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   made in Germany

   by VARTA Storage GmbH

ENGION FAMILY FAMILY PLUS FAMILY MAX

kWh 3,7 8,3 13,8
kW 4 4 4
mm 600x1850x400 600x1850x400 600x1850x400
kg 110 110 110

IP 33 IP 33 IP 33

°C
% 80 80 80

Wh 461 461 461
% 90 90 90
Wh 415 415 415
W 162 162 162

mm 165x130x320 165x130x320 165x130x320
kg 6 6 6
h ~3 ~3 ~3

< 5 < 5 < 5

Opslagsysteem voor zonne-energie
ENGION BY VARTA STORAGE

Varta Storage GmbH, specialist in batterij-opslagsystemen, heeft een lithium-ion batterij voor de 
opslag van zonne-energie ontwikkeld. De serie Engion Family is opgebouwd in modules: de bat-
terijen kunnen van 3,7 tot 13,8 kWh uitgebreid worden, met stappen van 0,5 kWh. Zo kan de 
Engion Family aangepast worden aan het individuele gebruik en aan alle maten van fotovoltaïsche 
installaties. Deze serie kan zowel aan bestaande als aan nieuwe installaties worden gekoppeld.

Systeemkast

Batterijmodule

Design frontpaneel
(in optie)

Systeemkast
Nominaal vermogen  1
Batterij-omvormer  2
Afmetingen (bxhxd)
Leeggewicht
Beschermingsklasse
Installatie binnen binnen binnen
Temperatuurbereik +5 tot +30 +5 tot +30 +5 tot +30
Maximale luchtvochtigheid
Kleur frontpaneel: RAL 9003; zijkanten: RAL 7045
Speciale kleur op aanvraag op aanvraag op aanvraag
Elektrische aansluiting 400 V AC, driefasig 400 V AC, driefasig 400 V AC, driefasig
Optimalisering eigenverbruik driefasig driefasig driefasig
Meting van het vermogen driefasig driefasig driefasig
Noodstroom driefasig driefasig driefasig
Oplaad-/ontlaadtijd afhankelijk van het aantal modules
Transport rechtop op een wegwerppallet

Batterijmodule
Electrochemie van de cellen lithium-ijzer-fosfaat
Type +/- 8000 cycli bij omgevingstemperatuur
Nominaal vermogen
Ontlaaddrempel
Nuttig vermogen
Modulevermogen
Aansluiting aanraakveilig
Monitoring van de cellen geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd
Afmetingen (bxhxd)
Gewicht
Oplaad-/ontlaadtijd  3

Display
Bedieningsunit LCD-display met toetsen
Weergave van het oplaadniveau LED op het frontpaneel
Weergave van het verbruik op display en via het internet-portaal

Functies
Energiemanagement geïntegreerd en volledig automatisch
Registratie van het vermogen  driefasig via stroomsensor
Raadpleging/service Ethernet, USB-verbinding

Stroomnet
Nettypes netten TN en TT
Omschakeltijd stroomnet-noodstroom sec.

Werking
Oplading/Ontlading optimalisatie van het eigenverbruik
Standby pauze pauze pauze
Slaapstand bescherming bescherming bescherming
Noodwerking storing van het stroomnet

1  Modulaire uitbreiding
2  Afhankelijk van de aantal batterijmodules
3  Tot maximale oplaading
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Stroomsensor

Zekeringskast

Wandbevestiging
Verluchting
Omvormer
Bedienelement

Batterijmodule

Luchtaanvoer / filter

Klemmenbord voor 
elektrische aansluitingen

Bovenaanzicht 
installatieplaats

Het Engion-systeem maakt een stijging van het eigenverbruik mogelijk tot 70% en meer, en zo kan 
het effect van de energie-prijsstijgingen verminderd worden.
(Het eigenverbruik zonder opslagsysteem is in het algemeen lager dan 20%.)
Het in het frontpaneel ingebouwde LED-display toont het actuele laadniveau en de werking op-/ont- 
lading.
Voor meer veiligheid en bedrijfszekerheid is elke module een autonome unit, met veiligheidselektro-
nica en brandveilige behuizing, die op elk moment zijn maximaal vermogen geeft. Gaat één van 
de batterijen in storing, dan werkt het systeem gewoon verder. Engion heeft dit kenmerk als enige 
systeem op de markt.
Compatibel met de cellen en modules van de toekomst, zodat een lange levensduur gegarandeerd is 
en een latere uitbreiding met extra modules steeds mogelijk is.
Inbegrepen bij de levering: systeemkast, modules volgens model, bevestigingsmateriaal, stroomsen-
sor en sensorunit met aansluitkabel

1.  Stroomsensor 

2.  ENGION FAMILY

3.  Fotovoltaïsche installatie

4.  Omvormer voor fotovoltaïsche installatie

5.  Warmtekrachtkoppeling / windenergie

6.  Verbruiker huishoud

7.  Verbruiker noodstroom
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