Meer dan een
thuisbatterij.
Haal de functionaliteiten in huis die een
normale thuisbatterij ver overstijgen.
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Klaar voor elke
salderingswijziging.
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Energie opslaan
om te besparen.

Door de komst van de slimme meter worden
flexibele energieprijzen toegankelijk voor de

Geavanceerd

consument en met de inzet van de batterijen

De geavanceerde communicatie interface is naadloos
verbonden met de Bliq app. Hiermee kunnen gebruikers ook
deelnemen aan de Bliq cloud, waarin deelnemers samen
een virtuele elektriciteitscentrale kunnen vormen.

worden nieuwe verdienmodellen mogelijk.

Opslag is de oplossing
Zon- en windenergie zijn erg variabel: het aanbod uit deze

Design

bronnen wisselt op ieder moment. Bij een tekort betekent
dat hoge prijzen, bij een overcapaciteit aan zonne- en
windenergie ligt de energieprijs dan weer erg laag, of is
energie zelfs gratis. Bovendien zijn zonne- en windenergie
erg onvoorspelbaar, terwijl de elektriciteitsvoorziening
juist voorspelbaar en betrouwbaar moet zijn.

De Bliq batterij slaat voor jou op een slimme manier

De voordelen van de Bliq batterij
Super makkelijk te installeren
Gemakkelijk uitbreidbaar
Geschikt voor iedere woning
Veilig voor kinderen

stroom op. Bijvoorbeeld wanneer stroom beschikbaar is

Naadloze integratie met de energiemarkt. Met de Bliq

uit jouw zonnepanelen of wanneer de energieprijs laag is.

batterij ben je opgewassen tegen elke salderingswijziging.

De Bliq batterij zorgt niet alleen voor een efficiënte
energieopslag, maar ziet er ook nog eens onwijs leuk uit. Dankzij
het modulaire ontwerp is hij ook eenvoudig uit te breiden.
De Bliq batterij is leverbaar in 4.5, 6, 7.5 en 9 kWh.

bliq.energy

SPECS
Capaciteit

Levensduur

4,5 - 9 kWh in stapjes van 1,5 kWh

Ontwikkeld voor 20 jaar

Batterij cel

AC Voltage

LFP (Lithium ijzer fosfaat)

3 fase | 400V / 230VAC

		
Vermogen		

Interface

Maximaal 5.000 watt continu

Bliq app

Temperatuur range

Koeling

5°C - 50°C

Natuurlijke convectie

		

		

Afmeting B/H/D (cm)		

Toepassing

80 x 144 x 27,5cm		

Hybride en retrofit

Afmeting uitbreiding B/H/D (cm)

Garantie		

29 x 144 x 27,5cm

10 jaar		

