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SOLARWATT de nieuwe revolutie voor uw energievoorziening: 

MyReserve levert u zelfs energie uit uw zonnepanelen als de zon 

niet schijnt. 

WELKOM BIJ DE 
ENERGIEVOORZIENING 
VAN DE TOEKOMST!

Heeft u er ooit over nagedacht hoe prettig 

het zou zijn om de gratis stroom van uw 

zonnepanelen op te kunnen slaan op mo-

menten dat u geen stroom nodig heeft? Om 

die stroom te gebruiken wanneer het buiten 

donker wordt? U zou dan veel minder dure 

elektriciteit nodig hebben. Goed voor het 

milieu en voor uw portemonnee.

Met SOLARWATT is dat nu werkelijk lonend. 

Tot nu toe was de technologie te duur, te 

ingewikkeld en daardoor onrendabel. Maar 

nu is er MyReserve, de nieuwe generatie 

thuisaccu. Deze nieuwste technologie en 

een aantrekkelijke prijs maakt alles anders. 

Het is voor het eerst werkelijk de moeite 

waard om zelf zonne-energie op te slaan en 

te gebruiken.

BESTE 
PRIJS

BEPROEFDE 
VEILIGHEID

MODULAIRE 
UITBREIDING

PROBLEEMLOOS 
UPGRADEN

EENVOUDIGE 
INSTALLATIE

SUPERIEUR
TOTAALRENDEMENT
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AANTREKKELIJK ONTWERP
Met zijn moderne ontwerp in hoogglans 

uitvoering geeft MyReserve aan waarvoor 

het staat: toekomstgericht, gebruikersgericht, 

veilige techniek, betrouwbaar en eenvoudig te 

installeren.
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Met een opslagsysteem kunt u meer eigen zonne-energie 

gebruiken en hoeft u minder dure stroom te kopen. 

Met MyReserve is dat voor het eerst ook goedkoper.

Eerdere opslagsystemen waren relatief 

duur en daarom alleen geschikt voor de 

liefhebber die echt enthousiast was over 

zonne-energie. Nu is opslag ook iets voor 

degenen die nuchter rekenen. De sensatio-

nele prijs van MyReserve maakt het opslaan 

van zelf opgewekte elektriciteit eindelijk 

lucratief.

Want wie wil er nog afhankelijk zijn van 

energieleveranciers die de prijs voor stroom 

jaar in jaar uit wijzigen? Met zonne-energie-

systemen gecombineerd met de MyReserve 

van SOLARWATT is energie niet langer een 

kostenpost, maar een investering met een 

geweldig rendement. Daar kan geen spaar-

rekening tegenop. Produceer voortaan uw 

eigen groene stroom en zet zo uw energie-

prijs voor de komende jaren vast.

WORD UW EIGEN 
ENERGIELEVERANCIER
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WAT U WILT OF 
WAT U NODIG HEEFT

Iedereen heeft verschillende behoeften, die vaak ook nog 

weer veranderen. Zoals de prijs van elektriciteit verandert of uw 

energiebehoefte. MyReserve heeft een economisch antwoord. 

En snel.

Uw verbruik kan stijgen omdat er kinderen 

komen, of omdat u een kamer gaat gebrui-

ken als kantoor. De prijs van elektriciteit kan 

stijgen, of er kan de onzekerheid ontstaan 

op de energiemarkt. U wilt meer milieu-

vriendelijke energie gaan gebruiken, of 

minder energie-afhankelijk worden.

Afhankelijk van uw behoefte aan energie 

is MyReserve dankzij een slim modulair 

ontwerp zo aan te passen dat het volledige 

systeem zo lucratief mogelijk is. Misschien 

is de economische kant niet belangrijk voor 

u, maar wilt u zo onafhankelijk mogelijk zijn 

van de onzekere markt voor energie. MyRe-

serve kan tot 11 kWh opslaan.

VERBRUIK

ZELF VOORZIENEND

AANTAL ACCU’S 4,4 kWh 6,6 kWh 8,8 kWh 11 kWh
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HAAL MEER UIT 
ZONNE-ENERGIE

Het perfecte team: Samen zorgen MyReserve en de Energy 

Manager in het SOLARWATT systeem ervoor dat zelf opgewekte 

zonne-energie loont.

Wanneer het belangrijker wordt om uw ei-

gen opgewekte energie zelf te gebruiken in 

plaats van terug te leveren, vormt de thuisac-

cu in combinatie met energy management de 

beste combinatie. Als er gratis zonne-elek-

triciteit wordt geproduceerd die niet direct 

nodig is, dan neemt de Energy Manager een 

beslissing: er worden ofwel apparaten met 

een tijdelijke fl exibele energievraag inge-

schakeld (koeling en opladers, 

warmtepompen voor warm water, airconditi-

oners, etc.) of MyReserve slaat de overtollige 

elektriciteit op voor de uren zonder zon.

Energy Manager en MyReserve zijn optimaal 

afgestemd op het SOLARWATT systeem met 

PV-installatie en een eventuele warmte-

pomp.

Warmteproductie met 
verwarmingselement

2

Werking van de pompen4

Warmteproductie met 
warmtepompen

Met PV geoptimaliseerd opladen 
van elektrische voertuigen

Werking van kleinverbruikers

Opslaan van opgewekte 
stroom met MyReserve

1

3

5

6
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Alles in één oogopslag. Alles in eigen hand.
De Energy Manager wordt in de meterkast geïnstalleerd 

en regelt alle energiestromen in de woning. Via het internet 

gaan de gegevens naar het Energy Portal en u kunt ze 

online op de computer, tablet of smartphone inzien.
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OPTIMALE
EFFICIËNTIE

MyReserve haalt een uitzonderlijk hoog accu rendement van 

99,2%. Dankzij superieure DC-technologie worden nieuwe en 

bestaande PV-systemen voor het eerst echt rendabel.

MyReserve gebruikt DC-technologie voor 

de PV-omvormer: De gelijkstroom van de 

zonne-module wordt direct opgeslagen en 

pas bij afgifte aan het net van de woning 

omgezet in wisselstroom. Dit maakt een 

einde aan de meervoudige, hoge conver-

sieverliezen van AC-systemen. Andere 

fabrikanten verzwijgen deze verliezen en 

noemen alleen de efficiëntie van de accu, die 

bij de Myreserve 99,2% is, maar MyReserve 

bereikt een algemeen rendement van 93% 

tijdens het laden en ontladen (roundtrip).

   U kunt de efficiëntie gemakkelijk verhogen: dankzij de DC-technologie is MyReserve 

compatibel met alle gangbare PV-omvormers. Ook bestaande PV-systemen die on-

rendabel zijn geworden als gevolg van gewijzigde randvoorwaarden worden plotseling 

weer lucratief – met relatief weinig inspanning.
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Met het oog op de veiligheid en om vertrouwen te bieden is 

er een nieuwe standaard voor opslag ontwikkeld. MyReserve 

voldoet als een van de eerste aan de norm.

Met de hoge capaciteit van de moderne 

lithium-ion opslagsystemen voor thuis – met 

MyReserve tot 11 kWh – neemt natuurlijk 

ook uw behoefte aan beveiliging toe. Een 

aantal gerenommeerde instellingen zoals 

TÜV Rheinland, CETECOM en VDE hebben 

daarom gezamenlijk veiligheidsrichtlijnen 

voor de li-ion thuisopslag ontwikkeld. MyRe-

serve is als een van de eerste systemen voor 

thuisopslag met succes op het nieuwe veilig-

heidsbeleid door CETECOM getest en heeft 

de onafhankelijke veiligheidscertifi cering 

van CETECOM gekregen voor het volledige 

systeem.

MyReserve onderscheidt zich daarbij met 

selecte hoogwaardige componenten en een 

zeer uitgebreide systeemcontrole. Boven-

dien laat SOLARWATT MyReserve alleen door 

gecertifi ceerde vakmensen installeren. Geav-

anceerde oplaadtechnologie en onderdelen 

van de hoogste kwaliteit zoals keramische 

separatoren en lithium-ion-technologie 

zonder geheugeneff ect hebben een levens-

duur van meer dan 15 jaar. Daarom kan 

SOLARWATT op de MyReserve batterijmod-

ules 10 jaar garantie geven.

VEILIGSTE ALS 
EEN VAN DE EERSTE
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MyReserve neemt weinig ruimte in en kan snel worden 

geïnstalleerd. Des te sneller profi teert u van uw thuisaccu.

MyReserve is speciaal ontwikkeld voor een 

snelle plug-and-play installatie. Dankzij het 

lage gewicht kan één vakman het systeem 

goedkoop plaatsen.

Uitgebreide aanpassingen achteraf of 

ombouwwerk zijn niet nodig en dankzij de 

compacte afmetingen neemt MyReserve 

weinig van uw kostbare ruimte in beslag.

De belangrijkste feiten over MyReserve:
+ Afmetingen (HxBxD): 98,4 x 73,4 x 31 cm
+ Gewicht 78 kg (max. 25 kg voor elk component)
+ Nuttige opslag: 4.4 / 6.6 / 8.8 kWh of 11 kWh
+ Opslag uitbreidbaar: ja, tot 11 kWh
+ Ontlading DoD: 100%
+ Het totale rendement (laden en ontladen): 93%
+ Installatie: ruimtebesparende wandmontage
+ Veiligheid: o.a. gecertifi ceerd volgens de nieuwe veiligheidsrichtlijnen voor

de li-ion thuisopslag en de UN38.3 batterijmodule transporttest

STARTKLAAR 
READY FOR TAKEOFF
BEFORE SUNRISE.
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+ + +

Made in 
Dresden

EEN HOLISTISCHE 
BENADERING: MAXIMAAL 
RENDEMENT

SOLARWATT richt zich op het volledige systeem en een lang-

durig rendement van zonnepaneel tot stopcontact.

  Made in Germany: Wij produceren 

uitsluitend in onze onderneming in 

Duitsland. Al meer dan 20 jaar.

  30 jaar garantie: Onze nieuwste zon-

nepanelen gaan dertig jaar mee, zoals 

we beloven. Zowel product- en vermo-

gensgarantie zijn gegarandeerd.

Daarom ontwerpt SOLARWATT een compleet 

systeem waarin alle onderdelen de beste zijn, 

om een maximaal rendement te garanderen. 

Naast intelligente technologie speelt kwaliteit 

daarom een zeer belangrijke rol:

ZONNEPANELEN PV-OMVORMERSMYRESERVE THUISACCU ENERGY MANAGER
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SOLARWATT B.V.
De Prinsenhof 1.05 4004 LN Tiel

Tel. +31 344 767-002
Fax. +31 344 767-003

E-mail: info.benelux@solarwatt.net

www.solarwatt.nl
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