 305W – 39,8 Open circuit voltage
Connector type: MC4 Solar plugger
Vekt: 18,7kg
 Inverter
Victron EasySolar 12/1600/70 MPPT 100/50
Output 230V AC
Inverteren inneholder:
- Lader: 70A til 12V batteri
- Solcelle regulator: MPPT 50A - 14,4V
- Sikringsskap med innbygget jordfeil bryter og automatsikringer for 4 kurser
Connector type: MC4 Solar plugger
Dim: 745*214*110 mm
Vekt: 15 kg

 Batteribank

2 stk. Lead Crystal batterier 180 - 194 Ah
Dim: L546*B125*H320 mm
Vekt: 51kg
 Kabler
På mål mellom «Solpanel - EasySolar» og «Batterier - EasySolar»
Anbefalt tilkjøp:
Solventilator «Kombi 2 i en» montert på et av solpanelene.
Ventilerer med 75m3 pr./t og avfukter opp til 1,1 liter vann pr./t
Ytelse varme 450-530 W.

KRAFTPAKKE 3000VA
Victron EasySolar 3000VA til deg som ønsker mer kraft til f.eks. toalett løsning, liten
varmtvannsbereder, kjøleskap, stekeovn og lignende.
EasySolar 24/3000 eller 48/3000 lader med 70A/24V fra aggregat, og 70A fra
solcelleanlegg
Pakken inneholder:
 Solcellepanel
3 stk. Q-CELLS DUO profesjonelle Monokrystallin solpanel
for garantert rask ladning av batteriene.
Dim.:1685 * 1000 * 32 mm
Ytelse 305W – 39,8 Open circuit voltage
Connector type: MC4 Solar plugger
Vekt: 18,7kg
 Inverter
Victron EasySolar 24/3000VA/70 eller 48/3000VA/35
MPPT 150/70
Inverter: Output 230V AC
Inverteren inneholder:
- Lader: 70A til 24V batteri eller 35A til 48V batteri
- Solcelle regulator: MPPT 70A – 28,8V eller 57,6V
- Sikringsskap med innbygget jordfeil bryter og automatsikringer for 4 kurser
- Color Control panel til innstilling, avlesning av produksjon,
forbruk og batteri spenning
Dim: 810*258*218 mm
Vekt: 28 kg
 Batteribank
4 stk. Lead Crystal batterier 180 - 194 Ah
Dim: L546*B125*H320 mm
Vekt: 51kg
 Kabler
På mål mellom «Solpanel - EasySolar» og «Batterier - EasySolar»
Anbefalt tilkjøp:
Solventilator «Kombi 2 i en» montert på et av solpanelene.
Ventilerer med 75m3 pr./t og avfukter opp til 1,1 liter vann pr./t
Ytelse varme 450-530 W.

KRAFTPAKKE 5000VA
Victron EasySolar 48/5000VA til deg som ønsker mye kraft med større mulighet for
samtidig bruk av flere strømkrevende enheter samtidig som - toalett løsning,
oppvaskmaskin, varmtvannsbereder, kjøleskap, komfyr og andre el-produkter.
920Ah 5000W.
EasySolar 48/5000 lader med 70A/48V fra aggregat, og 100A fra solcelleanlegg.
Pakken inneholder:
 Solcellepanel
4 stk Q-CELLS DUO profesjonelle Monokrystallin
solpanel for garantert rask ladning av batteriene.
Dim.:1685 * 1000 * 32 mm
Ytelse 305W – 39,8 Open circuit voltage
Connector type: MC4 Solar plugger
Vekt: 18,7kg
 Inverter
Victron EasySolar 48/5000VA/100 MPPT 100/70
Inverter: Output 230V AC
Inverteren inneholder:
- Lader: 70A til 48V batteri
- Solcelle regulator: MPPT 100A – 57,6V
- Sikringsskap med innbygget jordfeil bryter og automatsikringer for 4 kurser
- Color Control panel til innstilling, avlesning av produksjon,
forbruk og batteri spenning
Dim: 877*328*241 mm
Vekt: 48 kg
 Batteribank
4 stk. Lead Crystal batterier 180 - 194 Ah
Dim: L546*B125*H320 mm
Vekt: 51kg
 Kabler
På mål mellom «Solpanel - EasySolar» og «Batterier - EasySolar»
Anbefalt tilkjøp:
Solventilator «Kombi 2 i en» montert på et av solpanelene.
Ventilerer med 75m3 pr./t og avfukter opp til 1,1 liter vann pr./t
Ytelse varme 450-530 W.
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