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ÉÉN OPLOSSING VOOR
ALLE PV-INSTALLATIES

HAAL ER MEER UIT.
VOOR UZELF EN UW KLANTEN.
Rust nu de PV-installaties van uw klanten uit met de Fronius Ohmpilot en help hen het eigen
verbruik te verhogen via dynamische bereiding van warm water.
Hierbij maakt het niet uit of er een Fronius-inverter of een inverter van een ander merk is
geïnstalleerd – onze pakketoplossing past altijd

WARM WATER ALS ENERGIEOPSLAG
Met de Fronius Ohmpilot wordt de zelf opgewekte zonnestroom gebruikt voor de bereiding van warm water of voor andere toepassingen in het huishouden. Dit zorgt voor een aanzienlijk hoger aandeel eigen verbruik.
DE VOORDELEN IN VOGELVLUCHT:
/ Verbruik optimaliseren
/ De totale energiekosten verlagen

/ De terugverdientijd van de PV-installatie verkorten
/ Gebruik van de cv-installatie (indien voorhanden) in de zomer elimineren

DAT LOONT!
Voorbeeld: een 4-persoonshuishouden met een warmwaterboiler van 250 liter en een PV-installatie van 5 kWp
met Fronius Ohmpilot.
HET DAGELIJKSE OVERSCHOT VAN DE PV-INSTALLATIE KAN WORDEN GEBRUIKT VOOR:
PV-OVERSCHOT

BEREIDING VAN WARM WATER

Sterk bewolkt

5 kWh

150 liter op 40 °C

Licht bewolkt

10 kWh

170 liter op 60 °C

Zonnig

17 kWh

300 liter op 60°C

DE TERUGVERDIENTIJD VAN DE
PV-INSTALLATIE BEDRAAGT
3-6 JAAR*

Met onze Ohmpilot-pakketoplossing kunt u al uw klanten hetzelfde aantrekkelijke aanbod doen:*

DATAMANAGER
CARD 2.0
GRATIS **

+

INSTALLATIE MET
FRONIUS-INVERTER

INSTALLATIE MET INVERTER
VAN EEN ANDER MERK

DATAMANAGER
BOX 2.0 GRATIS

+

+

+

Fronius Inverter + Smart Meter
+ Ohmpilot

+

+

Inverter + Smart Meter +
Ohmpilot + Datamanager Box 2.0
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Dit aanbod is geldig van 1 juni t/m 31 augustus 2018. Raadpleeg voor meer informatie uw verkooppartner.
Dit aanbod is ook geldig voor al geïnstalleerde inverters van Fronius zonder Datamanager en voor apparaten met de Datamanager 1.0
(de Wat
Datamanager
kan probleemloos
achteraf worden
toegevoegd).
in 1945 als 2.0
eenmanszaak
begon, is inmiddels
uitgegroeid
tot een onderneming die op technologisch gebied toonaangevend is in de sectoren lastechniek, Fotovoltaiek en Acculaadtechniek. Wereldwijd hebben wij ongeveer 3.800 betrokken medewerkers in dienst. Allemaal mensen met een passie voor vernieuwing, wat ook
wel blijkt uit de 1.242 toegekende octrooien. Duurzame ontwikkeling is voor ons: groene en sociale principes omzetten in rendabele oplossingen. Als innovatief koploper zijn wij daar als geen ander toe in staat.

Drie Business units, ÉÉn PAssie: technologie Die grenzen verlegt.

**

Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com
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24hoursofsun.com
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ZO WERKT HET

Tekst en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.
Ondanks zorgvuldige bewerking geldt alle informatie zonder garantie - aansprakelijkheid uitgesloten. Copyright © 2011 Fronius™. Alle rechten voorbehouden.

* afhankelijk van de lokale stroomprijzen en terugleververgoeding

