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AQUASOLAR
Lieuwe Dijkstra

Aquasolar is hét bedrijf wat in Europa
als eerste een werkend product op
Zonne energie op de markt bracht!
Waar de grote oliemaatschappijen het met zonne-energie in
Europa nog lang niet zagen zitten, bracht Lieuwe Dijkstra in
1979 de veedrinkbak, werkend
met een accu en een waterpompje op 12 Volt, een door een
zonnepaneel gevoed systeem op
de markt.

Hier zijn er vele duizenden van
verkocht en er worden ‘vandaag
de dag’ naast de waterbakken
nog steeds onderdelen als waterpompjes, flotters, accu’s en zonnepanelen voor verkocht.
In de jaren tachtig kwamen er
vele verzoeken van camper- en
booteigenaren of deze zonnepanelen ook bij hen de accu’s konden laden.
Dit was destijds net als de veedrinkbak een gat in de markt. Op
deze manier bleef Lieuwe Dijkstra ook bij wat betreft de produktie van zonnepanelen en wist
zo welke panelen hij wél en niet
moest toepassen.

In het jaar 2000 heeft Lieuwe
Dijkstra zich met zijn bedrijf
Aquasolar in Sneek op het Watersportpark ’t Ges gevestigd.
Sneek is hartje watersport, met
veel toerisme.
’T Ges is een uitgelezen park
voor de watersportliefhebbers
en Lieuwe Dijkstra heeft zich
toegelegd op o.a. de verkoop en
montage van daglichtpanelen op
boten en campers.
Aquasolar is een bedrijf dat bestaat uit een showroom met
Naast dat Aquasolar goed te
bereiken is voor campers (nabij
de A7) en boten (aan de Houkesloot, nabij het Sneekermeer),
heeft het bedrijf ook een zeer uitgebreide showroom met A-merk
producten en vakkundige mensen die u kunnen adviseren in de
verschillende mogelijkheden voor
uw zonnewensen.

Daarnaast is Aquasolar importeur
van verschillende A-merken als
Sunware beloopbare panelen,
Midnite en Phocos laadregelaars
en Leading edge windmolens.
Dealer van o.a.: Dometic/Waeco, Victron, Exide, Varta, Optima
en Superwind.

werkplaats, een buiten standplaats voor campers en een eigen
aanlegsteiger waar vervolgens
diverse systemen op campers en
boten worden geïnstalleerd.
Zoals zon/licht systemen, accu’s,
laders, omvormers, windmolens,
koelkasten LED verlichting, etc.
Daarnaast doet Aquasolar projectmatige autonome systemen
op locatie. Waaronder: woonarken, zomerhuisjes, tiny houses,
reclameborden, scoreborden,
golfkarretjes, etc., etc.

Montages vinden plaats in eigen
werkplaats, of aan eigen aanlegsteigers van Aquasolar. Ook
montage op locatie behoort tot
de mogelijkheden.
Klanten kunnen in de meeste gevallen hierop wachten.
Bij Aquasolar staat klantvriendelijkheid, service en kwaliteit hoog
in het vaandel.

W-8t niet langer
en kom het
R-varen.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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ZONNEPANELEN

De uitkomst van de berekening
bepaald in grote mate het totale
op te wekken vermogen van de
panelen. Daarna gaan we kijken
naar de best beschikbare ruimtes en mogelijkheden voor het
plaatsen van zonne, of daglicht
panelen.

Afhankelijk van de beschikbare
ruimtes, bepaald Aquasolar in
overleg met u wat voor soort
panelen we gaan gebruiken. Dit
kunnen de glaspanelen zijn, maar
ook de flexibele panelen of de
zeer degelijke overloopbare panelen van Sunware.

ZON OF DAGLICHTPANELEN?
De sunpower serie van ASP
(Aquasolar Sunpower Panelen)
zijn ideaal voor veel toepassingen
in autonome Zonnesystemen. De
hoge laadstroom, het geringe oppervlak en de Back-Contact cellen, maken deze serie uitermate
geschikt voor het benutten van de
kleine beschikbare ruimtes. Door
onze monokristalijne silicium cellen te combineren, ontstaat er

een hoog voltage met een zeer
goede voltage/temperatuur coëfficiënt. Dit zorgt voor een uitstekende lading van de accu,
zowel bij hogere temperaturen
als indirect zonlicht (daglichtcellen). De opbrengst van deze serie
Aquasolar zonnepanelen zorgen
er dan ook voor dat de opbrengst
ervan onder alle weersomstandigheden het hele jaar optimaal
zal zijn.

Voor boot of camper
Aquasolar is gespecialiseerd in
het leveren en monteren van
voornamelijk “kleine zonnepanelen”. Dit in verband met de beperkte ruimte op het dek of dak
van boot of camper.

Middels een uitgebreide berekening van Aquasolar zal worden
gekeken naar:
• De wens van de klant. (hoeveel
dagen wilt u vrij staan of liggen)
• Het totaal opgenomen verbruik
van alle energieverbruikers.
• De totale accucapaciteit die
moet worden geladen met zonnestroom.

MARKTLEIDER IN
EFFICIËNTIE*
Cel efficiëntie van 19,7%.
Tevens bij warm weer.
15 jaar productgarantie.

Zon-/daglicht panelen ASP
Type
vermogen
ASP-30
30 W
ASP-60
60 W
ASP-90
90 W
ASP-100
100 W
ASP-115
115 W
ASP-130
135 W
Sanyo / Panasonic*
240 W
Sanyo / Panasonic*
330 W
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voltage
12V
12V
12V
12V
12V
12V/24V
24V
24V

afmeting (mm)
510 x 415 x 35
734 x 535 x 35
1302 x 416 x 35
+/- 1037 x 527 x 35/46
1178 x 535 x 35
1082 x 796 x 35
1580 x 798 x 35
1590 x 1053 x 35

0515-431920

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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Aquasolar is sinds 2000 importeur
van Sunware voor Nederland

AQUASOLAR
& SUNWARE

Sunware heeft zich volledig toegelegd op overloopbare zonnepanelen voor onder andere de
Watersport. Maar ook bij industriële toepassingen worden deze
panelen vaak in producten geïntegreerd.

Overloopbare zonnepanelen

Overloopbare panelen dienen
echter bepaalde eigenschappen
te bezitten waardoor het technisch verantwoord is om ze te
gebruiken.
Niet alle merken, die op de markt
zijn, voldoen aan deze eisen. Met
name bij zeilen op zee, en eigenlijk in het algemeen worden er
steeds hogere eisen gesteld aan
panelen.

Modules Series-20
SW-20143
SW-20144
SW-20145
SW-20146
SW-20163
SW-20164
SW-20165
SW-20166
SW-20182
SW-20183
SW-20184
SW-20185
SW-5065R
SW-5166L
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14 Wp
20 Wp
25 Wp
38 Wp
25 Wp
38 Wp
50 Wp
75 Wp
40 Wp
55 Wp
83 Wp
100 Wp
48 Wp
48 Wp

468 x 243 x 4 mm
643 x 273 x 4 mm
807 x 273 x 4 mm
1154 x 273 x 4 mm
426 x 481 x 4 mm
599 x 481 x 4 mm
772 x 481 x 4 mm
1119 x 481 x 4 mm
689 x 469 x 4 mm
689 x 599 x 4 mm
689 x 859 x 4 mm
1012 x 689 x 4 mm
780 x 460 x 4 mm
780 x 460 x 4 mm

0.7 kg
1.0 kg
1.4 kg
1.9 kg
1.3 kg
1.8 kg
2.3 kg
3.4 kg
2.4 kg
3.0 kg
4.2 kg
4.5 kg
4,0 kg
4,0 kg

0515-431920

0.72 A
0.96 A
1.37 A
1.92 A
1.44 A
1.92 A
2.54 A
3.84 A
2.20 A
2.70 A
4.10 A
5.75 A
2.40 A
2.40 A

12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V

Een criterium hierbij is bijvoorbeeld de beperkte beschikbare
ruimte op het dek. Hiervoor moet
het paneel klein, overloopbaar en
met antislip zijn.
Door gebruik te maken van de
hoogste rendement cellen, in
combinatie met een voor de koeling geïntegreerde RVS achterplaat, zal er een maximaal haalbare opbrengst zijn op de kleinere
ruimte.
Daarnaast heeft Sunware zijn
eigen laadregelaars op de markt
gebracht. Namelijk de FOX
series, geschikt voor eventueel
meerdere accu-groepen en uit te
breiden met een monitor.

NEW: Lithium
laadregelaar

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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SUNWARE TX
EN RX SERIE

Sunware heeft in samenwerking met
Aquasolar medio 2014 de combinatie
“Zonnepaneel verwerkt in textiel” op
de markt gebracht (tx serie).

Sunware zonnepaneel
verwerkt in textiel

TX serie

Dit geeft weer nieuwe mogelijkheden op voorheen ondenkbare plaatsen zoals op de Buiskap, Bimini en zelfs Windkleden
op zeiljachten.

Betrouwbaar, veilig en duurzaam. Alle producten van
Sunware worden in Duitsland getest en gefabriceerd.

Bij opvouwbare modules werken
de elementen onafhankelijk van
elkaar! Deze bijzondere schakeltechniek door SunWare zorgt
voor een minimaal verlies, wanneer een element in de schaduw
zou liggen. De overige componenten zullen dan op volle kracht
blijven produceren.

Zonnepanelen voor buiskap, bimini, etc. zijn verkrijgbaar vanaf
38 Watt tot 200 Watt.

RX serie

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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COMPLETE
ZONNESETS

FLEXIBELE
ZONNEPANELEN

bij Aquasolar

bij Aquasolar

Erg populair bij Aquasolar zijn de
door ons samengestelde zonnesets. In één keer alles voor uw
eigen solarlaadstation.

De flexibele panelen zijn heel licht
en zeer flexibel.

Deze zijn te verkrijgen in verschillende afmetingen en Wattages.
Standaard inbegrepen zijn:
• Zonnepaneel
• Bijpassende Laadregelaar
• Vier spoilers
• Dak doorvoer
• 1 tube sikaflex lijmkit
• Zekering houder met zekering
• 3 meter solar twin kabel

Ga voor de verschillende opties
naar onze website
www.aquasolar.nl

Verlijmen op een grote kromming
maakt dit paneel geschikt voor
b.v. boot en camperdaken.
De Back-Contact cellen maken
dit paneel zeer efficiënt op de
zonnige dagen.

Door de geringe dikte van maar
4 mm zal de doorvaar/rij hoogte
behouden blijven, en de luchtweerstand tijdens het rijden wordt
minimaal gehouden.
De panelen zijn in verschillende
Wattages te verkrijgen tot 180
Watt.

50 Wp
50 Wp
80 Wp
100 Wp
120 Wp
180 Wp

Ga voor de verschillende opties naar onze website
10
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535 x 550 x 4 mm
1090 x 235 x 4 mm
935 x 540 x 4 mm
1050 x 540 x 4 mm
1305 x 540 x 4 mm
1560 x 540 x 4 mm

12 V
12 V
12 V
12 V
12 V
24 V

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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A-merk laadregelaars

LAADREGELAARS
BIJ AQUASOLAR
Een essentieel onderdeel voor uw
zonnestroomsysteem
Aquasolar heeft in de loop der jaren een vast programma voornamelijk “Europese” laadregelaars
in zijn programma.
Laadregelaars zijn een essentieel
onderdeel voor uw zonnestroomsysteem. Deze maakt namelijk
van de spanning uit het zonnepaneel (zonnestroom) de correcte
laadspanning voor uw accu (laadstroom).

Het Duitse “Sunware” heeft zijn
eigen lijn met Fox regelaars, en
Victron zijn eigen lijn MPPT regelaars. Maar ook het Duitse
“Phocos” wordt al 15 jaar door
Aquasolar geïmporteerd. Net als
het Duitse Steca programma
en de Amerikaanse toppers:
“Midnite classic” en Morningstar.

Allen zeer degelijke en betrouwbare A-merk laadregelaars, ieder
met zijn eigen eigenschappen en
voor elke toepassing met uiteenlopende prijsklassen.
Uiteraard zal aan de hand van
de beschikbare informatie door
u verstrekt aan Aquasolar, de
voor u best bijpassende regelaar
worden uitgezocht.

Net zoals een goede acculader,
gaat het opladen van uw accu in
verschillende fasen. Daarnaast
kan het type accu wat aangesloten wordt en de totale wattage
van uw zonnesysteem mede bepalend zijn welk type laadregelaar
geschikt is voor uw installatie.
NEW: Lithium
laadregelaar

NEW: MPPT voor twee
accu groepen

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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MONTAGE

AANSLUITINGEN WALSTROOM

Aansluit- en bevestigingsmaterialen
bij Aquasolar

Aquasolar heeft voor u in de loop
der jaren een zeer groot assortiment van 1e klas bevestiging
en montage materialen geselecteerd.
Let op:
In deze productgroep is er heel
veel imitatiemateriaal met een
middelmatig kwaliteit op de
markt.

Van accu, solar en walstroombekabeling tot Solarstekkers,
zekeringhouders & verscheidene
solarbevestigingen aan toe. Stuk
voor stuk originele A-merken en
goed gekeurde producten waar
Aquasolar al decennia lang zeer
goede ervaringen mee heeft.

Aquasolar is van mening dat ‘alleen’ goed gekeurde montagematerialen een systeem betrouwbaar en duurzaam maakt.

14
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Aquasolar verzorgt volledige installaties voor walstroom. Daarnaast doen wij ook check-ups
van bestaande installaties.
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SCHARNIERBAAR
Ideaal voor het kantelen richting zon (max. rendement)
en/of schilderen/scoonmaken onder de panelen.

PANEEL
BEVESTIGING

Handrelingbeugels

Innovatieve materialen en
bevestigingen voor panelen

BEVESTIGINGS- EN AANSLUIT- MATERIAAL

Ook voor de montage van glaspanelen heeft Aqua Solar buiten
de standaard dakspoilers innovatieve oplossingen in RVS.

16
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Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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ACCU’S
BIJ AQUASOLAR
De basis van iedere autonoom
stroomsysteem is natuurlijk de Accu
Hier moet uiteindelijk alle stroom
in: (acculader, zonnecellen, windmolen, dynamo) en uit naar de
verbruikers.
Ook de stroom die u overdag
opwekt met een Aquasolar zonnesysteem moet ’s avonds weer
kunnen worden gebruikt. Aquasolar heeft ook hier voor u een
keuze gemaakt in duurzame en
betrouwbare A-merk Accu’s.
GESLOTEN ACCU’S
(onderhoudsvrij)
Open accu’s zijn gevuld met
vloeibaar elektrolyt. In een
gesloten accu is de elektrolyt
meestal gevormd tot een gel (de
gel accu) of geabsorbeerd in microporeus materiaal ( AGM accu).

Zoals onder andere: Victron,
Varta, Exide, Optima.
Afhankelijk van het gebruik,
cyclisch laden en ontladen
en de benodigde hoeveelheid
ampères per dag zal er een keuze
worden gemaakt uit verscheidene typen accu’s:
AGM, Gel, Vlakke plaat (nat),
Opgerolde cel accu, Tractie of
semi-tractie.
Er ontsnapt dan praktisch geen
gas uit de accu.
Het aantal cycli per jaar, de
omgevingstemperatuur en vele
andere factoren die van invloed
zijn op de levensduur van een accu
variëren dan ook per gebruiker.

Soms (afhankelijk van wensen en
verbruikers) moet de totale capaciteit worden vergroot, er worden
dan meerdere accu’s met elkaar
gekoppeld. (accubank). Hierbij
spelen ruimte, gewichtsverdeling
en benodigde capaciteit een grote
rol.
LITHIUM ACCU’S
Meer en meer worden Lithium
accu’’s toegepast in verscheidene apparaten. Denkt u hierbij aan
de elektrische auto’s of fietsen,
maar ook uw powertools. Telefoon en tablet zijn allemaal voorzien van een lithium accu.

Lithium accu’s zijn duur in vergelijking tot loodzuuraccu’s. Maar
bij veeleisende toepassingen
worden de hoge aanschafkosten
meer dan gecompenseerd door
de langere levensduur, de superieure betrouwbaarheid en de
uitstekende efficiëntie.

Aquasolar zal aan de hand van uw
verstrekte informatie de beste oplossing voor u vinden.
Enkele voordelen zijn:
- Bespaart tot 70% aan ruimte
- Is tot 70% lichter in gewicht
- Volledige effiecientiecyclus van
100%
Een BMS (Battery Management System, accubeheersysteem)
Behalve celbalancering doet een
BMS het volgende:
-
Voorkomt onderspanning van
de cel door de belasting vroegtijdig los te koppelen.
- Voorkomt overspanning van de
cel door de laadstroom te verminderen of het laadproces te
stoppen.
- Schakelt het systeem uit bij een
te hoge temperatuur.
Een BMS is daarom onmisbaar
om schade aan grote Lithiumion-accubanken te voorkomen.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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Een prijswinnende
innovatie voor de CRX lijn

DOMETIC / WAECO
Dé Aqua Solar koellijn van
Dometic / Waeco
Eigenlijk behoeft het merk weinig
toelichting voor een ieder met
een boot of camper.
Dometic/Waeco heeft in de loop
der jaren een zeer gerenommeerde naam opgebouwd.

Buiten de uitzonderlijk goede
prestaties zijn ze op hun beurt
zeer zuinig in energieverbruik,
wat weer de juiste combinatie is met de zonnestroom van
Aquasolar.

Voor Aquasolar heeft de koellijn
van Dometic/Waeco zich al jaren
bewezen. En dan met name de
compressor koelkasten en koelboxen.

De befaamde CR en CRX compressorkoelkasten zijn er in de
uitvoeringen van: 40, 50, 65, 80,
110 en 140 liter. Daarnaast zijn
er nog de compressor koellades
van 20 of 30 Liter. Er is tevens
HDC serie staande varianten van
173, 228 en 277 liter.

De veelzijdige nieuwe CRX is de
eerste en enige maritieme koelkast met een uitneembaar vriesvak, waarmee booteigenaren
de beschikking krijgen over een
unieke drie-in-een-oplossing in
één enkele behuizing.

Ook kan de temperatuur van de
gehele unit worden verlaagd tot
-8°C zodat hij alleen als vriezer
werkt.
Buiten de standaard lijn is er uiteraard ook de CRX S (RVS) uitvoering mogelijk.

Het baanbrekende, gepatenteerde design stelt gebruikers in staat
het vriesvak snel te verwijderen,
waardoor de CRX verandert in
een koelkast met een grotere
capaciteit.

Sommige Vitrifrigo koelkasten
zijn uitgerust met wielkast uitsparing. Ideaal voor campers.
Ook bieden sommige modellen
de mogelijkheid om de compressor naast de koelkast te plaatsen.
Uitvoering in glans, zwart of RVS.
Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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DOMETIC / WAECO
COOLFREEZE
COMPRESSORKOELBOXEN

CFX serie

Door Aquasolar als beste getest
Door Aquasolar als beste getest zijn de CFX compressorkoel-boxen. Ze leveren uitstekende koel- en vriesprestaties,
ook bij de hoogste buiten-temperaturen.

Ze kunnen overal ter wereld gebruikt worden op elke boord- of
netspanning en daar komt nog bij
dat ze ideaal zijn voor gebruik op
zonne-energie van Aquasolar.
De CFX serie heeft uitvoeringen
van 26 tot 85 Liter.

Koelprestaties tot -22 °C zijn mogelijk, afhankelijk van het model.
De koelboxen werken zeer efficiënt ( van 0.38 tot 0.76 AH) en
stil, ook als ze schuin staan.

De Dometic CoolFreeze CF-koelboxen
Uitgerust met schouderriem,
draagbeugel of draaggrepen
kunnen ze zonder problemen
overal mee naartoe genomen
worden. Opbergen is al helemaal
geen probleem: compact als ze
zijn, passen ze perfect in elke
nis, of tussen de voorstoelen in.
Ze scoren nog meer pluspunten
als het om de prestaties gaat:
Koelen en vriezen tot max. -18°C
bij een minimaal stroomverbruik.

FR35

CF serie

CFX serie

Energieklasse A++ en
vriestemperaturen tot -22 °C,
een primeur voor mobiel gebruik!
22
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Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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BORDBAR SERIES
Thermo-elektrische personenautokoelbox met koel- en verwarmingsfunctie

THERMO-ELEKTRISCHE
KOELBOXEN
Koelboxen van Dometic / Waeco
Een lager gewicht, eenvoudig te transporteren, breder inzetbaar en goedkoper, dat zijn
enkele van de kenmerken van de
thermo-elektrische koelboxen van
Dometic/Waeco. Afhankelijk van
het model zijn koelprestaties mogelijk tot 30 °C onder de omgevingstemperatuur en er is zelfs een
verwarmingsfunctie aanwezig.

TROPICOOL-SERIE
Veelzijdig, krachtig en perfect
uitgerust – dat zijn enkele kenmerken van de Dometic TropiCool serie. Zo beschikken de
koelboxen (behalve de TC 07)
bijvoorbeeld over een intelligente
energiespaarmodus en individuele temperatuurregeling met
led-weergave. Indien gewenst
kunnen deze handige units ook
etenswaren warm houden: met
het activeren van de verwarmingsfunctie kunnen temperaturen tot +65 °C worden bereikt.

24

0515-431920

COOLFUN SC SERIE
CoolFun, de universele vrijetijdskoelbox zijn leverbaar in drie
verschillende maten en met een
USB-aansluiting op de koelbox
voor het laden van mobiele apparatuur.

WIJNKOELERS
De twee wijnkoelers uit de
MyFridge serie zijn perfecte,
compacte koelers voor het koud
houden van 1 of enkele flessen.
Ideaal voor op de boot of op de
camping.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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PASSIEVE
KOELBOXEN
“onverwoestbare”
Dometic / Waeco koelboxen
Hoge buitentemperaturen, oneffen terrein, stof en modder? Voor
de “onverwoestbare” Dometic
koelboxen is dat een fluitje van
een cent. Speciaal ontwikkeld
voor de Australische outback, en
dus bestand tegen een stootje,
maar nu ook bij Aquasolar verkrijgbaar. Uitgerust met een zeer
effectieve isolatie en voorzien
van koelelementen of ijsblokjes
houden ze levensmiddelen zoals
vis en vlees voor een langere
periode vers. Afhankelijk van het
gebruik en de weersomstandigheden kan dit zelfs oplopen tot
een paar dagen. Deze koelboxen
worden verkocht met maar liefst
5 jaar garantie. Ten slotte is ieder
detail van de naadloze kunststof
gevormde box ontworpen voor de
meest veeleisende gebruikers en
toepassingen.

• Extreem lage warmteopname
• Uiterst effectieve PU-isolatie,
gecombineerd met een intelligente labyrint afdichting
• Geintegreerde polyethyleen
voeten voor meer stabiliteit
• Naadloze constructie van UV
bestendige kunststof
• Praktische (smelt-)waterafvoer
• Geschikt voor levensmiddelen
en eenvoudig te reinigen
• Zeer lange levensduur
• 5 jaar

BESCHERMING
EN REINIGING
OsolarMio creëert een transparante, niet reflecterende en onzichtbare barrière op het glasoppervlak. Het zonnepaneel wordt
afweermiddel voor water, stof,
zand, algen, pollen en ander vuil.

Er is aangetoond dat door toepassing van Nano-technologie
het rendement van uw zonnepanelen maximaliseert. Dit produkt
is geschikt voor nagenoeg alle
zonnepanelen!

Het zonnepaneel blijft lange tijd
schoon en helder. De energieopbrengst van uw zonnepaneel
wordt absoluut verhoogd. Uw
zonnepaneel hoeft minder vaak
gereinigd te worden.

Te verkrijgen van 13 tot maar
liefst 111 Liter.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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• Serie 50, Instapunit voor
kleinere koelcapaciteiten
• Serie 80, Professionele unit
voor kleine en middelgrote
koelcapaciteiten

KOELAGGREGATEN
VERDAMPERS
bij Aquasolar
Als de standaard koelunits niet
passen, kan individuele koelruimte worden gerealiseerd. De
Dometic/Waeco ColdMachine
koelunits bieden voor ieder koelprobleem de juiste oplossing.
De units worden met koudemiddel gevuld geleverd en zijn door
de zelfafdichtende aansluitingen
uitstekend zelf te monteren. Er
zijn drie verschillende series leverbaar, zodat er voor elke toepassing een geschikte unit is.

• Serie 90, Professionele unit voor
extra grote koelcapaciteiten

Dometic/Waeco ColdMachine
koelunits werken met een vermogensgeregelde compressor.
Ze zijn krachtig, zuinig en werken
uitermate stil, ze kunnen onder
een hoek worden geplaatst en ze
kunnen zo worden aangesloten
op 12/24 V.
Voor elke serie zijn aanvullende
verdampers leverbaar die speciaal afgestemd zijn op de gemonteerde compressor.

BEFLEXX
STOFZUIGERS
Dé oplossing voor uw boot of camper!

De Beflexx is een geheel nieuwe
en innovatieve ruimtebesparende
stofzuiger voor het grondig reinigen van uw interieur. Hierdoor is
het stofzuigen met een grote en
onhandige stofzuiger in de vaak
kleine ruimtes voorgoed verleden
tijd. Ook bespaart dit stofzuigsysteem een hoop ruimte die de
grote normale stofzuiger bij opbergen in beslag neemt.

De stofzuiger is uitgerust met een
1,5 tot 9 meter uittrekbare slang,
en wordt standaard geleverd met
een motorunit van 24 volt. Een
230 volt motorunit behoort echter ook tot de mogelijkheden.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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Acculaders van Victron staan bekend om hun vijf tot zeven traps
laadalgoritme.
Eenvoudig systeem laadt de accu
en kan tevens werken als voeding voor de verbruikers.

VICTRON
ACCULADERS

Sommige typen hebben meer uitgangen om verschillende accu’s
tegelijk te kunnen laden.
De correcte laadspanning van de
lader hangt altijd af van de totale
accucapaciteit.
Vraag naar de verschillende mogelijkheden of kijk op onze website voor meer infomatie.

Victron Energy,
een betrouwbare partner
Vanaf 1999 is Victron voor
Aquasolar een zeer betrouwbare
partner gebleken. Victron energy
heerft zich onder andere toegelegd op de off-grid markt met
producten als:
• Accu’s
• Acculaders
• Accuscheiders / Cyrixen
• Omvormers / Laders
• Laadregelaars
• Zonnepanelen etc., etc.

Buiten dat is Victron een Nederlands bedrijf war de communicatie en korte lijnen ten goede
komt. Ook het feit dat Victron
een deugdelijk garantie beleid
heeft maakt het voor Aquasolar
een betrouwbare en degelijke
partner met A-klasse producten.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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Phoenix serie

OM VOR M ER S
van Victron
AUTOMOTIVE
Victron producten worden gebruikt in alle voertuigen die een
extra stroombron nodig hebben,
bijvoorbeeld campers, ambulances, brandweerauto’s, politieauto’s, dienstvoertuigen, luxe paardentrailers, militaire voertuigen
en uitzendvoertuigen.

VICTRON OMVORMERS
ZUIVERE SINUS
Voor de meeste moderne apparatuur geld tegenwoordig dat
het vervaardigd is met de laatste
technologie. Alles is tegenwoordig ‘slim’. De fietsenlader, laptop,
Ipad of mobieltje zelfs koffieapparaten zitten vol met chips.

En laat deze nou zeer gevoelig
zijn voor een zuiver Sinus, iets
waar Victron zijn naam aan heeft
verbonden. En waar alle omvormers van Victron aan voldoen.
bloksinus zuivere sinus

MARINE
Of u nu voor uw plezier vaart of
beroepsmatig, het is van groot
belang dat er een betrouwbare
stroomvoorziening aanwezig is,
zodat alle elektrische apparaten
ook midden op zee goed kunnen
functioneren. Victron Energy biedt
een brede reeks aan producten
die uitermate geschikt zijn voor uw
stroomsysteem aan boord.
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Orion serie

Phoenix serie

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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OMVORMER &
LADERS

Multiplus serie

MultiPlus, EasyPlus,
Quattro,EasySolar en ECOmulti
EASYPLUS
12 Volt 1600VA sinusgolfomvormer (3000 watt piekvermogen).
70A-lader incl.
Multifunctionele stroomoplossing
De EasyPlus is een multifunctioneel energiesysteem bestaande
uit een krachtige sinus omvormer,
een geavanceerde 4 trapsbatterij
lader, een ultrasnel omschakelapparaat en een geïntegreerde
AC groepenverdeling.

De EasyPlus is ontworpen voor
mensen die de gemakken van
een compleet energiesysteem
willen, zonder tijd te hoeven besteden aan moeilijke technische
procedures en de installatie van
losse componenten.

Easyplus

Easysolar

QUATTRO
Omvormer/Lader
3 kVA en 5 kVA
Twee wisselstroomingangen met
geïntegreerde omschakelaar
De Quattro kan worden aangesloten op twee onafhankelijke AC-bronnen, bijvoorbeeld
walstroom en een aggregaat of
twee aggregaten. De Quattro
schakelt automatisch over naar
de actieve bron.
VICTRON ECOMULTI
24/3000/70-50
De ECOmulti zorgt ervoor dat
de zelf opgewekte energie door
zonnepanelen niet meer direct
wordt terug geleverd aan het net,

Quattro 5 KWh
• Geschikt voor Lithium-ion-accu
• Twee AC-ingangen met geïntegreerde omschakelaar
• Nagenoeg onbegrensd vermogen dankzij parallelschakeling
• Drie-fase schakeling
• PowerControl - Maximaal benutten van beperkte generator-, wal- of netstroom
• PowerAssist – Doe meer met
generator- of walstroom
maar kan bijvoorbeeld tijdelijk
worden opgeslagen in een accu.
(we gaan niet of nauwelijks meer
salderen)
U slaat met de accu de energie
op, die u normaal terug levert en
gebruikt deze opgeslagen energie op het moment dat u dit nodig heeft. Op deze manier kunt u
thuis een situatie creëren waarbij
u minder of niet meer afhankelijk
bent van uw energieleverancier
of netbeheerder.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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OVERIGE VICTRON
PRODUCTEN
bij Aquasolar
CYRIX 120/230/400A
De Cyrix accuscheider is een door
een microprocessor gestuurd
relais voor zware toepassingen
die accu’s automatisch parallel
schakelt als één van de accu’s de
vooraf ingestelde spanning heeft
bereikt. Cyrix accuscheiders zijn
een uitstekend alternatief voor
diodelaadstroomverdelers.
ARGO FET
LAADSTROOMVERDELER
100-2/100-3/200-2/200-3
Net zoals de diodelaadstroomverdelers maken de FET-laad-

stroomverdelers het mogelijk om
twee of meer accu’s tegelijkertijd
met één dynamo (of een acculader met enkele uitgangsspanning) op te laden. Tijdens het
ontladen worden de accusets
van elkaar gescheiden door de
Argo FET. De uitgangsspanning
van de dynamo hoeft niet verhoogd te worden wanneer een
Argo FET laadstroomverdeler
wordt toegepast.

VICTRON BATTERY
BALANCER
De Battery Balancer egaliseert
de laadstatus van twee in serie
aangesloten 12V accu’s of van
meerdere parallelle sets van in
serie aangesloten accu’s.
36
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BATTERYPROTECT
65A/100A/220A
De BatteryProtect ontkoppelt de
accu van niet-essentiële belastingen voordat de accu volledig is
ontladen (waardoor de accu zou
worden beschadigd) of voordat
er onvoldoende vermogen over is
om de motor te starten.
BMV-700-SERIE:
ACCU MONITOREN
De BMV-700 en de BMV-702
zijn accu monitoren met zeer
hoge precisie. De essentiële
functie van een accu monitor is
het berekenen van de accu status
en het aantal verbruikte Ampèreuren.

De accumonitor toont naar keuze
het accuvoltage, stroom, verbruikte ampère-uren, resterende
accucapaciteit en de resterende
tijd. Een geavanceerd backlight
LCD schermpje toont duidelijk
alle waarden.

COLOR CONTROL GX
De Color Control (CCGX) biedt
intuïtieve bediening en bewaking
van alle aangesloten producten.
De lijst met Victron-producten
die aangesloten kunnen worden, is eindeloos: omvormers,
Multi’s, Quattro’s, onze nieuwste
MPPT-zonneladers, BMV-700,
BMV-600, Lynx Ion + Shunt en
meer.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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LED VERLICHTING
Ideaal van Aquasolar

Dit is maar een kleine keuze uit
ons enorme LED assortiment.
Zie www.aquasolar.nl

Ledlampen voor: huis en overige
autonome systemen. Het voordeel van deze lichtbron is dat het
weinig energie gebruikt, Ideaal
voor zonnestroom van Aquasolar.
De lampen zijn allemaal voorzien
van een ingebouwd stabiliserings
elementen, dat ervoor zorgt dat
de lamp niet wordt beschadigd
door schommelingen in elektrische spanning. Hierdoor hebben
de lampen een lang leven en zijn
zij duurzaam en veilig.
Ook voor energiebesparing binnen uw bedrijf heeft Aquasolar
een breed aanbod aan LED, TL
en armaturen tot straatverlichting aan toe.

• 80-90% energiebesparing.
• Ingebouwde stabilisatie voor de
dimmer
• Multivoltage van 10-35Volt DC
• Puur Warm wit, 2700 Kelvin
Kijk voor nog meer modellen en
prijzen op onze webshop
www.aquasolar.nl
38
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Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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H Y D RO MAX
B R AND S TO FCEL
Brandstofcel Acculader

DE ENERGIEBOX
VAN AQUASOLAR
Innovatie van Aquasolar

Altijd en Overal stroom met deze Mobiele Energiebox 350 of 800 Watt
Om bijv. je telefoon, tablet of fietsen op te laden
Praktijktoepassingen:
Tenthuisjes/vakantiewoning/
tuinhuisje/Tent etc.
Werkzaam in afgelegen gebieden zonder stroomvoorziening.
Wild kamperen, Sportvissen,
electriciteit voor meetapparatuur
in het veld*, etc., etc.
Er wordt een compleet systeem
geleverd, bestaande uit:
• AGM Accu 60 of 90 AH
• Zonnepaneel
• Laadregelaar 10 A
• Victron Phoenix Omvormer
350Watt of 800 Watt
(zuivere sinus)
• 230VAC en 12VDC uitgang.

De Brandstofcel Acculader op
Sodiumboorhydride voor uiteenlopende toepassingen.
Geschikt voor 12/24 Volts
systemen
Voordelen:
• geen gevaarlijke stoffen
• compact formaat
• lichtgewicht
• geruisloos
• afstandsbediening
• zeer betrouwbaar
• grote capaciteit
• gebruiksvriendelijk
• duurzaam

Maximaal vermogen: 180 Watt
Nominaal vermogen: 150 Watt
Max. Laadcap.: 3600 Wh/dag
Brandstof: Sodiumboorhydride
Verbruik: 1,25ltr/Kwh
Gewicht: 9 kg
Afmetingen: 40 x 19 x 31 cm

Is één van de componenten te
licht voor uw toepassing?
Vraag ons naar de mogelijkheden, wij maken voor u de
gewenste uitvoering!

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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WINDMOLENS
bij Aquasolar
WINDENERGIE
Windenergie/zonne-energie kan een
mooie combinatie zijn. ’s Zomers laadt
het zonnepaneel het meest en ’s winters
zorgt de windmolen voor het grootste
aandeel in de stroomvoorziening
Uiteraard kan de windmolen ook alleenstaand als lader dienen.

In het program van Aquasolar zijn
de volgende merken opgenomen:
De Superwind 350W (12 of 24
Volt). De Superwind is een degelijke windmolen die het kan uithouden zelfs in de meest zware
weersomstandigheden en voldoende stroom kan leveren.
De Superwind is ontworpen en
ontwikkeld door ervaren windturbine ingenieurs en zeilers. En
staat voor maximale prestatie en
onmiskenbare kwaliteit.

Enkele belangrijke wetenswaardigheden:
• Superwind is bedoeld voor
autonome toepassingen en
gebruik zonder toezicht.
• Duurzaam ontworpen.
• Kan eenvoudig gecombineerd
worden met een bestaand
solarsysteem van Aquasolar.
• Toepassingen: Zeiljachten/
woonarken/ strandhuisjes etc.
• Windopstartsnelheid:
7 kts ( 2-3 bft)
• Nominale windsnelheid:
25 kts ( 6 bft)
• 3 jaar garantie

LE-V150 (verkrijgbaar in 12V en 24V)
• Robuust, stil, betrouwbaar, stormbestendig
• Ruimtebesparend
• 24W op 8m/s (17.8 mph), 200 W max
• Voor temperaturen tot onder nul (-40 °C)
• Geruisloos
• Lichtgewicht 13 kg.
• 2 jaar garantie

LE-V50 (verkrijgbaar in 12V en 24V)
• Robuust, stil, betrouwbaar, stormbestendig
• Ruimtebesparend
• 12W op 8m/s (17.8 mph), 70 W max
• Voor temperaturen tot onder nul (-40 °C)
• Geruisloos
• Lichtgewicht 9 kg.
• 2 jaar garantie
Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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ELEKTRISCH
VAREN
Bij Aquasolar

Elektrisch Varen Amsterdam
verbiedt 2-takt buitenboordmotoren al vanaf 1 januari 2017 en
hoogstwaarschijnlijk moet alle pleziervaart emissievrij zijn in de nabije toekomst in alle grote steden.
Ook onder vissers populair of gewoon stil varen in de bijboot.

Vermogen / Pk’s :
• 65 LBS / 4PK / 2,5PK
• 75 LBS / 5PK / 3,5PK
De motor heeft een nuttige
Power Indicator die het peil van
de accu aangeeft.

FLUISTERMOTOR
De ERI motor is een betrouwbare krachtige elektrische buitenboordmotor. Door middel van
de handige metalen steun kan de
motor in elk mogelijke positie aan
de boot geplaatst worden en de
schroef kan ook in elk wenselijke
hoogte worden verzet. Bovendien is het handvat telescopisch.
Hij kan ongeveer 16 cm uitgeschoven worden en alle modellen hebben 5 standen vooruit en
2 standen achteruit.

44

Alle modellen worden in een
nette beschermde doos geleverd
met een uitgebreide handleiding
en een garantiecertificaat.
De buitenboordmotor maakt
geen tot weinig geluid. U hoort
een zacht gezoem op de achtergrond, maar hoofdzakelijk hoort
u de wind, het water en de vogels. Of elkaar, zonder uw stem
te verheffen. Ondertussen ruikt u
de geuren van de natuur en niet
uw eigen uitlaatgassen of de gemorste brandstof. Dat brengt rust
bij uzelf én de omgeving!
Wij verzorgen ook inbouw of
uitwisseling van binnenboord
elektro motoren.

0515-431920

VERWARMEN
Bij Aquasolar

Planar dieselkachels voor in uw
boot, camper of (bestel) auto. De
dieselkachels werken onafhankelijk van de motor en verzorgen een
aangenaam warm en comfortabel
droog binnenklimaat. Waardoor u
nog meer plezier kunt hebben van
uw boot of camper. Onze dieselkachels verwarmen snel en zijn
gemakkelijk te bedienen.
De inbouw in boten verzorgen
wijzelf tegen een scherpe prijs.
Of het nu gaat om een compleet
nieuw systeem of enkel de vervanging van een oude kapotte
kachel wij staan voor u klaar.

Het gebruik van een dieselkachel is een stuk veiliger dan het
verwarmen met gewone kachel
op gas of kerosine waarbij naast
condens ook koolmonoxide kan
vrijkomen in de cabine of kajuit.

Type
verwarmingscapaciteit min/max voltage
De Planar 2D
800W/1800W
12V/24V
Planar 44D
1000W/4000W
12V/24V
De Planar 4D
1000W/3000W
12V/24V
De Planar 8D
6 kW
12V
De Planar 8D
7,5 kW
24V
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Airco’s voor op het dak vormen
een ruimtebesparende montageoptie. Ze werken zeer efficiënt,
naar het voorbeeld van de natuur.

SPLIT-AIRCO EN
AIRCO DAKUNITS
bij Aquasolar

Opstijgende, warme lucht wordt
aangezogen en afgekoeld, terwijl
de gekoelde lucht op natuurlijke
wijze omlaag stroomt.

Dometic airco’s zijn ontworpen voor montage in een standaard dakluik (40 x 40 cm). In
de meeste gevallen vervangt de
airco een bestaand dakluik.
Hierdoor blijft er op het dak nog
genoeg ruimte over voor zonnepanelen van Aquasolar.

Freshjet serie
van 1100 tot 3200 Watt

Met de onder-de-bank-airco biedt
Dometic/Waeco vanaf nu ook
een airco variant voor kleinere
campers en caravans. Bij dit type
airco wordt de luchtstroom via drie
uitlaatopeningen gelijkmatig verdeeld. Deze openingen kunnen
geheel naar wens in het voertuig
worden gepositioneerd.

Freshlight serie
Dakairco met daglicht venster
van 1600 tot 2200 Watt.

Er zijn meerdere redenen
om de airco onder de bank
in te bouwen: geen dakbelasting, zwaartepunt en
buitenafmetingen van het
voertuig blijven ongewijzigd.
Met behulp van de accessoires kunnen de roosters
individueel in het voertuig
worden gepositioneerd –
geconcentreerd op één plek
of in verschillende ruimtes.

Dometic DuraSea Rooftop
Aircosysteem voor HeavyDuty gebruik op zee.

Een extreem robuust design, een
laag gewicht. De DuraSea airco
van Dometic is de ideale klimaatoplossing voor op het dak van bevoorradingsschepen, patrouilleboten en woonboten.

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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“DE SOLAR
SPECIALIST”
SUNWARE VICTRON

DOMETIC

✔ Advies

✔ Showroom

- Accu’s
- Koelkasten

- Omvormers
- Kachels

✔ Montage

- Acculaders
- LED verlichting

Zwolsmanweg 14
8606 KC Sneek
Tel.: 0515-431920
info@aquasolar.nl
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