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EasySolar En allt-i-ett solenergilösning
Almere-Haven, Netherlands, 16 April 2014: Victron Energy tillkännager lanseringen av Easy Solar, en integrerad, smart
helhetslösning. Allt som behövs för att få ut det mesta av solenergin är Easy Solar, några solpaneler och batterier. Easy Solar tar
energilösningar ytterligare ett steg framåt genom att kombinera ultrasnabba Blue Solar laddningsregulator (MPPT), en
växelriktare/laddare och växelströmsdistributionen i ett enda hölje. Med mycket färre kablar är Easy Solar lätt att använda
samtidigt som den ger maximal avkastning på investeringen. Då du använder 24V modellen är det möjligt att använda upp till
1400 watt solenergi och med 1600 VA kontinuerlig växelriktareffekt kan toppar på 3000 watt hanteras utan några som helst
problem.
EasySolar funktioner:
Solcellsladdningskontroll med BlueSolar MPPT 75/50
Upp till tre rader med solpaneler kan anslutas med hjälp av tre uppsättningar PV-kontakter. Denna Blue Solar laddningsregulator
reglerar spänningen för förbrukaren och för batterierna. En effektiv energidistribution garanteras.
Växelriktare/laddare levererar 1600 VA kontinuerlig växelriktareffekt.
MPPT laddningskontroll och växelriktaren/laddaren har gemensam ledningsdragning och därför behövs inte några ytterligare
kablar. Batterierna kan laddas med solceller (MPPT) och/eller med växelström från nätet eller från en generator. Förbrukaren får
alltid garanterat energi även när solen inte ger tillräckligt med energi för elektriska anordningar. Växelriktaren/laddaren kan
leverera 1600 VA kontinuerlig växelriktareeffekt så att även toppar på 3000 watt kan hanteras av EasySolar. Detta betyder att det
inte är något problem att slå på köksapparater som en mikrovågsugn
Växelströmsdistribution
Växelströmsdistributionen består av en RCD och fyra utgångar, skyddade av kretsbrytare. En utgång styrs av
växelströmsinmatningen som endast slås på när växelström finns tillgänglig. Inga ytterligare säkringsboxar behövs längre.
EasySolar ger en lättanvändbar, kostnadseffektiv och säker växelströmsdistribution för till exempel ett semesterhus.
Dessutom skyddar en unik Power Assist teknik nät- eller generatorinmatningen från att överladdas genom att lägga på extra
växelriktareffekt när så behövs.
Nätinteraktiva eller fristående solcellsapplikationer, lätt som en plätt med EasySolar.
EasySolar 24V finns tillgänglig nu. EasySolar 12V kommer att finnas under juni 2014.
Meddelande till redaktören: Bilagt finns en högupplöst bild av EasySolar. Ytterligare högupplösta bilder kan laddas ner från via
denna länk. Vill du ha ytterligare bildmaterial eller om du har frågor ber vi dig ta kontakt med Carola Rijnbeek.
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