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Accu opslagOveraanbod zonne-energie

AVOND

Verbruikte zonne-energie

Accu verbruik

ONZE OMVORMER MERKEN ONZE ACCU MERKEN

Natec’s omvormerleveranciers bieden met hun 

brede assortiment ook professionele accu-oplos-

singen. Wij hebben een selectie voor je gemaakt 

zodat je in één oogopslag kunt zien wat onze mer-

ken te bieden hebben. Voor elk project bestaat 

een geschikte opslagomvormer en accu of dat nu 

voor een nieuwe installatie of voor de uitbreiding 

van een bestaande PV-installatie is.

 

In het overzicht vind je niet alleen de verschillende 

product ranges van jouw favoriete merken terug, 

maar ook een aantal specificaties waarmee je jouw 

geschikte oplossing kunt vinden, zoals enkelfase 

of driefase en low voltage of high voltage. Klik op 

de downloads in de PDF voor meer informatie en 

datasheets of neem contact op met jouw accountma-

nager voor advies.



2 |  MERKENOVERZICHT

Solar accu oplossing

Merkenoverzicht

Nieuw/
Hybride     

Retrofit    

1 fase     

3 fase   

AC of DC 
gekoppeld AC AC&DC AC&DC AC AC&DC

Series

IQ7-B1200
(1.2)

IQ8-XXXX*
(3.5-10.5)

StorEdge 
1 fase

(2.2-6.0)

StorEdge 
3 fase

(5.0-10.0)

SESTI 
S1/S2/S4
(Retrofit)

EM-serie 
1 fase • Low voltage

(3.0-5.0) Synegrid

EH-serie
1 fase, High voltage 
(3.6-6.0) Synegrid* 

ET-serie
3 fase • High voltage
(5.0-10.0) Synegrid

BH-serie
1 fase • High voltage

(1.0-6.0)

BT-serie
3 fase • High voltage

(5.0-10.0)

Sunny Boy Storage
High voltage

(2.5)

Sunny Boy Storage
High voltage

 (3.7-6.0)

Sunny Island
Low voltage

 (4.4-8.0)

SUN2000-KTL-1 
(2.0-6.0)

Backup optie    

Garantie 10 jaar 12 jaar 5 jaar 5+5 jaar xx jaar

Compatibele 
accu’s

Natec kiest voor een breed assortiment accu oplossingen van betrouwbaarste partners met een  

uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Kun je geen keuze maken? Wij adviseren je graag welke  

oplossing het meest geschikt is voor jouw installaties.

* Binnenkort verwacht

* **


