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Sunnytek & Partners är mycket glada att nu erbjuda en ny typ
av saltbatteri för energilager av olika slag. Dessa batterier har en
saltvatten baserad elektrolyt och det innehåller inga otrevliga
material så ur miljösynpunkt är detta sannolikt det bästa som finns
på marknaden idag.
Batteriet har mycket bra egenskaper som energilager och dess
största nackdel är att det är rätt stort och tungt vilket oftast spelar
mindre roll i detta användningsområde. Det är i alla fall
kompaktare än blyceller och håller bra mycket längre än
blyteknologi.
Batteriet har mycket bra egenskaper som energilager och med sin
kapacitet för 100% urladdning och en livslängd på över 15 år så
ger det många bekymmersfria års drift.

Egenskaper.
* Plug & play och enkel installation utan
databussar och en massa styrsystem
* Säkraste designen som ej brinner upp
eller fräter och tål det mesta. Inga giftiga
material eller specialmaterial från
konfliktzoner
* Temperaturområde -5C till + 50C där
temperaturen ej degraderar nämnvärt
* 5000 cyklers drift vids 100% urladdning
och 70% restkapacitet/25C och uppåt
10000 cykler vid stand by drift i nödkraft.
* 100% underhållsfritt och utan
serviceunder hela livslängden
* Kan ej överlagdas så de gåt sönder
* Ofarligt gods som kan transporteras utan
begränsningar
* Perfekt för nödkraft system och back up.
Solenergi lager och vindkraft energilager
och vid mikro vattenturbiner.
* Tillbehör för laddning och inverters med
mera för kompletta system
* Sunnytek Solar solpaneler kan anslutas och har smarta designer som ser trevliga ut.
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12 V/675WH batteriblock.
Detta är den minsta enheten som har 12
volts spänning och innehåller 675 WH i energi. Den är bra som energilager men
helt fel som startbatteri i fordon pga låg max ström på 20A.
Energiinnehåll 675 WH / 5A ström vid 12 volts spänning
Arbetsspänning 8.8-15 volt DC
Djupurladdning 100% och max ström 20A
Verkningsgrad 88.5%
Arbetstemperatur - 5C till 50C
Livslängd 5000 Cykler vid 80% urladdning = ca 15 år
Dimensioner 235x323x329 mm Vikt 35 Kg
Garanti 5+3= 8 år
24/48V / 2.7KWH Batteriblock
Detta är standard typen som finns med
24 eller 48 volts arbetsspänning. De innehåller 2.7 KWH i energi.
Energiinnehåll 2.7KWH / vid 24 eller 48 volts spänning
Arbetsspänning 17.5-30 volt alternativt 35-60 volt
Djupurladdning 100% och max ström 20 respektive 40A
Verkningsgrad 88.5%
Arbetstemperatur - 5C till 50C
Livslängd 5000 Cykler vid 80% urladdning = ca 15 år alt 9000 cykler vid 5A max
urladdning och back up drift
Dimensioner 929x313x329 mm
Vikt 140 Kg
Garanti 5+3= 8 år
Batterienheter 48 volt.
Vid 48 volts drift parallellkopplas som regel ett antal batterier
till en större enhet. Här kan man få batteriblock på flera
hundra KWH i total kapacitet för större energilager. De kan
levereras monterade och ansluta på pallar för enkel
hantering.
Sunnytek levererar kompletta system optimerade just för ert
specifika behov. Detta kan inkludera solpaneler och
vindkraftverk med elektronik för att ladda dessa batterier och
samverka med externa nät. Om så önskas har vi fristående
system for oberoende drift utan extern elnät så det går att
klippa kabeln om så önskas.
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