BATTBOY 20/30

www.BATTBOY.nl

De behoefte van bedrijven om zelf opgewekte groene energie op te slaan groeit snel.
Door congestie in het netwerk verdwijnen geleidelijk de voordelen van het salderen. Mede
door de stijgende energieprijzen wordt het interessant voor bedrijven om zelf opgewekte
groene energie op te slaan in accu’s. De BATTBOY 20 en 30 zijn modulair uit te breiden
bedrijfsbatterijen. Hiermee kunt u energie opslaan en inzetten op momenten dat dat nodig is.

Uw eigen groene energie beheren en
voor 100% zelf benutten
BATTBOY 20/30
De complete bedrijfsbatterij van Green Hybrids
De BATTBOY 20 en 30 zijn speciaal ontwikkeld voor de zakelijke markt. Door
hun compacte formaat zijn ze makkelijk in uw bedrijf te plaatsen en bieden een
opslagcapaciteit van 20KWh en 30KWh.
Beide bedrijfsbatterijen worden compleet geleverd met omvorming en zijn
eenvoudig te plaatsen in uw bedrijfsinstallatie. Bij stroomuitval biedt de BATTBOY
20 en 30 een naadloze overgang en garandeert het de continuïteit van uw
werkzaamheden. Wanneer nu of in de toekomst uw opslagbehoefte toeneemt kunt
u de BATTBOY 20 en 30 eenvoudig uitbreiden met 10KWh bouwstenen.

DE VOORDELEN
•

Besparing op uw energiekosten

•

Subsidie mogelijk

•

Compact formaat

•

Noodstroomvoorziening

•

Compleet geassembleerd geleverd

•

Geschikt voor 1 fase en 3 fase installaties

•

Modulair uit te breiden in de toekomst

•

Geen netverzwaring nodig bij uitbreiding
productie

BATTBOY 20

BATTBOY 30

2 x Lithium 51.2v 200Ah

3 x Lithium 51.2v 200Ah

Totale accucapaciteit

20 KWh

30 KWh

Beschikbare accucapaciteit

16 KWh

24 KWh

Aansluitingen (output)

1 fase 230V / max. 3 fase 400V

1 fase 230V / max. 3 fase 400V

Input

Solar max. 5.500W / lichtnet

Solar max. 5.500W / lichtnet

(HxBxD) 86 x 65 x 60 cm

(HxBxD) 130 x 65 x 60 cm

215 KG

315 KG

op aanvraag

op aanvraag

nee

nee

Accu

Afmetingen
Gewicht
Adviesprijs v.a.
Peakshaving

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers
Op al onze BATTBOY Zero Emission Power Systems is de energie-investeringsaftrek (EIA) van toepassing. De EIA is bedoeld om bedrijven te
stimuleren om te investeren in duurzame en energiebesparende technieken door middel van extra belastingaftrek. De EIA is 45,5% van het
geïnvesteerde bedrag.Deze subsidie maakt uw BATTBOY bedrijfsbatterij betaalbaar en de terugverdientijd aanzienlijk korter.
Kijk op www.greenhybrids.nl voor de voorwaarden.

Afspraak maken
Benieuwd naar de mogelijkheden?

Contactgegevens
Green Hybrids B.V.
Noord IJsseldijk 91A
3402 PG IJsselstein
E-mail: info@greenhybrids.nl
Telefoon: 085-0291844

www.BATTBOY.nl

Tijdens een persoonlijk gesprek vertellen wij u
graag meer over de BATTBOY producten en hoe u
emissievrij kunt werken op iedere locatie. Wij rekenen
u tevens de besparingen voor op brandstofkosten en
stikstofuitstoot.

Bel ons op:

085-0291844
of kijk op greenhybrids.nl

