
MyReserve. VERDENS MEST EFFEKTIVE BATTERI.

FREMTIDEN'S BATTERIER 
ER MODULÆR.
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MyReserve – passer perfekt, uanset hvad du har planlagt.

SOL-ENERGI HELE DØGNET – MERE 
UAFHÆNGIGHED, 
LAVERE OMKOSTNING PÅ ELEKTRICITET.
Et batteri er det ideelle supplement til ethvert solcelleanlæg. Det gemmer den elektricitet, dit 
tag producerer i løbet af dage til, når du har mest brug for det: om aftenen. Du sparer op til 
80% af dine el-omkostninger. Og takket være det modulære design passer det perfekt til dine 
individuelle strømbehov.
To kompakte byggesten - et fælles mål.

MyReserve Command - den intelligente
kontrolenhed for maksimal anvendelig effekt
MyReserve Command indeholder al batteriet's 
strømelektronik. Stik, sensorer, software - alt 
sammen samlet i et pladsbesparende, holdbart 
aluminiumshus. Denne kontrolenhed er bygget 
for at sikre, at du optimalt kan bruge den strøm, 
du genererer - og er nødt til at købe så lidt strøm 
som muligt. På denne måde får du mere energi 
fra hver solstråle!

MyReserve Pack - det kompakte batteri
for optimal kapacitet
Med sin enestående batterieffektivitet på 99,2% 
er MyReserve Pack det mest effektive 
batterimodul i verden. Dette betyder, at du kan 
stole på, at MyReserve lagrer din solenergi 
effektivt. Du kan bruge den energi, du genererer 
selv nøjagtigt, når du har brug for den. Hvert 
lithium-ion-batterimodul har en kapacitet på 2,4 
kWh.

Download 

MyReserve App 

at the App Store 

or Google Play



SOLARWATT MyReserve        3

Smart batteri management 
system
Et intelligent styringssystem er hjertet i vores 
effektive batteri. Systemet overvåger 
hundredvis af systemparametre hvert sekund 
og optimerer opladning og afladning.

Sådan opnår MyReserve ikke kun den hurtigste 
reaktionshastighed, men også en særlig lang 
batterilevetid.

Få mere ud af hver en solstråle 

DET BETALER SIG SELV AF
Med sin enestående effektivitet sætter MyReserve benchmark på lagermarkedet. 
Dæk op til 80% af dit gennemsnitlige årlige strømbehov med dit eget solsystem på 
taget - nogle dage endda op til 99%! Nøglen til dette: optimeret forbrug. Med disse 
unikke driftsprotokoller sikrer din MyReserve dig så meget gratis solenergi som 
muligt i stedet for dyrt elnet:
Højeste reaktionshastighed
Mange elektriske apparater, såsom 
induktionsområder eller kaffemaskiner, kræver 
strøm i nogle få sekunder, hvilket skaber 
kortvarige forbrugstoppe. Konventionelle 
batterier kan ikke reagere hurtigt nok til at 
imødekomme denne pludselige efterspørgsel, 
og husholdningsapparater ender med at bruge 
dyr el-strøm. MyReserve registrerer 
efterspørgsel med det samme og leverer 
elektricitet i næsten realtid.

Mindre konverteringstab.

MERE BRUGBAR SOLKRAFT. 

Elektricitet fra taget går gennem en inverter og 
omdannes til vekselstrøm. Hvis det sendes til 
et konventionelt batteri, konverteres det 
tilbage til jævnstrøm. Når batteriet aflades, 
skal strømmen derefter konverteres igen til 
vekselstrøm. Ved hver konvertering mister du 
noget af din dyrebare solenergi og ender kun 
med 75% til eget brug.
MyReserve, på den anden side, installeres før 
inverteren. Den gemmer jævnstrøm fra 
solcelle-systemet. Kun når strømmen 
forbruges i husstanden omdannes det til 
vekselstrøm. Dette efterlader over 90% af din 
egen solenergi til rådighed - det betaler sig!

 Solcelle moduler producerer jævnstrøm (DC) og batteristrøm  gemmes også
i DC. Husholdninger bruger dog vekselstrøm (AC). DC-strømmen skal  
konverteres til vekselstrøm, og denne konvertering udføres af inverteren. 

3 Conversions

75 %
usable energy

STANDARD AC-SPEICHER

KOPPELT
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MYRESERVE: DC-GENERATOR GEKOPPELT
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MYRESERVE: DC Batteri
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brugbar energi
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Med SOLARWATT får du ikke kun produkter, der 
leverer miljøvenlig elektricitet, men også 
produkter, der forurener miljøet så lidt som 
muligt.
I løbet af sin levetid opbevarer MyReserve cirka ti 
gange mere ren energi end nødvendigt for 
produktionen - et kraftigt plus for miljøet. 
MyReserve's kompakte design betyder, at 
produktionen kræver meget få materialer og 
sparer plads under opbevaring og transport. 
SOLARWATT er forpligtet til konstant forbedring 
af hvert produkt's miljøbalance, og MyReserve er 
ingen undtagelse. Det er en betydelig forbedring i 
forhold til de foregående modeller.

Det modulære design er ikke kun grønt til nye 
installationer, men også til reparationer! Hvis en 
udveksling er nødvendigt, skal kun det berørte 
modul udskiftes og transporteres og ikke hele 
batteriet. Korte produktionsafstande hjælper også 
miljøet, og bortset fra battericellerne produceres 
alle MyReserve-komponenter direkte i Tyskland. 

Selv under produktudviklingen af MyReserve 
tænkte SOLARWATT på fremtidig genbrug. Alle 
komponenter er designet til at blive demonteret 
let og uden skader. Genanvendelsesgraden for de 
komponenter, der produceres af SOLARWATT, er 
på 86% - en trendsætter inden for branchen.

MyReserve er dit batteri med bæredygtighed 
indbygget.

MyReserve miljøkoncept:
Ressourcebesparende fremstilling, nem genanvendelse.

SÅ DIN GRØNNE  ELEKTRICITET FORBLIVER 
SÅDAN.



2,4 kWh

7,2 kWh

1T 13T 4.5T

12 kWh

ANWENDUNGSBEISPIELE SPEICHERKAPAZITÄT MYRESERVE

1T 13T

1T 13T 4.5T 1T 1.5T
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Kapaciteten på batterier udtrykkes i kilowattimer (kWh). 1 kWh betyder, at batteriet kunne drive en enhed 
med en ydelse på 1.000 watt i 1 time. De fleste enheder kræver dog meget mindre end 1.000 watt. Her er 
et par eksempler på, hvor meget energi dit batteri kan levere:

HVAD KAN DU DRIVE MED DIT BATTERI?

Fysisk sikkerhed
Hvert MyReserve-modul er forseglet i et 1,4 cm tykt 
aluminiumstøbt hus.

De elektriske batteripoler er isoleret fra hinanden 
af keramiske separatorer, ligesom en 
højspændingsledning. Dette forhindrer pålideligt 
kortslutninger fra aflejringer på katoden og 
anoden.

For at sikre, at din MyReserve til enhver tid kan 
lukkes, er SOLARWATT afhængig af autonome 
relæer. Alle relæer skifter uafhængigt af hinanden, 
og hver sikrer systemet. Dette betyder, at relæerne 
ikke kan forstyrre hinanden i tilfælde af fejl - 
maksimal sikkerhed for dig.

Datasikkerhed
De fleste konventionelle batterier er afhængige 
af en internetforbindelse, hvilket betyder, at 
digital indtrængen altid er mulig. For at udelukke 
manipulation med tredjeparter er de interne og 
eksterne CAN-databusser i MyReserve fysisk 
adskilt.

Data om enhedens status er den eneste slags, 
MyReserve sender eksternt. De indre fysiske 
grænseflader beskytter de resterende data 100% 
mod uautoriseret ekstern adgang. Dette sikrer, at 
ingen kan manipulere dit batteri udefra.

Højeste fysiske sikkerhed. Kompromisløs datasikkerhed.

SIKKERHED ER IKKE TIL DEBAT.
Maksimal sikkerhed var en integreret del af MyReserve lige fra starten. Det er ikke underligt, at MyReserve 
var det første batteri, der fuldt ud opfyldte kravene i sikkerhedsretningslinjen for opbevaring af lithium-
ion, husholdning. MyReserve sætter nye standarder:

2.4 kWh

7.2 kWh

12 kWh



Garanteret ydeevne
Vi garanterer, at dit MyReserve-batteri holder 
mindst 10 år - og stadig har 80% eller mere af 
dets oprindelige lagerkapacitet, uanset 
opladnings- / afladningscyklusser. Hvis ikke, 
reparerer vi din MyReserve gratis eller udskifter 
det berørte modul.

SOLARWATT Fuld dækning
Hver MyReserve leveres med en gratis 
forsikringspolice - SOLARWATT "Full coverage". 
Denne forsikring dækker blandt andet:

• tyveri af systemkomponenter
• skader fra ekstremt vejr, oversvømmelser, 

hærværk
• defekter på grund af overspænding, 

kortslutninger, e.t.c ...

Detaljeret garanti og "Full Coverage" oplysning 
er tilgængelige på vores hjemmeside eller fra 
din installatør.
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Top
Stromspeicher

2017
SOLARWATT

MyReserve Matrix 4.4 kWh

online

Kategorie: Lithium < 5 kWh
 Insgesamt im Test: 

300 Modelle

Allround beskyttelse med SOLARWATT'S garantier og fuld 
dækning. 

HVOR ANDRE LOVER,
SOLARWATT GARANTERer. 
Med et SOLARWATT-batteri investerer du i fremtiden - din og fremtidige generationer. SOLARWATT 
tilbyder en præstationsgaranti til din MyReserve, som overstiger de lovmæssige krav med en faktor på fem.

Takket være dets komplette modularitet kan MyReserve altid konfigureres til dine nøjagtige specifikationer.

TO LEGO KLODSER, ENDELØSE MULIGHEDER
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Fuld dækning
SolarWatt forsikrer dit system og dit eludbytte gratis mod storme, 
hærværk, tyveri, tekniske fejl og andre skader.

30 års garanti
Vi garanterer, at dine solcelle-moduler fungerer i 30 år og 
stadig leverer mindst 87% af deres originale output.

OPBEVAR ENERGI 
MyReserve-batteri, så 
du kan bruge din egen 
solenergi om natten, 
når solen ikke skinner.

STYR ENERGI 
EnergyManager til 
intelligent styring af 
alle strømforbrugende 
apparater i huset og 
maksimal udnyttelse 
af dit solcelleanlæg.

PRODUCERER ENERGI
Solcelle af den højeste æstetiske kvalitet og stabile 
udbytte i årtier.

KRAFTFULD OG OMKOSTNINGSEFFEKTIVT
SOLARWATT SYSTEM'S FREMGANGSMÅDE.
SOLARWATT er den eneste leverandør, der producerer alle de væsentlige komponenter i dit solsystem selv:
PV-moduler, energiledere og batterilagring. Disse byggesten supplerer hinanden perfekt og ved at bruge dem sammen 
styrker deres effektivitet. Resultatet for dig: maksimal effektivitet og uafhængighed.

Fremstillet i Tyskland
Som et tysk firma udvikler og producerer vi alle komponenter 
på vores lokationer i Dresden og Frechen (nær Köln). 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os: 

SOLARWATT International + 49-351-8895-444

Maria-Reiche-Straße 2a info@solarwatt.com

01109 Dresden  Stand 05.2018 

www.solarwatt.com
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MYRESERVE

CERTIFICERET SIKKERHED.
HØJESTE EFFEKTIVITET. 

GARANTERET PRÆSTATION.

www.solarwatt.com

Hjortevænget 34 - 3450 Allerød 
www.x-sol.dk - mail: info@x-sol.dk 

Tlf.: +45 2632 2045




