
De Aquarium Solarkit voorziet de stroomverbruikers van uw aquarium van gratis zonne-
energie en beschermt tegelijkertijd tegen stroomuitval (UPS functie).  Deze semi off-grid module 
kan bijkomend geplaatst worden onafhankelijk van een  bestaande zonne-panelen installatie.

Aquarium Solarkit – wat is inbegrepen

Twee zonnepanelen van 1m breed op 1m60 lang elk met een piek-vermogen van 320Watt. Een module 
(klein systeemkastje) bevat de laadregelaar en omvormer, en tenslotte de batterij voor energieopslag. 
De omvormer kan continue 50-200W vermogen leveren aan de gebruikers. De batterij kan +- 0,6 kWh 
aan energie opslaan (dit komt overeen bijvoorbeeld met een verbruik van 12 uur aan 50W). 

Aquarium Solarkit – plaatsing

De zonnepanelen kunnen op een laag dak geplaatst worden, bijvoorbeeld op een garage of tuinhuis. Het 
systeemkastje zetten we dicht bij de batterij ergens op een droge plaats zoals garage of bergplaats. 

Aquarium Solarkit – werking en voordelen

U plaats deze kit en plugt uw verbruikers (vb: pompen, verlichting) in op de stekkerblok. Deze 
verbruikers krijgen nu het grootste deel van hun elektriciteit van zonne-energie. 's avonds en 's nachts 
voorzien de batterijen in stroom. In donkere perioden legt het net automatisch elektriciteit bij, uw 
verbruikers hebben dus steeds stroom. Daar er nooit stroom “op” het net gezet wordt is er geen 
herziening nodig van het contract met uw elektriciteits-leverancier (geen prosumententarief).

Aquarium Solarkit – prijs

De kostprijs van deze (semi) off-grid kit is €1200. Hier komt nog  BTW bij.
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