
Heeft u geen zonnecellen, 
maar wilt u wel besparen

op uw energiekosten?

Zeg het abonnement bij uw huidige energie 
leverancier op en neem een Dynamisch Contract 
bij de ANWB. https://www.overstappen.nl/energie/
leveranciers/anwb-energie/, dan hebben wij van 
www.quip-co.nl een perfect thuisaccu systeem 
zonder dure zonnecellen waarmee u flink gaat 
besparen op de energierekening.   

Prijs voor Inverter Grid Systeem, PV kast, Accu 
LifePo4-24V 200Ah plus de Windturbine is € 4.995,-
incl. btw. Dit bedrag is bijna wat men in 2023 moet 
gaan betalen aan de energie leverancier zonder 
een thuisaccu. Aansluitkosten zijn € 150,- binnen 100 
km, daarna op aanvraag, de garantie is 2 jaar.

Heeft u wel zonnepanelen, dan hebben wij voor 
een betaalbare meerprijs, een 5.5 of 7 KWh systeem 
dat optimaal kan samenwerken met elk bestaand 
systeem bij u thuis.

De accu is een deep cycle ijzerfosfaat LifePo4 accu 
van 24 volt 200Ah dus 4800 Watt maximaal. De accu 
heeft een cycli van 6000 en gaat ruim 10 jaar mee 
en met de interne sensors ook nog eens super veilig.
De Inverter levert 3600 Watt per uur, die 
gebruikt kunnen worden over de 
tussenliggende dure uren, maar met 
de windturbine wordt de accu ook 
nog geregeld over de gehele dag 
met z’n extra 1500 watt bijgeladen en 
heeft men dus in totaal een 5.1 KWh. 
230 Volt thuisaccu systeem. 

Het systeem is volautomatisch en de accu 
wordt tweemaal op temperatuur en spanning 
gecontroleerd. Gebruikt u een keer echt teveel 
stroom, dan gaat het systeem weer even over naar 
het lichtnet.

Bekijk op onderstaande grafiek de insteltijden 
voor het goedkoop opladen van de thuisaccu en 
gebruik apparaten.

De goedkope oplaadtijd is tussen 23:00 en 06:00 uur 
en wordt ingesteld op de PV van de Inverter.

De prijs voor een KWh varieert hiermee tussen de 
12 en 27 cent en de stroom voor de duurdere uren 
komt nu uit de thuisbatterij. Deze KWh prijs wordt 
dagelijks bepaald op www.epexspot.com en te 
bekijken in de ANWB App.
Ga nu slim om met energie, koop een paar 
degelijke 230 Volt timers en stel deze in op een tijd 
tussen 01:00 en 05:00 uur en sluit hier de wasmachine 
op aan , dan vervolgens de volgende dag op 
dezelfde tijd de vaatwasser enz enz. Het opladen 
van de accu wordt daar niet door gehinderd. Zo 
wordt alles automatische en goedkoop gedaan.

Is uw interesse gewekt?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via:
info@quip-co.nl, t.a.v.: Afdeling Domotica.
Wilt u het systeem graag eerst in werking zien, 
dan kunt u ons demo-model bekijken aan de 
Oenenburgweg 87, te Nunspeet, tel. 06-55 164 004, 
vraagt u naar Dhr. Peter van den Berg.


