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OPVARMNING AF VAND MED SOLCELLER
SOLAR KERBEROS er et system med et lavt energiforbrug til opvarmning af vand. Som noget nyt
bruges solceller til opvarmning af vand og ikke det vedligeholdelsestunge solfangersystem. Ved brug
af SOLAR KERBEROS teknologi skaber solens stråler det varme vand.
Anlæggene fås i størrelser fra 1,5 til 6 kWp.
Kræver IKKE myndighedsbehandling for tilslutning
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Nem og omkostningseffektiv installation
Høj effektivitet
Enkel betjening
Passer til de fleste typer varmtvandsbeholdere/akkumulerings tanke
Effektiv drift også om vinteren
Produktion og forbrug kan aflæses i display
Enkel programmerbar timer for opvarmning
Potentiel anvendelse af PV-overskud med batteri
Enkel betjening via Touch skærm
Strømforsynings backup til elektriske enheder via Batteri
Patenteret teknologi

Anvendelsesmuligheder
•
•
•
•
•
•
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Kan bruges
sammen med oliefyr,
varmepumpe, pool mm.
Kun fantasien sætter
grænser

Privatboliger
Ferieboliger
Lejligheder
Campingpladser
Erhvervsbygninger
Industri

Inverter typer og montageløsninger

315.B
320.B
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315.H
320.H

Læs mere om vores produkter på vores hjemmeside
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PRISER PÅ SOLAR KERBEROS
SK 315.B

1,5 kW Inverter					
Komplet med solcellepaneler og montageudstyr

6.500,18.500,-

SK 320.B

2,0 kW Inverter					
Komplet med solcellepaneler og montageudstyr

7.300,23.300,-

SK 315.C

1,5 kW Inverter med udgang for lader		
Komplet med solcellepaneler og montageudstyr

6.700,18.700,-

SK 315.H

1,5 kW Inverter med udgang for extra tank/varmelegeme
Komplet med solcellepaneler og montageudstyr

6.900,18.900,-

SK 320.H

2,0 kW Inverter med udgang for extra tank/varmelegeme
Komplet med solcellepaneler og montageudstyr

7.800,23.800,-

SK 6000.B 6.0 kW Inverter med Wi-Fi

Komplet med solcellepaneler og montageudstyr
Alle priser er incl. moms
Priserne er excl. levering og montering

Priser opgivet med montageudstyr indeholder følgende:
• Skinner til tagmontage
• Clips til fastgørelse af paneler
• Anslagsbolte til fastgørelse af skinner i eternittag eller lignende.
• 20 meter kabel fra paneler til inverter
• Stik til samling af kabler.
• Der indgår ingen stærkstrømsmaterialer og montering

Læs mere om vores produkter på vores hjemmeside

16.600,64.600,-

