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MER ÄN LÄTTANVÄNT
Enkel enmansinstallation med 

fjärrdriftsättning av hela systemet 
på bara några minuter.

MER ÄN ENKELT
En tillverkare, en återförsäljare 

för hela systemet: garanti, 
service …

MER ÄN BEKVÄMT 
Alla enheter och data 

är helt integrerade i vår 
övervakningsplattform: iSolarCloud.

     3-FASLÖSNINGEN 
NU MED LADDBOX
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GRÖN LADDNING
För den mest ekonomiska laddningen: Maximerad 
egenförbrukning genom ökad laddningseffekt när förnybar 
energi finns tillgänglig. Om ingen förnybar energi finns 
tillgänglig, tas en minsta laddningsströmmen på 6 A från elnätet.
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FÖRINSTÄLLD LADDNING
Alltid redo: Med en förinställd mängd kWh och önskad pickup-
tid skapar EV-laddaren den perfekta laddningsmixen. Ser till 
att fordonet är redo vid önskad tidpunkt, men använder också 
så mycket förnybar energi som möjligt.

ANPASSAD LADDNING
Individuellt anpassad till max: Välj tidsintervall när laddning är 
tillåten. Till exempel sker laddningen endast mellan 12:00 och 
6:00, även om bilen är ansluten tidigare.

SNABB LADDNING
Maximal hastighet: Laddning vid 11 kW växelström oavsett om 
den kommer från förnybara energikällor eller elnätet. Detta 
läge gör det möjligt att uppnå den kortaste laddningstiden. 

4 OLIKA LADDNINGSLÄGEN SOM PASSAR ALLA BEHOV

     EV-LADDAREN 

3 ENHETER – 1 LÖSNING

Realtidsövervakning 
av laddningsstatus i 

iSolarCloud.

SHXXRT HEMLASTER

ANSLUT RESERVLASTER

till SHXXRT A1-B1

till SHXXRT A2-B2
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     VISSTE DU ATT? 

Från 3 moduler kan du ansluta upp till 8 moduler 
per batteri. Så här kan du gå från
9,6 kWh till 25,6 kWh. För maximal flexibilitet, 
oavsett kundens individuella behov.

3-faslösningen levereras med 
en energimätare och WiNet-
modulsom möjliggör 10 sekunders 
uppdateringsfrekvens av 
realtidsdataövervakningen. 

Andrea Polini 
Product Manager Hybrid/ESS

MER ÄN SÄKERT
Batteriet har certifierats med de mest uppdaterade 
säkerhetsstandarderna som den strikta standarden 
VDE2510-50. Dessutom har det utformats med flera 
nivåer av redundanta mätningar för maximal säkerhet. 

MER ÄN KRAFTFULL BACKUP
Den mest optimerade backupp-lösningen för 
bostäder, med avancerad lasthantering för backup 
och sömlös omkopplingstid på 20 ms. 

MER ÄN LÄTTANVÄNT 
Med en modulvikt på endast 33 kg och enkel plug 
& play-anslutning kan installationen enkelt utföras 
av en person. 3-fas Hybrid känner av och ställer in 
batteriet automatiskt efter installationen.
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