e2000

Energia
pre vašu domácnosť

Kompletné riešenie pre domácnosť
e2000 je jedinečné kompaktné fotovoltické zariadenie pre uchovávanie
vyprodukovanej elektrickej energie. Je optimalizované hlavne pre
domácnosti, v ktorých zefektívňuje využitie solárnej energie a zvyšuje
tak nezávislosť od distribučnej siete. V jednom elegantnom dizajne spája
nielen všetky elektrické a elektronické prvky potrebné pre fotovoltický
systém, ale poskytuje aj jednoduchú funkcionalitu a spoľahlivosť.

Záložný systém
Vaša domácnosť bude
dobre chránená pred
výpadkami elektrickej
energie. Mraznička,
svetlá či Wi-Fi budú
naďalej fungovať.
Systém poskytuje
trvalý výstupný výkon
2000 W.

Optimálna
kapacita
e2000 používa
špičkové lítiové batérie
LG s kapacitou,
ktorá spĺňa bežné
energetické nároky
štandardnej
domácnosti.

Off-grid
Vaša domácnosť je
napájaná solárnym
systémom 24/7
a v určitých prípadoch
sa môžete dokonca
odpojiť od elektrickej
siete.

e2000 umožňuje uložiť vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu zo solárnych
panelov a využiť ju neskôr v prípade potreby, čím sa znížia vaše mesačné
výdaje za elektrinu.

i
Ochrana prietoku
Elektronika zariadenia
sa stará o nulové
nežiaduce prietoky
vyrobenej elektriny
do distribučnej siete.

Informácie
na dosah
e2000 je vybavený
displejom. Budete
tak vždy informovaný,
v akom stave sa
nachádza celý systém.

Sofistikovaný
Nespotrebovaná časť
elektriny je uložená
vo vstavanej batérii
v e2000 namiesto
toho, aby sa stratila
v distribučnej sieti.

Flexibilná
inštalácia

Vždy pripojené

Jednoduchá
montáž

Celý systém je možné
online monitorovať
cez mobilnú aplikáciu,
kde je možné
prostredníctvom
vizualizácie vidieť
parametre celej
fotovoltickej elektrárne.

e2000 je plne
automatický systém
s jednoduchou
montážou a nevyžaduje
si každodennú
starostlivosť.

Servis

Bezpečné

Dlhá životnosť

e2000 je vyrábaný
na Slovensku, a preto
má dobre servisné a
vývojové zázemie.

Zariadenie e2000 je
navrhnuté tak, aby bolo
bezpečné a príjemné na
obsluhu.

Všetky použité
komponenty sú
kvalitné a vybrané
tak, aby životnosť
celého systému bola
čo najdlhšia.

Cenovo dostupné

Všetko v jednom

Úsporné

e2000 je ekonomicky
výhodnejšie ako
systémy vyskladané
z jednotlivých
komponentov.

e2000 obsahuje
všetky potrebné
komponenty už v sebe
v jednom kompaktnom
a dizajnovom riešení.

Elektrina uložená
v e2000 zníži vašu
závislosť na distribučnej
sieti i vaše mesačné
účty za elektrinu.

Podľa energetických
potrieb domácnosti
je možné kombinovať
viacero zariadení.

€
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Rozmery:
201 mm

1202 mm

556 mm

SR
Homologizované
pre SR

Kompatibilné
K e2000 je možné
pripojiť amorfné alebo
polykryštalické FV
panely s odporúčaným
výkonom 3 - 3,4 kWp.

Zariadenie je
homologizované
a odsúhlasené na
pripojenie k distribučnej
sieti ZSD, VSD, SSD.
Distribútor:

(FV panely nie sú súčasťou
dodávky)

Predajca:

KOOR, s.r.o

Bajzova 1, 821 08 Bratislava
+421 905 216 178
+421 908 880 005
koor@koor.sk

