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«Solenergi på boks» 
Solanlegg.no 

Integrate Renewables produserer et av verdens første mini-solcelleanlegg med litiumbatteri 
uten at man trenger å være tilkoblet strømnettet.  
  
«Solenergi på boks» egner seg utmerket for produkter som er avhengige av strøm og som 
ikke er koblet på strømnettet. Den kan erstatte dieselaggregat og leverer 230V/ 150W. Med 
et «plug and play» konsept har vi utviklet et byggesett bestående av solcellepanel med 
solcellekabel og et styreskap med 230V stikk. Styreskapet er støv og sprutsikker (IP44) og 
kan anvendes på byggeplass, i bod, i naust, på hytten eller i båten. Litiumbatteriet er 
miljøvennlig og har lang levetid. Det tåler utladning samt sterk belastning. Batteri opp til 90Ah 
kan benyttes. Omformer kan leveres med ren (til elektronikk) eller modifisert (til belysning) 
sinus og med en effekt fra 230V/150W til 1500W. Alt etter behov. Styreskapet kan benyttes 
året rundt til produkter som krever strøm, med solenergi.  
  
Styreskapet kommer med et display som viser strøm og spenning fra panel til batteri, samt 
batterikapasitet og temperatur i styreskap. Valgfritt solcellepanel opp til en kapasitet på 140W 
kobles til plugger i styreskapets sidevegg. Styreskapet kan i tillegg ha USB kontakt. Det kan 
leveres ferdig bygget eller som byggesett. 
 
Styreskapet består av hovedkomponentene: 

• Glassfiberskap - mål: 400x600x220 mm 
• 25m 2,5mm2 solcellekabel 
• Regulator 10A 
• Litiumbatteri 20Ah 
• 12V/230V omformer 150W modifisert sinus 
• Display for oversikt over strøm og spenning 
• Apparatkontakt for tilkobling solcellepanel 
• Kontakt til produktet som trenger strøm 

 
Prisoversikt inkl. mva og uten frakt: 
• Styreskap      6 750,- NOK 

 
Valgfritt solcellepanel:      
• Linus 100W Fiberglass solcellepanel  4 615,- NOK 
• Schutten 140W Mono solcellepanel    1 367,- NOK 
• 2 x Schutten 60W solcellepanel   2 694,- NOK 

 
 

 

 

 

 
Spørsmål eller andre henvendelser - (+47) 918 83 049 eller info@irenewables.no 
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