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Haal het maximum uit uw        
zonnepanelen

Verlaag het prosumententarief

Sla overdag energie op

Gebruik de energie op het ogen-
blik dat u hem nodig hebt

Wat is de iLubat? 

De iLubat is een thuisbatterij die uw prosumententarief zal doen 
dalen. Het prosumententarief is van kracht sinds 1 juli 2015. Deze 
extra belasting wordt berekend op basis van het omvormervermo-
gen en bedraagt meer dan 100€/kVA per jaar. U kan het prosumen-
tentarief enkel doen dalen door een omvormer met een lager ver-
mogen te installeren. Het omvormervermogen wordt bij de meeste 
installateurs berekend aan de hand van het aantal zonnepanelen 
die er op aangesloten worden. Meestal verhoudt het omvormer-
vermogen zich tot 80 à 100% van het Wattpiek vermogen van de 
zonnepanelen. Uit testen bij iLumen is echter gebleken dat indien 
het omvormervermogen wordt gehalveerd, de jaaropbrengst van de 
zonnepanelen slechts een paar procent lager ligt dan normaal. Om 
dit verlies drastisch te beperken zal de iLubat ervoor zorgen dat  er 
overdag energie wordt opgeslagen op dagen wanneer er meer ver-
mogen wordt opgewekt dan de omvormer kan omzetten in elektri-
citeit. 's Avonds wordt deze opgeslagen piek dan afgegeven aan het 
net via uw bestaande omvormer. Installaties die kunnen genieten 
van groenestroomcertificaten profiteren hier natuurlijk extra van 
aangezien de groenestroomteller hierbij gewoon verder zal tellen.
De iLubat functioneert op de DC-zijde van de PV-installatie en wordt 
dus geïnstalleerd tussen de zonnepanelen en de omvormer, het-
geen de iLubat een uniek product maakt. 

Via de ingebouwde led controleert u de status van het toestel
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Voor de algemene voorwaarden, bezoek www.ilumen.be

Technische data iLUBAT

INPUT (AC)
Spanningsbereik 115 / 230 VAC

Frequentiebereik 50-60 Hz
Maximale AC-stroom 0.6A/115VAC 0.4A/230VAC

Nominaal vermogen in werking 4.5W
Maximale vermogen in werking 20 W
Typisch verbruik in werking +/- 40 kWh/jaar

INPUT/OUTPUT (DC)
Minimale spanning (Vmpp) 250 VDC

Maximale spanning (Voc) 1000 VDC

Maximale stroom (ISC) 30 ADC

Connectoren MC4 (Multi-Contact original)

ALGEMENE INFO
Afmetingen (B x D x H) 409 x 421 x 473 mm
Gewicht (zonder batterijen) 7.5 kg
Gewicht (enkel batterijen) 34 kg
Gewicht (totaal) 41.5 kg
Omgevingsomstandigheden IP30 (voor binnen gebruik)

Werkingstemperatuur -5°C ~ +40°C

COMMUNICATIE
Visueel Led RGB
Communicatiemethode

BATTERIJEN
Batterij type AGM
Batterij voltage 24 VDC

Energie-inhoud 1.45 kWh @ 25°C

EG DECLARATIE VAN CONFORMITEIT
Met volgende richtlijnen van de Europese richtlijnen
- Low Voltage Directive (73/23/EEC, 93/68/EEC)
- Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)


