Mökille sähköt helposti

Mökkivoimala
Solarvoiman valmis Mökkivoimala sähköistää mökin kätevästi ja helposti! Kiinnitä aurinkopaneelit
talon seinustalle, laiturin rakenteisiin, kallion päälle tai mökin katolle, tee liitokset pikaliittimillä ja
mökki on sähköistetty! Aurinkovoimalan käyttöönotto ei ole ollut aiemmin näin helppoa.
Mökkivoimalalla toimii mm. jääkaappi, valaistus, tv, erilaiset laturit, vesipumppu ja käsityökalut
1500W:iin saakka. Mökkivoimala PRO mahdollistaa minkä tahansa schuko-pistokkeisen
sähkölaitteen käyttämisen - invertterin max. teho on 7000 wattia. Myös mikroaaltouuni, sirkkeli tai
hitsauskone toimii!
Voit käyttää invertterin tuottamaa puhdasta 230VAC verkkosähköä tai 12V jännitettä esimerkiksi itse
helposti ja turvallisesti asennettaville LED-valoille. Mökkivoimalassa on näiden liitäntöjen lisäksi myös
USB-ulostulo. Mökkivoimalaan voi liittää myös pientuulivoimalan tai aggregaattilatauksen (24V)

Suomessa suunniteltu ja valmistettu. Mökkivoimalan kehitystä tukee Business Finland (entinen TEKES)

WWW.SOLARVOIMA.FI

Muutokset mahdollisia

+ 6x

Mökkivoimala PRO
•
•
•
•
•
•
•
•

Invertteri 3500W/7000W, puhdas sini
2 x USB -ulostulo
12V ulostulo (120W, laajennettavissa)
6 aurinkopaneelia, yht. 1560W
Lataussäädin MPPT 40A
Max. paneelien liitettävyys yht. 1920W
Akusto 10 kWh, 24V akusto jännite
Mitat: 174 x 70 x 30cmm (kxlxs)
7800 euroa sis alv

+ 2x
Mökkivoimala
•
•
•
•
•
•
•
•

Invertteri 1500W/3000W, puhdas sini
2 x USB -ulostulo
12V ulostulo (120W, laajennettavissa)
2 aurinkopaneelia, yht. 520W
Lataussäädin MPPT 20A
Max. paneelien liitettävyys yht. 960W
Akusto 2,4 kWh, 24V akuston jännite
Mitat: 134 x 70 x 30cmm (kxlxs)
3400 euroa sis alv

Kuinka pitkään laitteet toimivat?
Luvut: Mökkivoimala PRO.

Yhden vuorokauden tuotannolla kesällä

Täydellä akustolla

Kännykänlaturi

1000 tuntia

1500 tuntia

Kannettava tietokone
tai runsas LED-valaistus

100 tuntia

150 tuntia

Uppopumppu 500W

10 tuntia

15 tuntia

Kahvinkeitin tai mikroaaltouuni

5 tuntia

8 tuntia

Hinnasto

Hinnat sis alv 24%

Toimitamme myös 12V LED-valaistusjärjestelmän osina tai valmiiksi asennettuna.

•

Mökkivoimala, 3400 e/kpl

• Mökkivoimala

•

Kiinnitysjärjestelmä huopakattoon tai
kuvioituun peltikattoon 200 euroa

• Kiinnitysjärjestelmä

•

Kiinnitysjärjestelmä
konesaumapeltikattoon 220 euroa

• Kiinnitysjärjestelmä

PRO, 7800 e/kpl

huopakattoon tai
kuvioituun peltikattoon 450 euroa
konesaumapeltikattoon 500 euroa

WWW.SOLARVOIMA.FI
asiakaspalvelu@solarvoima.fi

puh. 010 2741 860

