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Waar de grote oliemaatschap- 
pijen het met zonne-energie in 
Europa nog lang niet zagen zit-
ten, bracht Lieuwe Dijkstra in 
1979 de veedrinkbak, werkend 
met een accu en een water-
pompje 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 water-
pompjes, flotters, accu’s en zon-
nepanelen voor verkocht.
In de jaren tachtig kwamen er 
vele verzoeken van camper- en 
booteigenaren of deze zonne-
panelen 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.

Aquasolar is hét bedrijf wat in Europa 
als eerste een werkend product op 
Zonne energie op de markt bracht!

AQUASOLAR 
Lieuwe Dijkstra & Tineke de Vries
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In het jaar 2000 hebben Lieuwe 
Dijkstra & Tineke de Vries zich 
met hun 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. 
Lieuwe Dijkstra & Tineke de 
Vries hebben zich toegelegd 
op o.a. de verkoop en montage 
van daglichtpanelen op boten en 
campers.

Aquasolar is een bedrijf dat be-
staat uit een showroom met 
werkplaats, een buiten stand-
plaats voor campers en een eigen 
haven waar diverse systemen op 
boten worden geïnstalleerd. 
Zoals zon/licht systemen, accu’s, 
laders, omvormers, windmolens, 
koelkasten LED verlichting, etc.
Daarnaast doet Aquasolar pro-
jectmatige autonome systemen 
op locatie. Zoals: schepen, 
woonarken, zomerhuisjes, tiny 
houses, reclameborden, score-
borden, trucks, etc.

Naast dat Aquasolar goed te 
bereiken is voor campers (nabij 
de A7) en boten (aan de Hou-
kesloot, nabij het Sneekermeer), 
heeft het bedrijf ook een zeer uit-
gebreide showroom met A-merk 
producten en vakkundige men-
sen die u kunnen adviseren in de 
verschillende mogelijkheden voor 
al uw energie-wensen. 

Daarnaast is Aquasolar impor-
teur van verschillende A-merken 
als Sunware beloopbare pane-
len, Steca en Phocos laadrege-
laars, Leading edge windmolens. 
Hoofddealer van o.a.: Victron, 
Dometic, Vitrifrigo, Varta, Optima 
en Superwind.

Montages vinden plaats in ei-
gen werkplaats of aan eigen 
(overdekte) aanlegsteigers van 
Aquasolar. Ook montage op loca-
tie behoort tot de mogelijkheden.
Klanten kunnen in de meeste  
gevallen hierop wachten.

Bij Aquasolar staat klantvriende-
lijkheid, 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

AQUASOLAR 
Lieuwe Dijkstra & Tineke de Vries
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Toepassingen
AQUASOLAR
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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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Aquasolar is gespecialiseerd in 
het leveren en monteren van 
daglichtpanelen. 

Dit in verband met de beperkte 
ruimte op het dek of dak van 
boot of camper.

Voor boot of camper
DAGLICHTPANELEN

Zon-/daglicht panelen ASP
Type  vermogen  voltage afmeting (mm)
ASP-40 40 W 12V  510 x 415 x 35
ASP-70/80 70/80 W 12V 725 x 535 x 35
ASP-110 110 W 12V 1302 x 416 x 35
ASP-110 compact 110 W 12 V 795 x 669 x 35
ASP-120 120 W 12V 1037 x 527 x 35
ASP-170 170 W 12V/24V 1082 x 796 x 35

MARKTLEIDER IN 
EFFICIËNTIE
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 
ruimte en mogelijkheden voor 
het plaatsen daglichtpanelen. Ze 
hebben een goed efficiëntie bij 
warm weer

Afhankelijk van de beschikbare 
ruimtes, bepaald Aquasolar in 
overleg met u wat voor soort 
panelen we gaan gebruiken. 
Dit kunnen glaspanelen zijn, 
maar ook flexibele panelen of 
zeer degelijke overloopbare  
panelen van Sunware.
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ZON OF DAGLICHTPANELEN?
De sunpower serie van ASP 
(Aquasolar Sunpower Panelen) 
zijn ideaal voor veel toepassin-
gen in autonome Zonnesyste-
men. De hoge laadstroom, het 
geringe oppervlak en de Back-

Contact cellen, maken deze  
serie uitermate geschikt voor het  
benutten van de kleine beschik-
bare ruimtes. 
Deze serie panelen presteren 
onder alle weersomstandigheden 
het beste.

Type  vermogen  voltage afmeting (mm)
Victron 20 Mono 20 W 12V 440 x   350 x 25
Victron 30 Mono 30 W 12V 560 x   350 x 25
Victron 40 Mono 40 W 12V 425 x   668 x 25
Victron 55 Mono 55 W 12V 545 x   668 x 25
Victron 90 Mono 90 W 12V 780 x   668 x 30
Victron 115 Mono 115 W 12V 1015 x   668 x 30
Victron 115 A Mono 115 W 12V 1030 x   668 x 30
Victron 140 Mono 140 W 12 V 1250 x   668 x 30
Victron 175 Mono 175 W 12V 1485 x   668 x 30
Victron 215 Mono 215 W 24V 1580 x   808 x 35
Victron 305 Mono 305 W 20V 1640 x   992 x 35
Victron 305 A Mono 305 W 20V 1685 x   1002 x 35
Victron 360 Mono 360 W 24V 1980 x 1002 x 40

Solara Vision (beloopbaar glaspaneel) 110 W 12V 1250 x   550 x 35
Solara Vision (beloopbaar glaspaneel) 190 W 12V 1500 x   680 x 35

Sun Plus  100 W 12V 1200 x   540 x 35

X-large panelen
ET Full Black 370 W 12/24V 1755 x 1038 x 30
Sunova Full Black 405 W 12/24V 1722 x 1134 x x30
PN6M60-300 E/310 E 300 W 12/24V 1640 x   992 x 35

Beloopbare 
Glaspanelen

X-large

X-large
Full Black

Victron 360 

Op aanvraag zijn er ook Sunpower en diverse andere panelen leverbaar
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Overloopbare zonnepanelen

Modules Series-20 en 40
Bij de 20 serie zit de kabelconnectie aan de voorzijde bij de 40 serie 
aan de achterzijde. De aansluiting kan op aanvraag gespiegeld worden

AQUASOLAR
& SUNWARE

SW-20143 / SW-40143 15 Wp  468 x 243 x 6 mm  0.8 kg 0.76 A  12 V
SW-20144 / SW-40144 22 Wp  634 x 273 x 6 mm  1.2 kg 1.11 A 12 V
SW-20145 / SW-40145 30 Wp  807 x 273 x 6 mm  1.6 kg 1.51 A 12 V
SW-20146 / SW-40146 46 Wp  1154 x 273 x 6 mm  2.2 kg 2.15 A 12 V
SW-20163* / SW-40163 33 Wp  426 x 481 x 6 mm  1.4 kg 1.60 A 12 V
SW-20164* / SW-40164 45 Wp  599 x 481 x 6 mm  2.0 kg 2.17 A 12 V
SW-20165* / SW-40165 60 Wp  772 x 481 x 6 mm  2.6 kg 2.85 A 12 V
SW-20166* / SW-40166 90 Wp  1119 x 481 x 6 mm  3.6 kg 4.29 A 12 V

SW-20182* / SW-40182 50 Wp  469 x 689 x 6 mm  2.5 kg 2.43 A 12 V
SW-20183* / SW-40183 68 Wp  599 x 689 x 6 mm  3.0 kg 3.24 A 12 V
SW-20184* / SW-40184 90 Wp  859 x 689 x 6 mm  4.2 kg 4.30 A 12 V
SW-20185* / SW-40185 120 Wp  1012 x 689 x 6 mm  4.7 kg 6.48 A 12 V

SW-22145 60 Wp  772 x 493 x 6 mm  2.3 kg 1.22 A 24 V
SW-22146 90 Wp  1119 x 493 x 6 mm  3.4 kg 1.92 A 24 V

Model type SW-40 op aanvraag leverbaar * aansluiting gespiegeld

Serie 20

Serie 20

Serie 40
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Het merk Sunware heeft zich 
volledig toegelegd op over-
loopbare panelen voor onder  
andere de watersport. Maar ook  
bij industriële toepassingen  
worden deze panelen vaak in  
producten geïntegreerd.

Niet alle merken, die op de markt 
zijn, voldoen aan deze eisen. Met 
name bij zeilen op zee, en eigen-
lijk in het algemeen worden er 
steeds hogere eisen gesteld aan 
panelen.

Een criterium hierbij is bijvoor-
beeld de beperkte beschikbare 
ruimte op het dek. Hiervoor moet 
het paneel klein, overloopbaar en 
met antislip zijn.

De Sunware panelen zijn ook 
zeewater bestendig!

Door gebruik te maken van de 
hoogste rendement cellen, in 
combinatie met een voor de  
koeling geïntegreerde aluminium  
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.

Aquasolar is sinds 2000 importeur 
van Sunware voor Nederland

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

NEW: Lithium 
laadregelaar

FOX 220
1 accugroep

FOX 260
1 accugroep

FOX 260
LITHIUM
1 accugroep

FOX 320
2 accugroepen

FOX 360
2 accugroepen

FOX MD1
display FOX 220/320
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Sunware heeft in samenwerking met Aquasolar 
de combinatie “Zonnepaneel verwerkt in textiel” 
op de markt gebracht (TX serie).

SUNWARE TX SERIE

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

TX serie

TX serie

TX 14152  20 W 750 x 275 mm 1.0 kg 1.10 A 12 V

TX 12039 45 W  873 x 431 mm 2.2 kg 2.50 A 12 V
TX 12052 60 W 1106 x 431 mm 2.6 kg 3.30 A 12 V
TX 22039 90 W 873 x 826 mm 4.2 kg 5.00 A 12 V
TX 22052 120 W  1106 x 826 mm 5,1 kg 6.60 A 12 V
TX 42039 180 W 929 x 1590 mm 8,2 kg 10.00 A 12 V
TX 42052 240 W 1162 x 1590 mm 10,9 kg 13.20 A 12 V

TX 22239 90 W 873 x 826 mm 4,2 kg 2.50 A 24 V
TX 22252 120 W 1106 x 826 mm 5,1 kg 3.30 A 24 V
TX 42239 180 W 929 x 1590 mm 8,2 kg 5.00 A 24 V
TX 42252 240 W 1164 x 1590 mm 10,9 kg 6.60 A 24 V
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Dit geeft weer nieuwe mogelijk-
heden op voorheen ondenkbare 
plaatsen zoals op de buiskap,  
bimini, railing en zelfs windkleden 
op (zeil)jachten.
Bij opvouwbare modules werken 
de elementen onafhankelijk van 

elkaar! Deze bijzondere schakel-
techniek 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.

Sunware zonnepaneel verwerkt in textiel

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

SUNWARE SX SERIE

SUNWARE RX SERIE

RX serie

SX serie

RX-21052 60 Wp  1265 x 429 mm  2.6 kg 3.30 A 12 V
RX-22039 90 Wp  873 x 826 mm  4.2 kg 5.50 A 12 V
RX-22052 120 Wp  1106 x 826 mm  5.1 kg 6.60 A 12 V

RX-22239 90 Wp  873 x 826 mm  4.2 kg 2.50 A 24 V
RX-22252 120 Wp  1106 x 826 mm  5.1 kg 3.30 A  24 V

SX-12839 45 Wp  873 x 373 mm  1.8 kg 2.50 A 12 V 
SX-12852 60 Wp  1104 x 373 mm  2.1 kg 3.30 A 12 V

In-naaibare SX zonnepanelen
Uw lokale zeilmaker kan de mo-
dules in de bimini of buiskap 
naaien in de kleur van uw keuze. 
Individuele bevestigingsoplos-
singen met LOXX, ritssluiting, 

klittenband en nog veel meer 
mogelijk. Kabelgoten en door-
voeren kunnen direct worden ge-
integreerd De modules kunnen 
ook in een dekzeil of windscherm 
worden genaaid.
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Erg populair bij Aquasolar zijn 
de door ons samengestelde  
zonnepaneel sets. In één keer 
alles voor uw eigen solarlaadsta-
tion.

Deze zijn te verkrijgen in verschil-
lende afmetingen en Wattages.
Standaard inbegrepen zijn:
• Daglichtpaneel
• Bijpassende Laadregelaar
• Vier spoilers
• Dak doorvoer
• 1 tube sikaflex lijmkit
• Zekering houder met zekering
• Solar kabel en twin kabel

Vraag naar de verschillende  
mogelijkheden.

bij Aquasolar

COMPLETE 
ZONNESETS

Ga voor de verschillende opties naar onze website



13WWW.AQUASOLAR.NL

De flexibele Sunpower/Sunbeam 
panelen zijn dun, licht en flexibel. 
Verlijmen op licht ronde opper-
vlakten maakt dit paneel geschikt 
voor b.v. boot en camperdaken. 
De Back-Contact cellen maken 
dit paneel zeer efficiënt op de zon-
nige dagen. Door de geringe dikte 
van maar 3/4 mm zal de door-
vaar/rij hoogte behouden blijven, 
en de luchtweerstand tijdens het 
rijden wordt minimaal gehouden.

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

Los kofferpaneel (5 m snoer) 
die met een stekkerverbinding 
makkelijk is aan te sluiten op 
de laadregelaar die vervolgens 
weer is verbonden met de accu. 
In 2 modellen leverbaar: 
regelaar met digitaal display of 
met een regelaar naar keuze. 
Een eenvoudig systeem, 
plug en play.

FLEXIBELE 
ZONNEPANELEN

KOFFERMODEL
135 Wp/12 V:

De panelen zijn in verschillende 
Wattages te verkrijgen.
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Aquasolar heeft in de loop der ja-
ren een vast programma voorna-
melijk “Europese” laadregelaars.
Laadregelaars zijn een essen-
tieel onderdeel voor uw zonne-
stroomsysteem. Deze maakt 
namelijk van de spanning uit het 
zonne-paneel (zonnestroom) de  
correcte laadspanning voor uw 
accu (laadstroom). 

Net zoals een goede acculader, 
gaat het opladen van uw accu in 
verschillende fasen. Daarnaast 
kan het type accu wat aangeslo-
ten wordt en de totale wattage 
van uw zonnesysteem mede be-
palend zijn welk type laadregelaar 
geschikt is voor uw installatie.

Een essentieel onderdeel voor uw 
zonnestroomsysteem

LAADREGELAARS 
BIJ AQUASOLAR
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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 
de Duitse Steca.
Allen zeer degelijke en betrouw-
bare A-merk laadregelaars, ieder 

met zijn eigen eigenschappen en 
voor elke toepassing met uiteen-
lopende prijsklassen.

Uiteraard zal aan de hand van 
de beschikbare informatie door 
u verstrekt aan Aquasolar, de 
voor u best bijpassende regelaar  
worden uitgezocht.

A-merk laadregelaars

Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar 
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek
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Aquasolar heeft voor u in de loop 
der jaren een zeer groot assor-
timent van 1e klas bevestiging 
en montage materialen geselec-
teerd. 

Let op:
In deze productgroep is er heel 
veel imitatiemateriaal met een 
middelmatig kwaliteit op de 
markt.

Aquasolar is van mening dat  
‘alleen’ goed gekeurde montage-
materialen een systeem betrouw-
baar en duurzaam maakt.

Van accu, solar en walstroom-
bekabeling 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.

Aansluit- en bevestigingsmaterialen 
bij Aquasolar

MONTAGE
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AANSLUITMATERIAAL 
EN WALSTROOM

Aquasolar verzorgt volledige installaties 
voor walstroom. Daarnaast doen wij ook 
check-ups van bestaande installaties.
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Innovatieve materialen en 
bevestigingen voor panelen

PANEEL
BEVESTIGING

Ook voor de montage van glaspanelen heeft Aqua Solar buiten de 
standaard dakspoilers innovatieve oplossingen in RVS. 
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SCHARNIERBAAR
Ideaal voor het kantelen  
richting zon (max. rendement) 
en/of schilderen/schoonma-
ken onder de panelen.

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

Handrelingbeugels

BEVESTIGINGS- EN AANSLUIT- MATERIAAL

RVS scharnier
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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).

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.

De basis van iedere autonoom 
stroomsysteem is natuurlijk de Accu

ACCU’S 
BIJ AQUASOLAR

Hier moet uiteindelijk alle stroom 
in: (acculader, zonnecellen, wind-
molen, dynamo) en uit naar de 
verbruikers.

Ook de stroom die u overdag 
opwekt met een Aquasolar 
zonnesysteem moet ’s avonds 
weer kunnen worden gebruikt. 
Aqua-solar heeft ook hier voor u 
een keuze gemaakt in duurzame 
en betrouwbare A-merk Accu’s. 

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 verscheide-
ne typen accu’s: 
AGM, Gel, Vlakke plaat (nat), 
Opgerolde cel accu, Tractie of 
semi-tractie.
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LITHIUM ACCU’S 
Meer en meer worden Lithium 
accu’’s toegepast in verscheide-
ne apparaten. Denkt u hierbij aan 
de elektrische auto’s of fietsen, 
maar ook uw powertools. Tele-
foon en tablet zijn allemaal voor-
zien van een lithium accu.

Bij veeleisende toepassingen 
worden de hoge aanschafkosten 
van lithium accu’s gecompen-
seerd door de langere levens-
duur, de superieure betrouwbaar-
heid en de uitstekende efficiëntie.

Enkele voordelen zijn:
- Bespaart tot 70% aan ruimte
- Is tot 70% lichter in gewicht

Een BMS (Battery Manage-
ment System, accubeheer-
systeem)
De Victron Smart LifePo4-accu’s 
beschikken tegenwoordig over 
een geïntegreerde celbalansering 
en celbewaking. Hierdoor kan 
informatie over celspanning en 
temperatuur worden uitgelezen 
en gecontroleerd met de Victron 
Connect Bluetooth-app. Door 
twee kabels wordt deze informa-
tie doorggegeven aan een extern 
Battery Management System 
(accubeheersysteem) voor de 
integratie met andere systeem-
componenten. Het controleert en 
beschermt elke individuele accu-
cel binnen de accu (of accubank) 
en zal de alternator, oplaadbron-
nen of DC-ladingen ontkoppelen 
bij laagspanning, hoogspanning 
of overtemperatuur.

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

Soms (afhankelijk van wensen en 
verbruikers) moet de totale capa-
citeit worden vergroot, er worden 
dan meerdere accu’s met elkaar 
gekoppeld. (accubank). Hierbij 
spelen ruimte, gewichtsverdeling 
en benodigde capaciteit een grote 
rol.

Aquasolar zal aan de hand van 
uw verstrekte informatie de beste  
oplossing voor u vinden.
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Sommige Vitrifrigo koelkasten 
zijn uitgerust met wielkast uitspa-
ring. Ideaal voor campers. 
Ook bieden sommige modellen 
de mogelijkheid om de compres-
sor naast de koelkast te plaatsen.
Uitvoering in zwart, grijs of RVS.

De Vitrifrigo koelkasten en vrie-
zers met interne compressor in de 
serie Sea Classic bieden een rui-
me keuze in afmetingen en koel-
capaciteiten. Door de bescheiden 
vormgeving, de stille  zuinige wer-
king en het comfort, maken de 
koelkasten en diepvriezers uit de 
serie Sea Classic al jaar en dag 
onderdeel uit van de inrichting van 
jachten in diverse soorten en ma-
ten. De draairichting deur is ver-
wisselbaar. Front paneel is uit te 
wisselen.

C85i

C95L

C90L

Nieuw intelligent sluitsysteem voor de serie SeaClassic. Het nieuwe 
sluitsysteem Airlock is ontwikkeld ter vereenvoudiging en integratie 
van verschillende oplossingen, zodat u verzekerd bent van een innova-
tief product dat altijd functioneel en gemakkelijk in gebruik is. Airlock 
biedt 3 innovatieve oplossingen:

1  Betrouwbare sluiting van de deur, zodat  
onbedoeld open staan wordt voorkomen;

2  Snel wisselen van de sluitrichting van de deur: 
Dankzij het slimme ontwerp, is dit nu zeer snel 
en eenvoudig te wijzigen;

Geïntegreerde “vent-position” stand om de deur 
van de koelkast op een kier te zetten, om de vor-
ming van onaangename geuren en schimmels te 
voorkomen als de koelkast niet wordt gebruikt.
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Vitrifrigo SeaClassic Koelkasten met een externe compressor

Vitrifrigo SeaClassic Koelkasten met een interne compressor

C130L C75L

DP150

C90i

C62i

C75DW

Model Afmeting (hxbxd zonder deur) Inhoud
SLIM 150 1513 x 417 x 400 mm 140 lt / 16 lt  vriesvak
C130L 767 x 525 x 523 mm 130 lt / 17,1 lt  vriesvak
C95L 792 x 485 x 429 mm 95 lt / 12,8 lt  vriesvak
C75L 622 x 470 x 418 mm 75 lt / 10,2 lt  vriesvak
C75DW 622 x 470 x 418 mm 75 lt / 10,2 lt  vriesvak
C42L 532 x 380 x 342 mm 42 lt / 3,6 lt  vriesvak
C42DW 532 x 380 x 342 mm 42 lt  geen vriesvak
C25L 442 x 422 x 280 mm 25 lt  geen vriesvak

Model Afmeting (hxbxd zonder deur) Inhoud
DP2600i 1354 x 631 x 602 mm 230 lt / 60 lt  vriesvak
DP150i 1095 x 525 x 530 mm 150 lt / 30 lt  vriesvak
C115i 766 x 525 x 518 mm 115 lt / 17,1 lt  vriesvak
C90i 622 x 470 x 515 mm 90 lt / 9,1 lt  vriesvak
C90DW 622 x 470 x 515 mm 90 lt / 9,1 lt  vriesvak
C85i 791 x 485 x 427 mm 85 lt / 12,8 lt  vriesvak
C62i 530 x 450 x 517 mm 62 lt / 4,5 lt  vriesvak
C60i 622 x 470 x 415 mm 60 lt / 10,2lt  vriesvak
C51i 532 x 380 x 482 mm 51 lt / 3,6 lt  vriesvak
C51DW 532 x 380 x 482 mm 51 lt / 3,6 lt  vriesvak
C50i 636 x 396 x 355 mm 50 lt / 3,6 lt   vriesvak
C39i 547 x 390 x 355 mm 39 lt geen vriesvak

Vitrifrigo Compressor koelkasten
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Vitrifrigo VFREE-lijn koelboxen

Vitrifrigo VFREE-lijn koelboxen

VITRIFRIGO 
KOELBOXEN

Type afmeting (hxbxd) vermogen inhoud gewicht
VF16P 560 x 240 x 420 mm 45 W 16 lt  8,0 kg 
VF35P 680 x 410 x 440 mm 55 W 35 lt  19,5 kg
VF45P 680 x 410 x 490 mm 55 W 45 lt  20,5 kg
VF55P 710 x 455 x 500 mm 55 W 55 lt  22,0 kg
VF65P 710 x 455 x 560 mm 55 W 65 lt  23,0 kg 

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

De VFREE-lijn zijn de nieuwste  
Vitrifrigo robuuste draagbare koel-
kasten. Met de krachtige A ++ 
compressorkoelsystemen zijn alle 
VFREE-koelboxen, de perfecte 
mobiele koel-vriescombinaties om 
overal te passen en te gaan. Pas 
het digitale bedieningspaneel aan 
en geniet van eten, drinken en / 
of ijs op precies de juiste tempe-
ratuur. 

Alle boxen kunnen worden gevoed 
door 12/24V DC en 100/240V 
AC. De auto-ontladingsbescher-
ming kan worden ingesteld op  
HI/MED/LO-niveau. In het geval 
van een elektronische storing is de 
koelkast uitgerust met een nood-
systeemschakelaar die koeling 
biedt zonder het gebruik van een 
thermostaat (de koelkast koelt tot 
volledig vermogen).

VF65P

VF55P

VF45P

VF35P

VF16P
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Dometic Coolmatic CRX-serie koelkasten

Dometic Coolmatic CDR- / CD-serie ladekoelkasten

Dometic Coolmatic CRE-serie (eenvoudige) koelkasten

Type omschrijving afmeting (hxbxd)
CRP 40 (S) Standaard model, leverbaar met RVS front 536 x 380 x 545 mm
CRX 50 (S) Standaard model, leverbaar met RVS front 534 x 380 x 500 mm
CRX 65 (S) Standaard model, leverbaar met RVS front 525 x 448 x 545 mm
CRX 80 (S) Standaard model, leverbaar met RVS front 640 x 475 x 528 mm
CRX 110 (S) Standaard model, leverbaar met RVS front 745 x 520 x 558 mm
CRX 140 (S) Standaard model, leverbaar met RVS front 812 x 525 x 619 mm

Type omschrijving afmeting (hxbxd)
CRD 50 (S) Standaard model, leverbaar met RVS front 534 x 380 x 500 mm
CRX 65D (S) Standaard model, leverbaar met RVS front 525 x 448 x 545 mm

Type omschrijving afmeting (hxbxd)
CRE 50 E Standaard model 534 x 380 x 500 mm
CRE 65 E Standaard model 525 x 448 x 545 mm
CRE 80 E Standaard model 640 x 475 x 528 mm

Dometic begon ooit met het ma-
ken van geruisloze koelkasten, 
dus is het niet verwonderlijk dat 
steeds meer vrijetijdsgenieters 
gebruik maken van deze koelkas-
ten en koeloplossingen. De koel-
kasten zij zeer zuinig in gebruik

De veelzijdige CRX is de eerste en 
enige maritieme koelkast met een 
makkelijk uitneembaar vriesvak, 
waarmee eigenaren de beschik-
king krijgen over een unieke drie-
in-een-oplossing in één enkele  
behuizing. 
Deze serie is ook leverbaar met 
RVS front (CRX S).

DOMETIC

CRXCRX–S (RVS) 

CRD 50 / CRX 65 D
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Het is de meest indrukwekkende 
koel-/ vriesbox die Dometic ooit
heeft gemaakt. De Dome-
tic CFX3 vriest tot maar liefst  
-22 Graden, is bijzonder zuinig. 
Geschikt voor 12/24V DC en 
100/240V AC, ingangsfrequen-
tie 50/60 Hz. De CFX3 con-
troleert actief het niveau van de 
accu en schakelt zichzelf uit wan-
neer de spanning te laag is. 

Met de handige CFX3 - app kun 
je via wifi of bluetooth op afstand 
de temperatuur regelen en con-
troleren. Heeft een Soft touch 
bedieningspaneelen een helder 
en makkelijk afleesbaar display. 

Eventueel dubbele compartimen-
ten voor gelijktijdig koelen en 
vriezen, temperatuur afzonderlijk 
instellen, model: CFX3 75 DZ.

DOMETIC COMPRESSOR
KOELBOXEN

CFX3 serie

CFF serie

Dometic Coolfreeze CFX3-serie koelboxen

Dometic Coolfreeze CFF-serie koelboxen

Type omschrijving afmeting (hxbxd)
CFX3 25 Koel-/vriesbox 420 x 342 x 569 mm
CFX3 35 Koel-/vriesbox 407 x 398 x 694 mm
CFX3 45 Koel-/vriesbox 476 x 398 x 694 mm
CFX3 55 (IM) Koel-/vriesbox, IM = compartiment ijsblokjes 480 x 720 x 455 mm
CFX3 100 Koel-/vriesbox 472 x 962 x 530 mm
CFX3 75DZ Koel-/vriesbox, dubbele zone 472 x 892 x 495 mm
CFX3 95DZ Koel-/vriesbox, dubbele zone 4472 x 962 x 530 mm

Type omschrijving afmeting (hxbxd)
CFF 12 Compressor koelbox 380 x 235 x 562 mm
CFF 20 Compressor koelbox 430 x 283 x 660 mm
CFF 35 Compressor koelbox 407 x 715 x 398 mm
CFF 45 Compressor koelbox 475 x 715 x 398 mm
CFF 70DZ Compressor koelbox, dubbele zone 500 x 914 x 433 mm
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Ga voor informatie, prijzen en afmetingen naar 
onze site of kom langs in onze showroom te Sneek

CB 30

CB 40

CD serie

RC10.4T 70 RC10.4T 90
RCS10.5XT

RCS10.5T

Dometic Coolmatic CB-serie bovenlader koelkasten

Dometic Coolmatic CD-serie ladekoelkasten

Dometic Coolmatic RC-, RCS-serie koelkasten

Type omschrijving afmeting (hxbxd)
CB 36 Standaard model bovenlader 400 x 410 x 590 mm
CB 40 Standaard model bovenlader 660 x 300 x 500 mm

Type omschrijving afmeting (hxbxd)
CD 20 Leverbaar met zwart, wit of RVS front 250 x 440 x 564 (422) mm
CD 30 Leverbaar met zwart, wit of RVS front 250 x 440 x 730 (560) mm

Type omschrijving afmeting (hxbxd)
RC10.4T 70 dubbelscharnierend, TFT scherm 821 x 420 x 450 mm
RC10.4T 90 dubbelscharnierend, TFT scherm 975 x 420 x 485 mm
RCS10.5T dubbelscharnierend, TFT scherm 821 x 523 x 555 mm
RCS10.5XT dubbelscharnierend, TFT scherm, extra diep 821 x 523 x 610 mm

Koelbox van 13 t/m 110 liter, voor 
een hoge buitentemperatuur, on-
verwoestbaar, te gebruiken met 
koelelementen of ijsblokjes. 

Uitgerust met zeer effectieve iso-
latie, blijft zelfs tot een aantal da-
gen koek. Niet op stroom. Lever-
baar met diverse accessoires.

Dometic Passieve Koelboxen
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Als de standaard koelunits niet 
passen, kan individuele koel-
ruimte worden gerealiseerd.  
De Dometic ColdMachine biedt 
voor ieder koelprobleem de juiste  
oplossing. 
De units worden met koude- 
middel gevuld geleverd en zijn 
door de zelfafdichtende aanslui-
tingen eventueel zelf te monteren. 

Er zijn de series 50, 80, en 90 
leverbaar, zodat er voor elke toe-
passing een geschikte unit is. 

Dometic ColdMachine koelunits 
werken met een traploss verstel-
bare thermostaat en zijn krachtig, 
zuinig en werken uitermate stil.
Voor elke serie zijn bijpassende 
verdampers leverbaar.

bij Aquasolar

KOELAGGREGATEN 
VERDAMPERS 

Serie 85/95

VD 07

VD 21

VD 02

VD 01

Serie 54/84/94

Kit CU 55 + VD 01
Kit CU 55 + VD 07

Thermostaat

Serie 86/96

VD 16

CS-NC15
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Zonnepanelen vervuilen op den 
duur en moet dus om de zoveel 
tijd schoongemaakt worden.
Aqua Solar levert diverse schoon-
maakmiddelen voor alle panelen.
Het zonnepaneel stoot dan water, 
stof, zand, algen, pollen en ander 
vuil af en blijft lange tijd schoon 
en helder. 
Vraag naar de mogelijkheden.

BESCHERMING 
EN REINIGING

Serie 86/96

Dé oplossing voor uw boot of camper!

BEFLEXX
STOFZUIGERS 

De Beflexx is een innovatieve 
ruimtebesparende stofzuiger voor 
het grondig reinigen van uw in-
terieur. Het stofzuigen met een 
grote onhandige stofzuiger in de 
kleine ruimtes is voorgoed verle-
den tijd. Het opbergen van deze 
compacte zuiger bespaard een 
hoop ruimte.

De stofzuiger is uitgerust met 
een 1,5 tot 9 meter uittrekbare 
slang. Er is een 24 of 230 volt 
versie leverbaar.
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Victron is voor Aquasolar een 
zeer betrouwbare partner geble-
ken. Victron energy heerft zich 
onder andere toegelegd op de 
off-grid markt met producten als:

• Accu’s 
• Acculaders Smart
• Accuscheiders / Cyrixen
• Omvormers / Laders
• Laadregelaars
• Zonnepanelen etc., etc.

Buiten dat is Victron een Neder-
lands bedrijf waar de communi-
catie 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.

Victron Energy, 
een betrouwbare partner

VICTRON (SMART)
ACCULADERS
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Acculaders van Victron staan  
bekend om hun zeven traps laad-
algoritme.
Eenvoudig systeem laadt de accu 
en kan tevens werken als voe-
ding voor de verbruikers.

Sommige typen hebben meer uit-
gangen 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.

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

AUTOMOTIVE
Victron producten worden ge-
bruikt in alle voertuigen die een 
extra stroombron nodig hebben, 
bijvoorbeeld campers, ambulan-
ces, brandweerauto’s, politieau-
to’s, dienstvoertuigen, luxe paar-
dentrailers, militaire voertuigen 
en uitzendvoertuigen.

van Victron

OMVORMERS

Phoenix inverter

Phoenix inverter smart

Leverbaar in 12 / 24 / 48 Volt
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VICTRON OMVORMERS

ZUIVERE SINUS 
Voor de meeste moderne ap-
paratuur geld tegenwoordig dat 
het vervaardigd is met de laatste 
technologie. Alles is tegenwoor-
dig ‘slim’. De fietsenlader, laptop, 
Ipad of mobieltje zelfs koffieap-
paraten 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 omvor-
mers van Victron aan voldoen.

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

Filax 2
omschakelautomaat

US-12N
omschakelautomaat

Van 250 tot 5000 Watt, 12/24/48 V.

Orion serie
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MULTIPLUS 
De MultiPlus is een krachtige 
omvormer, een geavanceerde 
acculader die een adaptieve laad-
technologie heeft en een hoge 
snelheid AC overdracht-scha-
kelaar in compacte behuizing. 
Tot wel 6 Multi’s kunnen parallel 
werken voor een hoger uitgangs-
vermogen. Naast de parallelle 
aansluiting kunnen drie eenheden 
van hetzelfde model worden ge-
configureerd voor een driefasen 
uitgang. 

Het programmeerbare relais in-
gesteld als een alarmrelais, het 
relais zal spanningsloos worden 
in geval van een alarm of een 
vooralarm. De MultiPlus-II is een 
multifunctionele omvormer/opla-
der met alle functies van de Mul-
tiPlus, plus een externe stroom-
sensoroptiedie de PowerControl 
en PowerAssist-functies uitbreidt 
tot 50/100 A. De MultiPlus-II 
is geschikt voor professionele 
scheepvaart, zeilsport, voertuig- 
en landgebaseerde toepassingen 
zonder netaansluiting.

MultiPlus, Quattro,EasySolar

OMVORMER & 
LADERS 

Multiplus

Multiplus II
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EASY SOLAR 
De EasySolar 12/1600/70 is 
een combinatie van een MPPT 
100|50 zonne-laadcontroller, 
een krachtige zuivere 1.600 VA 
sinusgolfomvormer, een geavan-
ceerde 70A acculader (12V) met 
adaptieve laadtechnologie en 
een supersnelle AC-wisselscha-
kelaar in een enkele compacte 
behuizing. Het product is een-
voudig te installeren, met een 
minimum aan bedrading.

QUATTRO 
Omvormer/Lader 
12, 24 of 48 Volt 
Kan worden aangesloten op twee 
onafhankelijke AC-bronnen, bij-
voorbeeld het elektriciteitsnet en 
een aggregaat,of twee aggrega-
ten. De Quattro schakelt automa-
tisch over naar de actieve bron.

Drie units kunnen worden gecon-
figureerd voor een drie-fasenuit-
gang. Maar dat is niet alles: tot 4 
sets van drie 15 kVA unitskunnen 
parallell worden aangesloten om 
144 kW/180 kVA omvormer ver-
mogen en 2400 A laadcapaciteit 
te leveren. Geschikt voor Lithum-
ion accu. Met een nagenoeg 
onbegrensd vermogen dankzij 
parallelschakeling. Uitgerust met 
PowerControl en PowerAssist.

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

Quattro 5 KWh

Quattro II

Quattro 8 KWh

Multiplus II

Easysolar
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CYRIX 120/230/400A
De Cyrix accucombiner 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 accucombiner zijn 
een uitstekend alternatief voor 
diodelaadstroomverdelers.

ARGO FET 
LAADSTROOMVERDELER 
100-2/100-3/200-2/200-3
Net zoals de diodelaadstroom-
verdelers maken de FET-laad-

stroomverdelers het mogelijk om 
twee of meer accu’s tegelijkertijd 
met één dynamo (of een accu-
lader met enkele uitgangsspan-
ning) op te laden. Tijdens het 
ontladen worden de accusets 
van elkaar gescheiden door de  
Argo FET. De uitgangsspanning 
van de dynamo hoeft niet ver-
hoogd 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.

bij Aquasolar

OVERIGE VICTRON 
PRODUCTEN
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(SMART) BATTERYPROTECT 
12, 24 en 48 V
65, 100 en 220 A
De BatteryProtect ontkoppelt de 
accu van niet-essentiële belas-
tingen voordat de accu volledig is 
ontladen (waardoor de accu zou 
worden beschadigd) of voordat 
er onvoldoende vermogen over is 
om de motor te starten.

De smart BMV-712 en de BMV-
700, BMV-702 zijn accu monito-
ren met zeer hoge precisie. De 
essentiële functie van een accu 
monitor is het berekenen van de 
accu status en het aantal ver-
bruikte Ampère-uren.

COLOR CONTROL GX
De Color Control (CCGX) biedt intuïtieve be-
diening en bewaking van alle aangesloten 
producten. De lijst met Victron-producten die 
aangesloten kunnen worden, is eindeloos: 
omvormers, Multi’s, Quattro’s, onze nieuw-
ste MPPT-zonneladers, BMV-700, BMV-712,  
Lynx Ion + Shunt en meer.

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

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

Batteryprotect ook in Smart verkrijgbaar!

BMV-712/BMV-700 SERIE: 
ACCU MONITOREN/SMARTSHUNT
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Ledlampen voor: huis en overige 
autonome systemen. Het voor-
deel 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 elektri-
sche spanning. Hierdoor hebben 
de lampen een lang leven en zijn 
zij duurzaam en veilig.

Ideaal van Aquasolar

LED VERLICHTING

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

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

Ook voor energiebesparing  
binnen uw bedrijf (230 Volt) 
heeft Aquasolar een breed 
aanbod aan LED, TL en  
armaturen tot straatverlichting 
aan toe.
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Om bijv. je telefoon, tablet of  
fietsen op te laden
Praktijktoepassingen:
Tenthuisje, vakantiewoning, 
tent, etc.
Werkzaam in afgelegen gebie-
den zonder stroomvoorziening.
Wild kamperen, Sportvissen, 
electriciteit voor meetapparatuur 
in het veld*, etc., etc.

Er wordt een compleet systeem 
geleverd, bestaande uit:
• Accu 90 AH
• Zonnepaneel
• Laadregelaar
•  Victron Phoenix VE Direct 

Schuko omvormer 375 of  
800 Watt (zuivere sinus)

• 230VAC en 12VDC uitgang.

Is één van de componenten te 
licht voor uw toepassing?

Vraag ons naar de mogelijk-
heden, wij maken voor u de  
gewenste uitvoering!

Innovatie van Aquasolar
Altijd en Overal stroom met deze Mobiele Energiebox

DE ENERGIEBOX 
VAN AQUASOLAR
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Boot:   (Bus) Camper:
Wallas Type 85 DT/85 DP Wallas Type XC DUO
Veilig koken/ verwarmen  Veilig koken/ verwarmen
aan boord  in de camper
85 DT is een vlak verzonken fornuis Dit model is speciaal ontwikkeld
De 85 DP is de opbouw versie om op hoogtes boven 1800 M
Bij beide modellen kan de 270 optimaal te presteren in uw camper
verwarmingskap gebruikt worden Thermostaat wordt gebruikt 
Bedieningspaneel: via controle paneel
horizontaal of verticaal 
Voltage: 12 V Voltage: 12 V
Brandstof verbruik:  Brandstof verbruik:
0,09-0,19 L/per uur 0,09-0,19 L/per uur
Vermogen: 900-1900 Watt Vermogen: 900-1900 Watt
Stroomverbruik:  Stroomverbruik: 
0,3 A, bij opstarten 6 min 8 A 0.55 A – 0.85 A
Gewicht: 8 kg. Gewicht: 12 kg.

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

WALLAS 
diesel kook/kachel toestellen 

Wallas 85 DT

Wallas 85 DP

Wallas XC DUO

Ook leverbaar de Safire Cera 22 
diesel kookplaat
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bij Aquasolar
W I N D M O L E N S 
WINDENERGIE
Windenergie is ook een effectieve manier 
van laden. Daarbij kan wind- en zonne-
energie een mooie combinatie zijn. 
’s Zomers laadt het zonnepaneel het meest 
en ’s winters zorgt de windmolen voor het 
grootste aandeel in de stroomvoorziening

Ook leverbaar is de Silentwind Pro, 
12/24/48 Volt, rotordiameter 115 cm. 
Een kleine en lichte windmolen met een 
aantal bijzondere eigenschappen. On-
danks het geringe gewicht en de kleine 
afmetingen heeft deze wind generator 
een piekvermogen van 420 Watt.
Compleet met hybride laadregelaar

In het programma van Aquasolar 
zijn de volgende merken opge-
nomen: 
De Superwind 350 en 353  
Silent Power (12/24/48 Volt). 
De Superwind is een betrouw-
bare en stille windmolen die het 
zelfs in de meest zware weers-
omstandigheden kan uithouden 
en voldoende stroom kan leve-
ren.
De Superwind is ontworpen en 
ontwikkeld door ervaren wind-
turbine ingenieurs en zeilers. En 
staat voor maximale prestatie en 
onmiskenbare kwaliteit.

•  Verkrijgbaar met witte of  
zwarte rotorbladen

•  Superwind is bedoeld voor 
autonome toepassingen en een 
veilig gebruik zonder toezicht

•  Duurzaam ontworpen.
•  Kan eventueel 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 

Superwind 350

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

LE-V150 (verkrijgbaar in 12V/24/48V)
• Robuust, stil, betrouwbaar, stormbestendig
• Ruimtebesparend
• 24W op 8m/s (17.8 mph), 200 W max
• Inclusief laadregelaar
• Optionele start/stop knop
• Voor temperaturen tot onder nul (-40 °C)
• Geruisloos
• Lichtgewicht 13 kg.
• 2 jaar garantie

LE-V50 (verkrijgbaar in 12V/24/48V)
• Robuust, stil, betrouwbaar, stormbestendig
• Ruimtebesparend
• 12W op 8m/s (17.8 mph), 70 W max
• Laadregelaar niet nodig
• Optionele start/stop knop
• Voor temperaturen tot onder nul (-40 °C)
• Geruisloos
• Lichtgewicht 9 kg.
• 2 jaar garantie
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Bij Aquasolar

VERWARMEN 

De kachels zijn goedgekeurd 
door de TUV en voldoen aan de 
emissie eisen, worden alleen  ge-
leverd met Japanse gloeibougies 
en stille brandstofpompen.
De dieselkachels werken onaf-
hankelijk van de motor en ver-
zorgen een aangenaam warm 
en comfortabel droog binnen-
klimaat, waardoor u nog meer 
plezier kunt. Het gebruik van een 
dieselkachel is een stuk veiliger 
dan het verwarmen met een gas-
kachel.
De aansluitingen zijn gelijk aan de 
meeste dieselkachels van andere 
fabrikanten zodat hij makkelijk 
vervangen kan worden door de 
door ons geleverde kachel. De 
kachel wordt standaard geleverd 
met thermostaat, installatie-set 
en 2 jaar garantie.

Voor het monteren van de diesel-
kachel aan boord van een boot 
hebben we een maritiem instal-
latie pakket samengesteld.
De kachel wordt standaard ge-
leverd met een vermogensrege-
lend bedieningspaneel. Optioneel 
is een comfort control bedie-
ningspaneel verkrijgbaar.

De inbouw in boten en campers 
etc. kunnen we voor u verzorgen, 
of het nu gaat om een compleet 
nieuw systeem of enkel de ver-
vanging van een oude kapotte 
kachel, is ons om het even.
De montage beugel, uitlaatdoor-
voer, luchtslangen en dergelijke 
dienen apart te worden besteld.

Dieselkachels geschikt voor in uw 
boot, (bus)camper, (bestel)auto of 
vrachtauto, etc.

Comfort
Control
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Bij Aquasolar

Maxxfan transparant

Als ervaren kampeerder ken je het 
vast wel, altijd die hitte in je cara-
van of camper. Dat is dan vanaf nu 
voorgoed verleden tijd met deze 
Maxxfan deluxe dakluik ventilator. 
Het unieke gepatenteerde Rain-
cover zorgt ervoor dat het bij 
alle omstandigheden gebruikt 
kan worden, ook tijdens het rij-
den. Eenvoudige bediening door 
middel van afstandsbediening. 
Doormiddel van de elektronische 
thermostaat is de gewenste tem-
peratuur in te stellen. Manueel te 
bedienen op het display.

De montage kan op de plek van 
een bestaand dakluik. Ook hoef je 
niet een zware unit, zoals bij een 
dak-airco, op het dak te tillen.

10 ventilator standen
Vermogen 12 V, 2 - 4.2 amp
Capaciteit 26 m3/min
Gatmaat van 40 x 40 cm
Gewicht 6 kg
Diameter ventilator 30 cm
Leverbaar in 3 uitvoeringen wit, 
helder en smoke. (licht doorla-
tend)

MAXXFAN

De ultieme dakluik ventilator

Maxxfan smoke

Maxxfan wit
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Aquasolar (Lieuwe Dijkstra) is na 
bijna 40 jaar weer met een nieuw 
waterpompsysteem op de markt 
gekomen. Nu niet om koeien 
van water te voorzien, maar om 
de weidevogels (greidefûgels) in 
leven te houden, door het land 
te ‘vernatten’. Dit gebeurt d.m.v. 
een zogenaamde plasdraspomp.

Uiteraard is het systeem ook 
voor andere doeleinden geschikt  
(tuinen, parken, maneges, etc.).

Afgelopen jaren zijn er in 
eigen beheer al honderden 
gemaakt!

Er zijn reeds vele geplaatst, naar 
volle tevredenheid!

Het systeem werkt rechtstreeks 
op de zon d.m.v. een daglichtpa-
neel, dus zonder accu. Hoe meer 
zon, des te meer water. Het sys-
teem is eenvoudig aan en uit te 
schakelen en is onderhoudsvrij.

Het systeem bestaat uit 2 de-
len: De waterpomp (plas-dras-
pomp) met 12,5 of 25 m slang,  
ø 25/30 mm, zonnepaneel op 
steun met waterdichte stekkers, 
pompbeveiliging en drijver.

WATERPOMP VOOR 
WEIDEVOGELS
Geschikt voor ‘vernatten’ van de grond
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Het systeem is erg handzaam en 
kan eenvoudig verplaatst worden 
zodat het op meerdere plaatsen 
inzetbaar is. De anti-vogelstrips 
zorgen dat het paneel schoon 
blijft. Het paneel inclusief frame 
weegt slechts 12 kg!

De waterpompen zijn leverbaar in 
meerdere modellen:
•  Als basismodel, compleet incl. 

115 watt paneel met RVS anti-
vogelstrips, systeembeveiliger, 
met 12,5 of 25 m. slang  
(diameter 25 mm), ringfender, 
dompelpomp, kabel en overig 
kleinmateriaal én pomp capaci-
teit van 70 liter per minuut

•  Of als groter model: 175 Watt 
paneel en een pomp capaciteit 
van 126 ltr/min of tegen meer-
prijs 10 ltr/min.

•  Daarnaast is een combinatie 
van meerdere panelen en pom-
pen mogelijk om de capaciteit 
te vergroten. Vraag naar de 
mogelijkheden.

Voor bescherming tegen verstop-
ping is een draadmand verkrijg-
baar.

Alle onderdelen zijn uiteraard ook los verkrijgbaar.

Pomp 70 ltr/min zwart

Pomp 120 ltr/min rood of blauw

Pomp 126 ltr/min

Anti vogelstrip
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Kijk ook op onze webshop

Prijzen, uitvoeringen, veranderingen door zet-/drukfouten, technische 
ontwikkelingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden!


