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Het gebruik van batterijen voor grootschalige opslag van (hernieuwbare) energie in de industrie en aanverwante 
sectoren is de laatste jaren enorm in opmars. Dit onder invloed van stijgende energieprijzen en een groeiend 
ecologisch bewustzijn.  Deze batterijen worden terugverdiend op volgende drie vlakken:

8 JAAR 
GARANTIE

LANGE LEVENSDUUR: 
LIFEPO4

VRM APP

30 - 46 - 77 - 92 KWH

MODULAIR

GEKLIMATISEERDE 
KAST 

De overschotten aan energieproductie worden opgeslagen en later verbruikt bij tekorten. Hier-
mee stijgt het eigenverbruik van het bedrijf en wordt minder energie via het net geïnjecteerd en 
afgenomen. Deze stijging van het zelfverbruik is de belangrijkste winstfactor van de batterij.

Bedrijven worden financieel zwaar afgestraft voor hun piekverbruik. Een batterij aangestuurd 
met een intelligente EMS (Energy Management System) kan deze pieken afvlakken (peak-
shaving). Op die manier kan u besparen op de energiefactuur zonder dat u uw werking/gedrag 
moet gaan aanpassen. 

De  variabele energieprijzen (arbitrage) reageren zeer grillig in functie van het algemeen 
verbruik maar ook in functie van de aanwezigheid van zon en wind. De batterij kan goedkope 
energie van het net en de eigen productie opslaan om zelf te verbruiken tijdens piekmomenten 
als de energie weer duurder is.
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30 kWh 46 kWh 77 kWh 92 kWh

Technologie Li-ion (LiFePO4 of LFP)

Nominale spanning (V) 51,2V

Capaciteit (Ah) 600 900 1500 1800

Capaciteit (kWh) 30 46 77 92

Vermogen (kW) 15 22,5 37,5 45

Afmetingen (mm) 900 x 1100 x 2100 900 x 1100 x 2100 2x (900 x 1000 x 2100) 2x (900 x 1000 x 2100)

Gewicht (kg) 600 750 1350 1500

Garantie 8 jaar

Omvormer KIT 9KVA 15KVA

Model 3 x 3KVA Multiplus II 3 x 5KVA multiplus II

Max  laad-
stroom (A)

105 210

Max ontlaad-
vermogen (kW)

9 15

Max laad-
vermogen (kW)

5,25 10,5

Garantie 5 jaar

AUTONOOM EN GEAUTOMATISEERD

Dankzij de geautomatiseerde  werking van ons systeem, 
zijn onze installaties volledig onderhoudsvrij. U kan 
uw volledig systeem opvolgen via een handige app op 
uw smartphone of PC. U hoeft zelf helemaal niets  te 
doen om te besparen op uw energiefactuur!  

De temperatuur van de batterijen wordt automatisch 
stabiel gehouden dankzij een ingebouwde klimatisatie. 
In combinatie met onze speciaal ontworpen kast, zorgt 
dit voor de optimale omstandigheden om een lange 
levensduur te garanderen.

UW BATTERIJSYSTEEM VOLLEDIG OP MAAT! 

Dankzij de modulaire opbouw van ons AQ-Lith 
EnergyRack zijn heel wat verschillende configuraties 
beschikbaar gaande van 30-46-77 kWh…

Onze batterijen worden geleverd met bijhorende 
industriële omvormers  die perfect zijn gedimen-
sioneerd op de installatie.  De mogelijkheden staan 
onderaan deze folder opgelijst.  

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM  

Om de batterij nog sneller terug te verdienen, raden we 
zeker aan om een intelligente sturing te gebruiken. Wij 
bevelen de YUSO sturing aan. Deze 
regelt het laden  en ontladen van de 
batterij via algoritmes gebaseerd 
op de energieprijzen, de weersvoorspellingen en het 
eigen verbruikspatroon. De ‘Yuso-inside sturing’ is 
een product van de aggregator YUSO. Dankzij de 
intelligentie van de YUSO-sturing kunnen we hierbij 
zelfs terugverdientijden van 7 jaar bereiken.

NIEUW: 3 FASIGE INSTALLATIES OP 3X230V! 

Sinds kort bieden wij ook volwaardige driefasige 
installaties aan op het 3 x 220V net. Hiermee zijn we in 
Vlaanderen uniek! Ideaal om ook grote systemen in de 
landbouw te integreren en bij oude stadsnetten. 

BELGISCH MERK! 

AQ-LITH® is een 100% Belgisch merk

Met een eigen hersteldienst staan we garant 
voor de best mogelijke service, ook wanneer de 
garantieperiode is verstreken. 


