De S˙ Smart Solar Storage buffert uw zonnestroom in een compacte maar zeer krachtige lithium accu in plaats van uw overtollige
zonne-energie te injecteren in het distributienet. Alternatief kan ook een ecologische zoutwaterbatterij worden ingezet. Zodra uw
zelf opgewekte energie niet meer volstaat om uw toestellen te voeden, springt de S˙ bij. De opgeslagen energie in de accu wordt
dan via de geïntegreerde omvormer terug geleverd aan uw eigen elektriciteitsnet. Is uw accu ontladen, dan zal het distributienet
alsnog meehelpen tot de volgende zonnige dag. Smart Solar Storage verhoogt uw private energievoorziening van 30% naar 70%.

Diepvriezer, ijskast PC, CV-pomp, .. blijven functioneren via de geïntegreerde noodstroom functionaliteit (No-Break).

Installatie van de S˙ is eenvoudig, het systeem wordt parallel aan uw elektrische installatie aangesloten.
De S˙ Smart Solar Storage werkt samen met elke zonne-energie omvormer op de markt en is ook in bestaande
installaties eenvoudig te integreren. Meer opslagcapaciteit nodig? Breid de S˙ uit met extra modules tot een maximale
opslagcapaciteit van ±20kWh. Nog niet voldoende? Dan plaatst u gewoon een extra S˙ bij. De S˙ is een
slim systeem en werkt volledig automatisch. Wil u toch uw S˙ monitoren, dan kan dat eenvoudig online
of via uw smartphone.

SMARTSOLARSTORAGE
powered by ysebaert

Energieopslag in innovatieve lithium accu
Vergroot uw onafhankelijkheid bij stroomuitval (back-up)

Intelligent en automatisch
Eenvoudige installatie en integratie (plug & play)
230V AC-gekoppeld
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Kleinschalige energieopslag: een veelbelovende realiteit
Het thema Opslag van energie en self-consumption is vandaag meer dan ooit actueel. Grootschalige projecten halen regelmatig
de media maar raken niet gerealiseerd. Kleinschalige energieopslag daarentegen is vandaag een realiteit. Eindgebruikers kunnen
nu al hun steentje bijdragen aan een beter milieu en hun overtollige zonne-energie overdag opslaan en ’s avonds gebruiken.
Decentrale productie gekoppeld aan energieopslag en smartgrids zijn geen “nice-to-have” maar een “must” voor een
duurzame toekomst.
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De S³ Smart Solar Storage is ontwikkeld om mee
te werken aan deze duurzame ontwikkeling.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een gemiddeld
huishouden slechts 30% van de opgewekte
zonne-energie zelf verbruikt. M.a.w. 70% wordt
doorgestuurd naar het distributienet. Met de S³
Smart Solar Storage keert u dit
om: 70% eigengebruik en 30% injectie in het net.

Beschrijving
Dit batterijopslagsysteem werkt parallel aan een bestaande installatie met 1-fase of 3-fase
netaansluiting en is compatibel met elk merk zonne-omvormer.
Afhankelijk van de netaansluiting (1F of 3F) en de PV-omvormer (1F of 3F) worden andere ACintelligente meters toegepast voor de uitlezing op de Color Control. Voor de selectie van het juiste type
zie de keuzetabel op de volgende pagina.
De S³-3K is een compleet installatiepakket voor de vakman en bestaat uit:
 Een omvormer/lader MultiPlus-II 48/3000/35-32
 Een regeling en bewakingsmodule Color Control gemonteerd op de MultiPlus-II
 Een of twee AC intelligente meters met interface kabel van 5m (te plaatsen
direct achter de meteraansluiting)
 Programmatie van het systeem en configuratie van de monitoring via het VRM-portaal van Victron
Energy
 CAN-kabel voor communicatie met (lithium) batterijen
Een batterij vormt een essentieel onderdeel van een zelfconsumptiesysteem en we adviseren hiervoor
een lithium batterij te gebruiken. Alternatief kan ook voor een ecologische zoutwaterbatterij worden
gekozen. Studies hebben uitgewezen dat voor een gemiddelde woning (± 5000kWh verbruik) een
verhouding batterijopslag/verbruik van 1,25kWh/1MWh als optimaal wordt aanzien.

Batterij
en

De modulaire lithium batterij van Pylontech is hiervoor de ideale oplossing; elke module heeft een
nominale capaciteit
van 2,4kWh en tot maximaal 8 modules kunnen parallel worden aangesloten (nuttige capaciteit
17,6kWh). Voor een evenwichtig systeem raden wij in bovenstaande configuratie maximum 4 modules
aan. De Pylontech modules worden compleet geleverd met datakabels.
De zoutwaterbatterijen van Greenrock hebben een nominale capaciteit van 2,7kWh en een beschikbare
energie van
2,5kWh bij een laad- en ontlaadstroom van 5A (240W). De stacks kunnen quasi onbeperkt parallel

worden aangesloten maar voor een evenwichtig systeem raden wij een minimum van 3
De eigenschappen van de batterijen kan u terugvinden achteraan in de
stacks aan.
brochure.

Installatie

Voor de installatie van een S³ hebben wij een aantal aansluitkits samengesteld compleet met kabels en
zekeringen voor een correcte verbinding tussen de S³ (Multiplus-II) en de batterij. Enkel de ACbeveiligingen en AC-bedrading moeten door de installateur worden voorzien.
Elektrische eigenschappen S³-3K
In/uitgangsspanning 230V-50Hz
Parallel vermogen bij 25°C 2200 VA
Laadvermogen bij 25°C 1960 W
No-break vermogen bij 25°C 2400 W
Synergrid C10/26 
Grafische display met internet 
Uitlezing/bediening via App 

Selectietabel uitlezing netaansluiting en PV-omvormer
Type
Netaansluiting
PV-omvormer
S³-3K-1E
1F
1F
S³-3K-AE
3F
1F
S³-3K-2E
3F
3F

Prijzen
Omschrijving

Aantal

Eh. prijs
excl. BTW

Eh. prijs
incl. 21% BTW

S³
S³-3K-1E volgens bovenstaande beschrijving (1 energiemeter ET340)

1

2.197,28

2.658,71

S³-3K-2E volgens bovenstaande beschrijving (2 energiemeters ET340)
S³-3K-AE volgens bovenstaande beschrijving (1 energiemeter ET340 +
1 energiemeter ET112)

1

2.440,96

2.953,56

1

2.382,35

2.882,64

Lithium batterij (module) 2,4kWh/48V

1

1.258,50

1.522,79

Batterij bracket per module (stapelbaar per 4)

1

55,88

67,61

Aansluitset S³-CON-1M-LI met batterijkabel en zekering

1

78,68

95,20

Zoutwater batterij (stack) 2,7kWh/48V
Aansluitset S³-CON-1M-ZO met S³-DCBOX (tot 6 batterijen en 3
Multiplus-II met zekeringen), omvormerkabel

1

1.869,00

2.261,49

1

680,75

823,71

Batterijkabel 1,5m (1 set per stack)

1

18,00

21,78

Lithium batterijen

Zoutwater batterijen

Indicatieve prijzen in Euro, inclusief Recupel en Bebat, geldig 07/01/2019

Beschrijving
Dit batterijopslag systeem werkt parallel aan een bestaande installatie met 1-fase of 3-fase
netaansluiting en wordt compleet geleverd met een MPPT-zonnelader (3kW) die rechtstreeks de
batterij laadt. Dit systeem heeft een hoger rendement dan met een AC zonne-omvormer. Bijkomend
voordeel is dat bij een stroomonderbreking van het net de MPPT-zonnelader de batterij blijft
laden.
Afhankelijk van de netaansluiting (1F of 3F) wordt een andere AC-intelligente meter toegepast voor de
uitlezing op de Color Control. Voor de selectie van het juiste type zie de keuzetabel op de volgende
pagina.
De S³-3K-1.-PV1 is een compleet installatiepakket voor de vakman en bestaat uit:







Een omvormer/lader MultiPlus-II 48/3000/35-32
Een zonnelader Smart MPPT 250/60Tr met VE-Direct communicatiekabel
Een regeling en bewakingsmodule Color Control gemonteerd op de MultiPlus-II
Een AC intelligente meter met interface kabel van 5m (te plaatsen direct achter de meteraansluiting)
Programmatie van het systeem en configuratie van de monitoring via het VRM-portaal van Victron
Energy
CAN-kabel voor communicatie met (lithium) batterijen

Een batterij vormt een essentieel onderdeel van een zelfconsumptiesysteem en we adviseren hiervoor
een lithium batterij te gebruiken. Alternatief kan ook voor een ecologische zoutwaterbatterij worden
gekozen. Studies hebben uitgewezen dat voor een gemiddelde woning
(± 5000kWh verbruik) een verhouding batterijopslag/verbruik van 1,25kWh/1MWh
als optimaal wordt aanzien.

Batterij
en

De modulaire lithium batterij van Pylontech is hiervoor de ideale oplossing; elke module heeft een
nominale capaciteit
van 2,4kWh en tot maximaal 8 modules kunnen parallel worden aangesloten (nuttige capaciteit
17,6kWh). Voor een evenwichtig systeem raden wij in bovenstaande configuratie maximum 4 modules
aan. De Pylontech modules worden compleet geleverd met datakabels.
De zoutwaterbatterijen van Greenrock hebben een nominale capaciteit van 2,7kWh en een beschikbare
energie van
2,5kWh bij een laad- en ontlaadstroom van 5A (240W). De stacks kunnen quasi onbeperkt parallel

worden aangesloten maar voor een evenwichtig systeem raden wij een minimum van 3
De eigenschappen van de batterijen kan u terugvinden achteraan in de
stacks aan.
brochure.

Installatie
Voor de installatie van een S³ hebben wij een aantal aansluitkits samengesteld compleet met kabels en zekeringen voor
een correcte verbinding tussen de S³ (Multiplus-II) en de batterij. Enkel de AC-beveiligingen en AC-bedrading moeten
door de installateur worden voorzien.

Elektrische eigenschappen S³-3K-1.-PV1

Selectietabel netaansluiting

In/uitgangsspanning
Parallel vermogen bij 25°C
Laadvermogen bij 25°C
No-break vermogen bij 25°C
Maximaal PVvermogen/spanning
Laadstroom MPPT-zonnelader
Synergrid C10/26
Grafische display met internet
Uitlezing/bediening via App

Type
S³-3K-1A-PV1
S³-3K-1E-PV1

230V-50Hz
2200 VA
1960 W
2400 W
3440W/245V

Netaansluiting
1F
3F

60A




Prijzen
Omschrijving

Aantal

Eh. prijs
excl. BTW

Eh. prijs
incl. 21% BTW

S³
S³-3K-1E-PV1 volgens bovenstaande beschrijving (1 energiemeter 3F)

1

2.914,81

3.526,92

S³-3K-1A-PV1 volgens bovenstaande beschrijving (1 energiemeter 1F)

1

2.856,17

3.455,97

Lithium batterij (module) 2,4kWh/48V

1

1.258,50

1.522,79

Batterij bracket per module (stapelbaar per 4)
Aansluitset S³-CON-1M-LI-PV met LYNX-distributor, batterijkabel,
MPPT kabel, omvormerkabel en zekeringen

1

55,88

67,61

1

413,25

500,03

Zoutwater batterij (stack) 2,7kWh/48V
Aansluitset S³-CON-1M-ZO-PV met S³-DCBOX (tot 6 batterijen en 3
Multiplus-II met zekeringen), omvormerkabel, MPPT kabel

1

1.869,00

2.261,49

1

706,32

854,65

Batterijkabel 1,5m (1 set per stack)

1

18,00

21,78

Lithium batterijen

Zoutwater batterijen

Indicatieve prijzen in Euro, inclusief Recupel en Bebat, geldig 07/01/2019.

Beschrijving
Dit batterijopslagsysteem werkt parallel aan een bestaande installatie met 3-fase netaansluiting en is
compatibel met elk merk zonne-omvormer.
Door middel van 2 intelligente energiemeters wordt enerzijds de netaansluiting gecontroleerd en
anderzijds de zonne- opbrengst uitgelezen via de Color Control. Afhankelijk van de aansluiting
van de PV-omvormer (1F of 3F) worden andere AC-intelligente meters toegepast voor de
uitlezing op de Color Control. Voor de selectie van het juiste type zie de keuzetabel op de
volgende pagina.
De S³-9K is een compleet installatiepakket voor de vakman en bestaat uit:
•
•
•
•
•

3 st. omvormer/lader MultiPlus-II 48/3000/35-32 (1 per fase)
1 st. regeling en bewakingsmodule Color Control gemonteerd op de MultiPlus-II (master)
2 st. AC intelligente meter met interface kabel van 5m (1 te plaatsen direct achter de
meteraansluiting, de andere tussen de zonne-omvormer en het net)
CAN-kabel voor communicatie met (lithium) batterijen
Programmatie van het systeem en configuratie van de monitoring via het VRM-portaal van Victron
Energy

Een batterij vormt een essentieel onderdeel van een zelfconsumptiesysteem en we adviseren hiervoor
een lithium batterij te gebruiken. Alternatief kan ook voor een ecologische zoutwaterbatterij worden
gekozen. Studies hebben uitgewezen dat voor een gemiddelde woning (± 5000kWh verbruik) een
verhouding batterijopslag/verbruik van 1,25kWh/1MWh als optimaal wordt aanzien.

Batterijen
De modulaire lithium batterij van Pylontech is hiervoor de ideale oplossing; elke module heeft een
nominale capaciteit van 2,4kWh en tot maximaal 8 modules kunnen parallel worden aangesloten
(nuttige capaciteit 17,6kWh). Voor een evenwichtig systeem raden wij in bovenstaande configuratie het
maximum van 8 modules aan. De Pylontech modules worden compleet geleverd met datakabels.
De zoutwaterbatterijen van Greenrock hebben een nominale capaciteit van 2,7kWh en een beschikbare
energie van 2,5kWh bij een laad- en ontlaadstroom van 5A (240W). De stacks kunnen quasi onbeperkt
parallel worden aangesloten maar voor een evenwichtig systeem raden wij 6 stacks aan.
De eigenschappen van de batterijen kan u terugvinden achteraan in de brochure.

Installatie
Voor de installatie van een S³ hebben wij een aantal aansluitkits samengesteld compleet met kabels en
zekeringen voor een correcte verbinding tussen de S³ (Multiplus-II) en de batterij. Enkel de ACbeveiligingen en AC-bedrading moeten door de installateur worden voorzien.
Elektrische eigenschappen S³-9K
In/uitgangsspanning 230/400V
Parallel vermogen bij 25°C 6600 VA
Laadvermogen bij 25°C 5880 W
No-break vermogen bij 25°C 7200 W
Synergrid C10/26 
Grafische display met internet 
Uitlezing/bediening via App 

Selectietabel uitlezing netaansluiting en PV-omvormer
Type
Netaansluiting PV-omvormer
S³-9K-AE
3F
1F
S³-9K-2E
3F
3F

Prijzen
Omschrijving

Aantal

Eh. prijs
excl. BTW

Eh. prijs
incl. 21% BTW

S³
S³-9K-AE volgens bovenstaande beschrijving (2 energiemeters 3F + 1F)

1

4.783,84

5.788,45

S³-9K-2E volgens bovenstaande beschrijving (2 energiemeters 3F)

1

4.857,65

5.877,76

Lithium batterij (module) 2,4kWh/48V

1

1.258,50

1.522,79

Batterij bracket per module (stapelbaar per 4)
Aansluitset S³-CON-3M-LI met 2 st.LYNX-distributor, omvormerkabels
en zekeringen

1

55,88

67,61

1

761,43

921,33

Batterijkabel (1 set per 2 modules)

1

13,98

16,92

Zoutwater batterij (stack) 2,7kWh/48V
Aansluitset S³-CON-3M-ZO met S³-DCBOX (tot 6 batterijen en 3
Multiplus-II met zekeringen) en omvormerkabels

1

1.869,00

2.261,49

1

741,57

897,30

Batterijkabel 1,5m (1 set per stack)

1

18,00

21,78

Lithium batterijen

Zoutwater batterijen

Indicatieve prijzen in Euro, inclusief Recupel en Bebat, geldig 07/01/2019.

Zoutwaterbatterij Greenrock
929x313x329 mm

Eigenschappen
Afmetingen

140 kg

Gewicht

88,5%

Rendement

Lithium batterij Pylontech
440x410x89 mm
24 kg
95%

2,7kWh

Nominale energie

2,4kWh

48VDC

Nominale spanning

48VDC

>5000

Aantal cycli (DoD
80%)
Laad/ontlaadstroom

5A aanbevolen (20A max)

>4500 (C0,4 en 25°C)
25A aanbevolen (50A max)

-5°C tot 50°C Werkingstemperatuur 0°C tot 50°C
Quasi onbeperkt

Uitbreidbaar

Max 40 modules (via optionele hub)

Geen

Communicatie

CAN

5 jaar volledig + 5 jaar degressief

Garantie

10 jaar (onder voorwaarden)

Beschikbare
energie
Zoutwaterbatterij Greenrock
Lithium batterij Pylontech
Beschikbare energie Laad/ontlaadstroom
Beschikbare energie Laad/ontlaadstroom
2,5kWh
5A (±240W)
2,2kWh
25A (±1200W)
1,8kWh
10A (±480W)
1,4kWh
15A (±720W)
Uitgebreide info op aanvraag beschikbaar.

Zoutwaterbatterij Greenrock

Lithium batterij Pylontech
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