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Power is goed – power opslaan nog veel beter.
PowerStorage, geoptimaliseerd voor de PowerSets van Solar Frontier.
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De PowerSets van Solar Frontier en het nieuwe opslagsysteem PowerStorage zijn de ideale combi-
natie voor de opwekking en opslag van zonne-energie.

De PowerSets zijn complete systemen op basis van de innovatieve CIS-technologie. De innovatieve 
CIS-panelen bieden het hoogste rendement, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Power-
Storage is een optimaal op de PowerSets afgestemd opslagsysteem en bestaat uit cascadeerbare  
lithium-ion-batterijen en een batterij-omvormer. Door de PowerStorage technologie van Solar Frontier 
is de directe communicatie tussen de batterij-omvormer en de CIS Turbo-omvormer van de Power-
Sets mogelijk. Terwijl gebruikelijke batterijen op externe communicatiecomponenten zoals bijv. 
dataloggers zijn aangewezen om te kunnen samenwerken, spreken PowerStorage en PowerSet 
dezelfde taal, zonder dat er verdere apparaten tussengeschakeld hoeven te worden.

  Dit houdt een eenvoudige Plug&Play-installatie in met minder 
componenten, een veiligere werking en een geoptimaliseerd 
compleet systeem uit een hand, rechtstreeks van de fabrikant.

Optimaal afgestemd – optimaal geïntegreerd.

Power is wanneer alles perfect bij elkaar past.
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Geoptimaliseerd voor de PowerSets:
•  Perfect afgestemd op de PowerSets van Solar Frontier
•  Directe communicatie met de PowerSet zonder dat er apparaten tussengeschakeld zijn
•  Geïntegreerde en gebruikersvriendelijke online monitoring
•  Aantrekkelijk en esthetisch design

Eenvoudige installatie:
•  Probleemloze en snelle Plug&Play-installatie
•  Compleet systeem, klaar om geïnstalleerd te worden
•   Minder componenten: minimaliseert bronnen van fouten en maakt een onderhoudsvrije opbouw mogelijk
•  Extreem compacte bouwwijze

De hoogste kwaliteit, lange levensduur en aangetoonde veiligheid:
•  Vervaardigd volgens de hoge kwaliteits- en efficiëntiestandaarden van Solar Frontier
•  Batterijen made in Germany 
•  Lithium-ion-cellen van een bekende Japanse fabrikant
•  Hoge cyclusstabiliteit
•  Levensduur tot 20 jaar
•  Geteste, veilige technologie volgens de nieuwste standaarden
•  Geïntegreerd meerfasig veiligheidsconcept
•  7 jaar garantie op de batterij

Voor ieder dak en iedere toepassing:
•  Voor ieder formaat dak, oriëntatie en helling
•  Voor alle stroombehoeften
•  Noodstroom bij stroomuitval

Dubbel profiteren – een subsidie incasseren.
De KfW-bank stimuleert de aanschaf van PowerStorage met gunstige leningen en  
subsidies. De subsidie bedraagt tot 600 euro per kWp voor nieuwe installaties en tot 660 euro 
per kWp voor de latere uitbreiding van installaties die vanaf 31-12-2012 in bedrijf genomen 
zijn. De aanvraag kan ingediend worden bij de KfW-bank. 
 
Meer informatie op: www.kfw.de

Uw voordelen op een rij:

PowerStorage en PowerSets kunnen 
gemakkelijk en veilig online besteld worden:  
shop.solar-frontier.euSTORAGE



Mogelijke combinaties
Vanwege een eenvoudige uitbreiding met een tweede batterij is PowerStorage verkrijgbaar in twee  
verschillende opslagcapaciteiten: 6,3 kWh en 12,6 kWh. Deze beide formaten zijn eenvoudig en zonder  
problemen te combineren met iedere PowerSet. 

Jaarlijks stroomverbruik tot PowerSet PowerStorage

3.000 kWh PowerSet 3.1  (3,06 kWp) PowerStorage  6.3

4.000 kWh PowerSet 4.1  (4,08 kWp) PowerStorage  6.3

5.000 kWh PowerSet 5.1  (5,10 kWp) PowerStorage  6.3

6.000 kWh PowerSet 6.0  (5,95 kWp) PowerStorage  6.3

7.000 kWh PowerSet 7.1  (7,14 kWp) PowerStorage  12.6

8.000 kWh PowerSet 8.2  (8,16 kWp) PowerStorage  12.6

9.000 kWh PowerSet 4.1 + 4.8  (8,84 kWp) PowerStorage  12.6

Voor al het stroomverbruik en iedere PowerSet  
de optimale oplossing.
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Technische gegevens

PowerStorage 6.3 PowerStorage 12.6

Aantal batterijen 1 2

Aantal batterij-omvormers 1

Nominale capaciteit van batterij 6,3 kWh 12,6 kWh

Nuttige capaciteit van batterij 5,0 kWh 10,0 kWh

Celtechnologie Li-ion NMC

Cyclusstabiliteit 5.000 bij 80% ontladingsdiepte

Maximaal AC-vermogen 3.680 W 4.600 W

Maximale AC-stroom 18 A 22 A

Cos Phi 1 (0,9 ind. ... 0,9 cap. instelbaar)

AC-spanning 230 V, 50 Hz, 1-fase

Piekvermogen bij noodstroomfunctie 5.500 W, 10 sec.
4.400 W, 30 sec.

6.900 W, 10 sec.
5.500 W, 30 sec.

Gewicht batterij 120 kg (bescherming door dubbele stalen wand)

Gewicht omvormer 16,5 kg

Afmetingen batterij (L X H X B) 620 x 620 x 677 mm

Afmetingen omvormer (L X H X B) 545 x 502 x 149 mm

Veiligheidsklasse (batterij/omvormer) IP21 / IP20

Temperatuurbereik 0 – 45 °C

Tests / richtlijnen CE, UN-test 38.3, VDE-AR-N 4105:2011-08, VDE 0126.1.1, G83/2, G59/3

Meegeleverde toebehoren •  Communicatiekabel (PowerStorage naar PowerSet)
•  Communicatiekabel (batterij naar omvormer)
•  DC-kabel (batterij naar omvormer)
•  Uitbreidingsbox (voor PowerStorage 12.6)
•  3-fase sensor



Onderneming Ervaring Onderzoek & ontwikkeling

•   Solar Frontier is wereldwijd actief 
op het gebied van zonne-energie-
systemen

•  Oorspronkelijk komen we uit Japan,  
 maar onze business is wereldwijd

•   Wij hebben meer dan 35 jaar   
ervaring in de fotovoltaïsche sector

•   Ontwikkeling van solartechnologieën  
in samenwerking met de Japanse  
regering en wetenschappers

•   Wij hebben een eigen R&D-afdeling  
met meer dan 200 medewerkers   
in het Atsugi Research Center (Japan)

•   Onze CIS-panelen hebben al  
meerdere wereldrecords behaald  
op het gebied van efficiëntie

CIS-technologie Financiële draagkracht Contact

•   Marktleider op het gebied van  
CIS-technologie (koper (C),  
indium (I) en seleen (S))

•   's Werelds grootste producent  
van gigawatts

•   Aandeelhouders: Shell en Saudi 
Aramco

•   Uitgebreid track record van  
door derden gefinancierde grote  
projecten  

 Solar Frontier Europe GmbH  
 Bavariafilmplatz 8  
 82031 Grünwald 
 Duitsland

 info@solar-frontier.eu 
 www.solar-frontier.eu

 Tel. +49 (0) 89 92 86 142 0

Solar Frontier  – een kort overzicht

Op onze website vindt u uitgebreide informatie:  

www.solar-frontier.eu

VS
San José

Groot-Brittannië
Londen

Duitsland
München

Italië
Bari

Saudi-Arabië
Al Khobar

Japan
Tokio
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Uitsluiting van aansprakelijkheid: De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.  
We kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.  


