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Beschrijving Zonnestroomsysteem 6 panelen
Dit moderne zonnestroomsysteem is ontwikkeld voor de middelgrote verbruiker ('s winters ± 1 kWh/dag, 's
zomers ruim het dubbele). Het dekt de behoefte aan verlichting en voor kleine huishoudelijke toestellen als
radio, TV en mobile opladers. Het systeem is zeer efficient door de combinatie van 24 Volt voor de kleine
verbruikers (verlichting, etc) en een krachtige 2.000 Watt omvormer voor de zwaardere apparatuur. Een
compressor koelkast kan goed opgenomen worden in de installatie, zeker in de zomer, maar is daarmee wel
de grootste stroomverbruiker. Zie ook onderstaand voorbeeld van een Tiny House.
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Dat geldt ook voor de andere componenten van de power plant.
De accu's zijn een echte deep cycle accu's en kunnen twee dagen van het bovenstaande verbruik opslaan.
Zonder koelkast is dat 5 dagen.
De MPPT acculader, van 60A, heeft een rendement van 98% en houdt uw dure accu's in topconditie.
Verder is veel aandacht besteed aan de
veiligheid van de installatie. De stroom van
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Het pakket is compleet met alle kabels en
stekkers. De benodigde kabelschoenen en
solar-stekkers zijn reeds voorgemonteerd,
zodat geen speciaal gereedschap nodig is
voor de montage.

Kortom, een compleet systeem van hoogwaardige en op elkaar afgestemde componenten.
Wilt u meer informatie over onze systemen, of wilt u maatwerk? Neem dan gerust contact met ons op.
Off Grid Centre Holland
Chamber of Commerce Leiden
File nr 30194612
Fiscal nr 031906497B035240

Beppy Nooijstr 43
2331 HT Leiden
Holland

E-mail
Tel.
Mob.

info@off-grid-holland.nl
071 - 5315963
06 – 40493456

