
MOON Power
Shranjevanje in prilagodljivo oddajanje energije  
s hranilnikom električne energije MOON

Hranilnik energije MOON
Vrhunska kakovost in dolga življenjska doba zagotavljata brezskrbno shranjevanje in 

prilagodljivo oddajanje električne energije. Čisto solarno električno energijo, ki jo proizvede 

fotovoltaični sistem, začasno shranite in jo pozneje uporabite za napajanje objekta ali za 

polnjenje električnega vozila. Tako ste lahko skoraj neodvisni od dobavitelja električne energije.

  Visokokakovostni hranilnik energije za vaš dom

  3.000 ciklov polnjenja in 10 let garancije

  Zanesljiva, trajnostna in varna baterijska tehnologija (LiFePO4)

  Integriran 1-fazni ali 3-fazni AC sistem »All-in-One«

  Možnost kombiniranja z vsemi fotovoltaičnimi sistemi

  Najvišja varnost in kakovost: »Izdelano v Sloveniji«

Pridržujemo si pravico do sprememb in posodobitev tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in 
drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadar koli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, 
gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi.            

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, SI-1000 Ljubljana 
www.moon-power.si, moonpower@porsche.si

Brezplačni telefon: 080 88 46

HOME EDITION PREMIUM EDITION

HOME 10 HOME 15 PRO 15 PRO 20 PRO 30

Uporabna kapaciteta baterije v kWh 10,0 14,0 14,0 20,0 28,0

Globina praznjenja (DoD) 80 %

Teža v kg 145 170 230 270 320

Mere na enoto (Š/G/V) v cm 55x40x150 55x40x150 70x40x180 70x40x180 70x40x180

Moč polnjenja v kW (polnjenje in praznjenje) 5,0 5,0
3 x 3

skupaj 9,0
3 x 3

skupaj 9,0
3 x 3

skupaj 9,0

Tip sistema enofazni enofazni trifazni trifazni trifazni

Maks. izkoristek razsmernika 96 %

Maks. izkoristek baterije 98 %

Temperatura okolice od 0°C do +30 °C

Celična tehnologija litij-železo-fosfat (LiFePO4)

Zaščita proti prahu in vodi IP30

Omrežni priključek L1, L2*, L3*, N, PE

Preverjanja/direktive
VDE AR N 4105, TOR D4, IEC 62040-1, nizkonapetostna direktiva 2014/35/EU, Direktiva 

2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti, SGS TÜV Saar, UN38.3,
IEC 62133, IEC 62619

Garancija 10 let**

Ciklusi 3.000**

Polnjenje na 90 % v pribl. 2,2 ure 3 ure 1,6 ure 2,2 ure 3,2 ure

Cena z 9,5% DDV*** 7.066,96 € 8.268,94 € 12.372,63 € 13.885,05 € 16.974,04 €
* Samo pri trifaznem

** Upoštevajte aktualna garancijska določila. 

*** V primeru nakupa skupaj z montažo in namestitve v stanovanjske objekte, ki so namenjeni za trajno bivanje in so del socialne politike, ter na stanovanjske stavbe za posebne 
namene ali pripadajoče dele teh objektov, se DDV obračuna po znižani 9,5% stopnji. Montaža v ceno ni všteta.

Na voljo v modri in beli barvi.


