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Sunnytek säljer Biogen pannan i
Sverige som är en Stirling generator
monterad i en panna för biomassa
som ved - flis - pellets.
Denna panna ger då upp till 1.1 KW
i elektricitet som genereras utan
krav på ett externt elnät. Utöver
detta ger pannan en hel del
varmvatten som kan användas vid
uppvärmning. Denna lösning
medger då ett 100% oberoende
elsystem om man kompletterar med solpaneler. Sunnytek har de nya a-Silicon solpanelerna som har
betydligt bättre egenskaper
vid dåligt väder relativt
Kristallina paneler. De ger ca
30% per energi vid dåligt
väder ( samma W tal ).
Kombinerat med ett
batterilager och
stirlingpumpen så kan man
med rätt design klippa
kabeln till det dyra elbolaget
och bli oberoende på ett
modernt grönt sätt.
Sunnytek har hela paketet
för denna lösning inklusive
Stirling lösningen +
solpanelerna + batterilager
med lämplig elektronik.
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Solpaneler av olika slag. En version ersätter takbeklädnad i form av tegel så detta sparar mycket
kostnader då inget tegel etc behövs. Tunnfilm a-silicon för bästa funktion en ruggig höstdag. De är bra på
delvis skuggning av panelen utan kollaps i uteffelkten.
Energilager med batterier.
Bra gelbatterier av deep cycle
typ. Ni-Mh bipolära batterier
som klarar många års drift. LiFe-PO4 celler med 10-15 års
livslängd eller det nya unika
Titanoxidbatteriet LTO som
klarar 30 års daglig hårdkörning. Till detta då lämplig
elektronik för varierande krav på installationen.
Hybrid inverters av
nyaste design med 4 st
individuella MPPT
ingångar för bästa verkningsgrad. Dessa speciella
inverters fungerar utan yttre nätanslutning och
stabiliserar 230 volt 50Hz
internt. De kan hantera
solpaneler med sin MPPT
optimering. Med upp till 4
ingångar ger detta större
säkerhet vid dåligt väder
och skuggning.
Solaxinvertern kan även
ladda batterier och
använda batterierna över
hela dygnets timmar. Dessa
finns i 1 och 3 fas typ från 3 KW enfas till 10 KW trefas. De kan anslutas till
externa batterilager likt LG / Tesla samt egen design. Rimlig prisnivå mot
gårdagens teknik.
Sunnytek har det som
behövs för att skapa en
egen energitillvaro med
grön teknik. Kontalkta oss
för en diskussion då vi har
erfarenhet sedan många
år av energilösningar
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