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WHERE THE POWER GRID ENDS, WATTSUN BEGINS..
Ervaar een ultiem gevoel van vrijheid met de producten van Wattsun.
Aansluiten en vertrouwen op een schone energiebron, waar en wanneer u maar wilt.
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POP-UP POWER

DOCK

PACK

De Wattsun Dock is de basis.
Plug je stekker in en je bent
direct voorzien van energie.
Op een handig display is alle
belangrijke informatie in
één oogopslag te zien.

Hebt u meer capaciteit nodig?
Stapel een of meerdere Packs
bovenop de Dock.
Het intelligente
besturingssysteem
zorgt voor de rest.

STACK

Stapel tot vier Packs op een Dock.
Zo kunt u de capaciteit
op maat uitbreiden.
Is een Pack leeg?
Geen paniek. U kunt die gewoon
vervangen! Zonder onderbreking
van de voeding.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
230 Volt

De Wattsun Dock is voorzien van een 230V stopcontact en levert een zuivere spanning, zodat zelfs gevoelige
apparaten erop kunnen worden aangesloten.

2.000 Watt

Met een continu uitgangsvermogen van 1.500 of 2.000 Watt is de Wattsun een krachtige voeding.
Alles met een stekker kan worden aangesloten!

7.800 Wh

De maximale gestapelde capaciteit is 7.800 Wh. De Dock heeft een capaciteit van 1.400 Wh en die van
een Pack is 1.600 Wh. Stapel tot maximaal vier Packs.

4,5 uur

De Wattsun opladen is eenvoudig en gaat snel. De Dock is al in 4,5 uur volledig opgeladen.
Bij de Pack is dat binnen 5 uur.
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INTELLIGENT IN ZIJN EENVOUD...
PLUG- EN- PLAY

De Wattsun kan direct worden gebruikt, waarmee al uw apparaten gevoed worden met één druk op de
knop. Een ander geweldig voordeel is dat de Wattsun overal werkt: zowel binnen als buiten.

COMPACT EN DRAAGBAAR

De Wattsun kan direct worden gebruikt, waarmee al uw apparaten gevoed worden met één druk op de
knop. Een ander geweldig voordeel is dat de Wattsun overal werkt: zowel binnen als buiten.

EINDELOZE ENERGIE

Met de Wattsun beschikt u over een eindeloze energiebron. Door de modules te stapelen kunt u capaciteit afstemmen op uw energiebehoefte. De bovenste module levert als eerste energie. Wanneer die leeg
is neemt de volgende module het automatisch over. In de tussentijd kunt u de lege module gemakkelijk
vervangen, waardoor de voeding nooit onderbroken wordt. Zelfs terwijl u die gebruikt!

BETER VOOR U EN VOOR HET MILIEU.
STIL

Omdat de Wattsun stil is kunt u die overal gebruiken. Werkt u in een bebouwde omgeving of de natuur?
Met de Wattsun produceert u nooit meer onnodig geluid.

SCHOON

De Wattsun heeft geen verbrandingsmotor en dus geen CO2-, deeltjes- of roetuitstoot.
Dat zorgt voor een gezondere werkomgeving.

OVERAL ENERGIE
=> INTELLIGENT ONTWERP

Achter het gebruiksgemak en het robuust ontwerp zit een unieke techniek. Het gepatenteerde
stapelbare accusysteem maakt het mogelijk om verschillende modules zonder kabels met elkaar te
verbinden. Zo kunt u voor een speciﬁeke klus noodzakelijke capaciteit meenemen!

=> DUURZAAM

Laadt u de Wattsun met groene energie op? Dan bent u CO2-neutraal. Laadt u de Wattsun met gangbare
energie op? In dat geval stoot u 13 keer minder CO2 uit in vergelijking met een aggregaat met een
vergelijkbare capaciteit.

=> LAGE VERBRUIKSKOSTEN

Het opladen van een Dock en een Pack kost niet meer dan € 0,80. De brandstofkosten voor een aggregaat
met een vergelijkbare capaciteit kunnen oplopen tot € 19,- per dag. Dat betekent dat wanneer u de
Wattsun vier dagen per week gebruikt per jaar € 2.900,- kunt besparen!
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SPECIFICATIES DOCK
Wattsun Dock 1500

Wattsun Dock 2000

Voltage

220 - 240 Volt

220 - 240 Volt

Frequentie

50 Hz

50 Hz

Continu vermogen

1500 W

2000 W

Maximaal vermogen

1730 Watt 1 min.

2300 Watt 1min.

Piekvermogen

2600 Watt 3 sec

3500 Watt 3 sec

Gewicht

17,2 kg

17,4 kg

Afmetingen

51*43*22 cm

51*43*22 cm

Celltechnologie

Lithium-Ion

Lithium-Ion

Merk

Panasonic

Panasonic

Capaciteit

1400 W

1400 W

Aantal laad/ontlaadcycli

> 600 cycles

> 600 cycles

Nominaal voltage

51,8 Volt

51,8 Volt

Voltage

58,8 Volt

58,8 Volt

Oplaadcapaciteit

360 Watt (6A)

360 Watt (6A)

Oplaadtijd

4,5 uren

4,5 uren

Koeling

Actief koelsysteem dat reageert op temperatuur en
belasting. Dit zorgt voor een optimale levensduur.

Algemeen

Technische speciﬁcaties accu

Opladen

Beveiliging
AC Uitgangsbescherming

Bescherming tegen kortsluiting en overbelasting

Temperatuurbescherming

Bescherming tegen oververhitting en onderkoeling

Beveiligingsstandaard

EN 60950-01
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SPECIFICATIES PACK
Wattsun Pack
Algemeen
Gewicht

16,2 kg

Afmetingen

51*43*22 cm

Technical speciﬁcations battery
Celltechnologie

Lithium-Ion

Merk

Panasonic

Capaciteit

1600 Wh

Aantal laad/ontlaadcycli

600 cycli

Nominaal voltage

51,8 Volt

Opladen
Voltage

58,8 Volt

Oplaadcapaciteit

360 Watt (6A)

Oplaadtijd

5 uren

Koeling

Actief koelsysteem dat reageert op temperatuur en
belasting. Dit zorgt voor een optimale levensduur.

Beveiliging
Temperatuurbescherming

Bescherming tegen oververhitting en onderkoeling

Beveiligingsstandaard

EN 60950-01

