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WHERE THE POWER GRID ENDS, WATTSUN BEGINS..
Schoon, geruisloos en de zekerheid van netstroom.
Waar en wanneer je maar wilt is de Wattsun direct inzetbaar en ben je onafhankelijk.
Nog nooit was energie zo makkelijk binnen handbereik.
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VRIJHEID

MODULAIR

DUURZAAM

De zekerheid van netstroom,
waar en wanneer je maar wilt.
Je bent onafhankelijk, geen
kabels en direct inzetbaar.
Nog nooit was energie zo
makkelijk binnen handbereik.

De capaciteit kan eenvoudig
aan de behoefte worden
aangepast. De Wattsun levert
onafgebroken energie zelfs
tijdens het op en afstapelen
van de Packs.

De Wattsun is schoon, geruisloos
en maakt het mogelijk groene
energie overal in te zetten.
Niet alleen beter voor het
milieu maar ook voor jou.

CONTINUÏTEIT

PLUG & PLAY

DESIGN

De Wattsun levert ononderbroken
energie en is onderhoudsvrij.
Ontworpen om feilloos energie
te leveren, dag in dag uit.

Met één druk op de knop zet
je Wattsun aan.
Inpluggen maar!
Zo simpel is het.

Wattsun is doordacht in haar
eenvoud. Een unieke design;
slim, compact en intuïtief.

MOBIEL

ZUIVER

ROBUUST

De Wattsun is draagbaar.
De modules hebben een
geïntegreerd ergonomisch handvat.
Hierdoor kun je de Wattsun
eenvoudig op en af stapelen en
overal mee naar toe nemen.

De zuivere en constante
spanning maakt Wattsun
uitermate geschikt voor
gevoelige apparatuur
zoals laptops.

De Wattsun is ontworpen
voor binnen en buiten,
in weer en wind.
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STAPELEN VAN CAPACITEIT
De Wattsun bestaat uit twee verschillende modules. Een ‘Dock’ en een ‘Pack’.
De basismodule is de ’Dock’ en is voorzien van een 230 volt stopcontact zoals je thuis ook gewend bent.
Plug je stekker in en zet de Wattsun aan door op de ‘aan/uit’ knop te drukken. Kan niet missen.
Is de capaciteit van de ‘Dock’ niet voldoende? Stapel één of meerdere ‘Packs’ bovenop een 'Dock'.
Deze worden automatisch gekoppeld en het intelligente besturingssysteem regelt de rest.
De bovenste ‘Pack’ van de stapel levert als eerste de energie, is deze leeg?
Dan begint de ‘Pack' eronder energie te leveren. Zo kun je eenvoudig de lege 'Packs' wisselen
en blijf je continu van energie voorzien.

DOCK

PACK

SPECIFICATIES
Voltage
Frequentie
Vermogen
Gewicht Dock
Gewicht Pack
Afmetingen
IP44

230 V
50 Hz
1500 W
17 Kg
15 Kg
51 * 34 * 22 cm

STACK

LADEN
Batterij

Oplaadtijd Dock
Oplaadtijd Pack

Cell technologie Lithium-Ion
Capaciteit Dock 1200 Wh
Capaciteit Pack 1500 Wh
Aantal cycli
600 cycli

STAPELEN

3 uur
4 uur

Maximaal stapelen t/m 4 Packs
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