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Ervaar de ultieme vrijheid met de 
Wattsun. Plug in en je bent zeker 
van schone energie waar en 
wanneer je maar wilt.

Wattsun is dé oplossing om energie op locatie in te zetten. Een revo-
lutionair batterijensysteem met een 230V stopcontact. Van lichtset 
tot beamer, van laptop tot koffiezetapparaat en van toiletwagen tot 
elektrisch gereedschap: alles met een stekker kan worden aangeslo-
ten. 

De mogelijkheden zijn eindeloos en je bent direct voorzien van 
stroom. Ultiem gebruiksgemak! Deze draagbare, mobiele en duur-
zame vervanger van een aggregaat zorgt ervoor dat stroom weer 
gezien mag worden. 

Stil. Geen uitstoot. Plug & Play.
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Hoe werkt het?
Achter het gebruiksgemak en het robuuste design gaat een unieke 
techniek schuil. Het gepatenteerde stapelbare batterijensysteem 
maakt dat verschillende modules zonder kabel aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Door de modules te stapelen kun je de capaciteit 
aanpassen aan de energiebehoefte. De bovenste module levert als 
eerste energie zodra deze leeg is, begint automatisch de volgende 
module. Ondertussen kun je eenvoudig de lege module verwisse-
len, zodat je onafgebroken van stroom bent voorzien. Met slechts 16 
kilo per module is Wattsun dé draagbare oplossing voor plug & play 
energie. 

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

Heb je meer capaciteit 
nodig? Stapel een Pack 
bovenop een Dock. Het 
intelligente besturings-
systeem regelt de rest.

Stapel tot wel vijfhoog. 
De capaciteit kan zo naar 
wens worden uitgebreid. 
Is een Pack leeg? Geen 
paniek, wisselen maar! Zo 
blijf je continu van stroom 
voorzien.

Pack StackDock



Voordelen

De Wattsun is geruisloos. 
Daardoor direct naast je 
te gebruiken en zonder 
overlast voor de omge-
ving.

Stil.

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

Schoon.
De capaciteit kan naar 
elke behoefte worden 
aangepast. Efficiënt in 
transport en in gebruik. 

Modulair.

Overal te gebruiken voor 
binnen en buiten in weer 
en wind. Geen zorgen!

Robuust.

De Wattsun is draagbaar 
en daardoor eenvoudig 
op- en af te stapelen en 
overal mee naar toe te 
nemen. 

Licht gewicht.

Plug je stekker in en je 
bent direct voorzien van 
stroom. Snel en makkelijk 
te installeren voor ieder-
een, ook zonder techni-
sche kennis. 

Plug & Play.
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230 Volt stopcontact met 
1500 Watt vermogen

Oog voor kabelslot

2,42 Inch OLED display

Aan / Uit drukknop

1400 Wh Lithium-Ion batterij

1500 W
Vermogen

7800 kWh 
Stapelbare capaciteit

Technische gegevens



Robuust spatwater dichte 
behuizing van geanodiseerd 
aluminium en extreem slag-
vast kunststof 

Batterij led-indicatie

1600 Wh Lithium-Ion batterij

Temperatuur gestuurd 
ventilatiesysteem

Ingebouwde sensoren voor het automatisch 
aan en uit schakelen van de Pack

4,5 uur
Oplaadtijd
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Voltage    220 - 240 Volt
Frequentie                  50 Hz
Continu vermogen  1500 Watt 
Piek vermogen   ~1730 Watt 60 sec.
Isolatieklasse   IP 44

Gewicht Dock   17 kg
Gewicht Pack   16 kg
Afmeting   51 * 34 * 22 cm

Display Dock   2,42-inch Oled display. Geeft alle benodigde 
     informatie in een oogopslag: batterijstatus,  
    huidige verbruik in Watt, resterende tijd in  
    uren en minuten en het aantal packs actief.

Ledindicator Pack  Batterijstatus weergegeven door middel van
    vijf ledlampjes.

*600 cycli is het aantal cycli die minimaal garanderen wordt. Na 600 cycli gaat de batterij met ongeveer 20% achteruit. Dit 
betekent nog wel dat er gewoon gebruik gemaakt kan worden van de batterij. Een cyclus is wanneer de batterij volledig op- en 
ontladen is. Bijvoorbeeld: Doe je dit 4 keer per week doen (150 dagen per jaar) heb je dus na 4 jaar intensief gebruik 20% verlies.  

Algemeen

Cell technologie           Lithium-Ion
Merk    Panasonic
Capaciteit Dock           1400 Wh
Capaciteit Pack  1600 Wh
Aantal cycli                   600 cycli*
Nominale spanning  51,8 Volt

Technische gegevens batterij
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Voltage    58,8 Volt
Laadvermogen   360 Watt (6A)
Oplaadtijd Dock  4,5 uur
Oplaadtijd Pack  5 uur

Laden

Actief temperatuur en belasting gestuurd koelingssysteem. Dit zorgt voor 
een optimale levensduur van de batterijen. 

Koeling

AC Output beveiliging          Short-Circuit en overload
Temperatuur   Boven- en ondertemperatuur beveiliging 
Beveiligings Standaard  EN 60950-01

Beveiliging
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1. De Wattsun is schoon.
Op te laden met (groene) stroom. 
Geen benzine of diesel nodig. 

De aggregaat verbruikt brandstof.
Doordat er brandstof nodig is om 
een aggregaat te gebruiken komt er 
CO2, fijnstof, roet en stank vrij. 

2. De Wattsun is onderhoudsvrij.
De Wattsun heeft vrijwel geen on-
derhoud nodig. 

De aggregaat heeft veel onder-
houd.
Een regelmatige check van bougies, 
filters en olie is nodig om de levens-
duur van het aggregaat te kunnen 
waarborgen. 

3. De Wattsun heeft lage ver-
bruikskosten.
Doordat de batterijen op te laden 
zijn met groene of grijze stroom 
kost het opladen per kWh maar 
€0,26. 

De aggregaat heeft hoge 
verbruikskosten.
De hoge brandstof- en onderhouds-
kosten maken de aggregaat duur. 
De gemiddelde verbruikskosten van 
benzine zijn €2,31 per uur. 

4. De Wattsun heeft een draag-
baar gewicht.
De Wattsun modules wegen niet 
meer dan 17 Kg. 

Een aggregaat is zwaar.
Aggregaten in vergelijkbaar vermo-
gen wegen tussen de 20,7 Kg en 
71 Kg.

5. De Wattsun is stil
De Wattsun is geruisloos. Daardoor 
direct naast je te gebruiken.

De aggregaat is Lawaaierig
De brandstof motor produceerd 
gemiddeld 90 dicibel aan geluid.

6. De wattsun biedt nieuwe moge-
lijkheden.
Door de voordelen van de Wattsun 
ontstaan er nieuwe mogelijkheden..

Waarom is de Wattsun de 
vervanger van de aggregaat?

Wijzigingen van gegevens voorbehouden
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