Ervaar de energie van onafhankelijkheid.
VARTA-energieopslagsystemen – ruim 130 jaar batterijervaring, made in Germany.

Waar goede energie zich thuis voelt.
Over de energietransitie valt heel wat te zeggen. Maar u kunt
natuurlijk ook gewoon in uw eigen huis beginnen, met duurzaam
geproduceerde energie.
Met onze VARTA-energieopslagsystemen kunt u uw zelf
geproduceerde energie ook ’s avonds, bij nachte of op
regenachtige dagen gebruiken – want door de stap te zetten
van verbruiker naar energieleverancier kunt u uw eigen
verbruik verhogen tot 80% en zelfs meer. Op die wijze wordt u
waarlijk onafhankelijk van het weer, de netwerkuitbaters en de
energiekosten.
U kunt rustig neerzitten en u ontspannen, want wij bij VARTA
weten precies waar we mee bezig zijn – wij staan voor meer
dan 130 jaar expertise in batterijen, made in Germany. Dat
verklaart tevens waarom wij niet enkel meerdere prijzen hebben
gewonnen, maar ook de eerste keuze van onze meer dan 10.000
tevreden klanten zijn.
Waar wacht u nog op? Word uw eigen energieleverancier!
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Uw eigen kracht – overal en
altijd.
Zelfs de beste zonne- en windenergiecentrales produceren slechts elektriciteit wanneer het weer
dit toelaat. De rest van de tijd moet u uw toevlucht tot stroom uit het net nemen. Het basisprincipe
van een energieopslagsysteem bestaat bijgevolg in het tijdsverschil tussen het opwekken van de
stroom en het daadwerkelijke verbruik ervan.
Met een VARTA-energieopslageenheid kunt u uw zelf geproduceerde elektriciteit tijdelijk opslaan
en ze verbruiken wanneer u ze nodig hebt. Zodoende kunt u 24 uur per dag groene energie
gebruiken!

Ochtend

Middag

Avond

Rechtstreeks eigen fotovoltaïsch verbruik

Bijkomend eigen verbruik van opslagsysteem
Fotovoltaïsche energieproductie

Zonne-energie 24 uur per dag
Door overdag zonne-energie op te slaan kunt u uw energieverbruik ’s ochtends en ’s avonds
dekken.
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VARTA pulse neo.
Ons kleinste energieopslagsysteem op de markt en een intelligente inleiding tot onafhankelijkheid!
Als intelligent model is de pulse neo perfect geschikt voor ieder ‘smart home’ dankzij zijn VS-XSbesturingssysteem, dat flexibel uitgebreid kan worden. Hij overtuigde tevens onze klanten en won de test in
de categorie ‘Energie’ bij de peiling naar de keuze van lezers.¹
VARTA pulse neo maakt tevens rechtstreekse interactie met geselecteerde laadstations mogelijk.
Zodoende kunt u uw e-auto of plug-inhybride snel en doeltreffend met uw zelf geproduceerde groene
energie opladen.
Als Duits batterijdeskundige bieden wij u 10 jaar garantie op de batterijmodules en optioneel 10 jaar
(permanente internetverbinding) of 5 jaar (zonder internetverbinding) op het opslagsysteem.²

Storage capacity

Storage capacity

PV performance

PV performance

3.3 kWh

6.5 kWh

1−4 kWp

4 − 10 kWp

Power consumption

Power consumption

up to 3,000 kWh

3,000 – 8,000 kWh

Single-family house with PV
system

VARTA pulse neo 6
Nominale batterijcapaciteit
Max. AC-laadvermogen
Max. AC-ontlaadvermogen
Elektrochemie
Afmetingen (B x H x D) in mm
Gewicht
Stroomvoeding
Besturing, bewaking
Systeem
Installatie

6,5 kWh
2,5 kW
2,3 kW
NMC
600 x 690 x 186
65 kg
230 V AC, 1-fasig, 50 Hz
PC, tablet, smartphone

AC-systeem alles-in-één, inclusief batterijtransformator
Wandmontage

¹ lezersenquête van haustec.de met de VARTA pulse in 2019 en de VARTA pulse neo in 2020
² Overeenkomstig de garantievoorwaarden van de fabrikant (beschikbaar op: www.varta-storage.com/service/downloads)

07

Wees onafhankelijk
en bespaar geld.
Word onafhankelijk van stijgende energieprijzen met een VARTA-energieopslagsysteem. Verhoog
permanent uw eigen verbruik en profiteer van gelijkmatige energiekosten. Op deze wijze spaart u
niet slechts uw eigen energie en draagt u zodoende bij tot de energierevolutie – u spaart ook geld
uit!
De aankoop van een energieopslagsysteem wordt ondersteund door een groot aantal federale,
gewestelijke en gemeenschapssubsidies. Voor de aankoop van uw VARTA pulse neo kunt u een
grote subsidie verkrijgen!¹
Jaarlijkse stroomrekening
4.200 kWh (jaarlijks stroomverbruik) x 29 cent/kWh (huidige gemiddelde energieprijs)²
EUR 1.218
Jaarlijkse stroomrekening met zonne-energiesysteem en VARTA pulse neo
(80% van de verwachte mate aan autarkie)
840 kWh (uit het stroomnet) x 29 cent/kWh (huidige gemiddelde energieprijs)¹
EUR 244
Jaarlijkse besparing
EUR 974
Besparing na 10 jaar
EUR 9.740
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Vereenvoudigd berekeningsvoorbeeld
¹ Overeenkomstig energiesparen.be. Onderhevig aan verandering.
² Overeenkomstig vrt.be. Onderhevig aan verandering.

Sleep een grote
subsidie in de wacht
voor
de aankoop
van uw
VARTA pulse neo!¹

Sleep een subsidie in de wacht
voor uw VARTA pulse neo.
Gewestelijke subsidies
De Vlaamse regering biedt subsidies voor de aankoop van een
energieopslagsysteem. De subsidies zijn verlengd tot 2024 en er zijn bijkomende
begrotingen vrijgemaakt. Door de rasse uitbreiding van de energieopslagmarkt
wordt het premieniveau ten minste jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast.¹

2021
0 tot 4 kWh
4 tot 6 kWh
6 tot 9 kWh
maximum per
batterij

€ 300/kWh
€ 300/kWh
€ 250/kWh
€ 2550

2022
€ 225/kWh
€ 187.5/kWh
€ 150/kWh
€ 1725

¹ Overeenkomstig energiesparen.be. Onderhevig aan verandering.

2023
€ 150/kWh
€ 125/kWh
€ 100/kWh
€ 1150

2024
€ 75/kWh
€ 62.5/kWh
€ 50/kWh
€ 575

2025
€0
€0
€0
€0
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Goede argumenten voor een
VARTA-opslagsysteem.
130 jaar batterij-expertise, made in Germany.

Als fabrikant van batterijen is VARTA de enige leverancier van energieopslagsystemen met
ruim 130 jaar batterij-expertise. Wanneer u voor ons kiest, kiest u dus voor een in Duitsland
gemaakt merk waarmee u altijd op veilig speelt en dat u op weg helpt naar een groene
toekomst.

Uitstekend – tot nr. 1 uitgeroepen

Onze klanten hebben gesproken: ze hebben de VARTA pulse neo voor het tweede jaar op
rij uitverkoren tot ‘product van het jaar’ in de categorie ‘Energie’¹ in de lezersenquête van
haustec.de. Als winnaar onder de AC-energieopslagsystemen biedt de VARTA pulse ook
topprestaties op de markt in de categorieën batterij-efficiëntie en verbruik en stand-by!²

Voortdurend onderzoek en ontwikkeling

Met ruim 130 medewerkers voor onderzoek en ontwikkeling bepalen wij de norm voor
batterijtechnologie door continue investering – nu en in de toekomst. Wij hebben bijvoorbeeld
ons kleinste energieopslagsysteem op de markt ontwikkeld dankzij maximale
compactheid van energie op de kleinste ruimte. Met onze innovatieve plug & play-technologie
kunnen de VARTA-energieopslagsystemen tevens snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.

Voorbereid op de toekomst en ﬂexibel

Zoals alle geïntegreerde AC-systemen hebben onze VARTA-energieopslagsystemen een
ingebouwde batterijtransformator en zijn ze perfect geschikt voor retrofits of nieuwe
installaties. Het beste is dat de opslagcapaciteit te allen tijde uitgebreid kan worden, zelfs na
installatie.

10

¹ haustec.de readers’ poll with the VARTA pulse in 2019 and the VARTA pulse neo in 2020
² Energy Storage System Inspection 2021 HTW Berlin. VARTA pulse 6 in reference case 1

Nu en in de toekomst.
10 jaar garantie

Als Duits batterijdeskundige bieden wij u 10 jaar garantie op de batterijmodules en optioneel
10 jaar (permanente internetverbinding) of 5 jaar (zonder internetverbinding) op het
opslagsysteem – omdat wij weten dat onze energieopslagsystemen betrouwbaar zijn.¹

Connectiviteit in smart homes

Dankzij het open communicatiesysteem kunnen onze energieopslagsystemen met nagenoeg
ieder huis en alle technologische energiecomponenten of systemen in uw huis communiceren
– voor een intelligente toekomst. Daarenboven kunt u eenvoudig het overzicht over uw
energieverbruik en productiegegevens in het VARTA Online-portaal of de VARTA-app bewaren.

Een goede keuze voor de veiligheid

Op het vlak van veiligheid sluiten wij geen compromissen: dit begint reeds bij het voortdurend
testen van het materiaal, omvat productie en levering en gaat verder met geïntegreerde
veiligheidselektronica en onafhankelijke uitschakelinstrumenten voor een risicovrije werking.
Op deze wijze biedt ons systeem feilloze functionaliteit, zelfs tijdens pannes. Dat betekent
dat onze energieopslagsystemen niet enkel veilig en betrouwbaar zijn, maar eveneens nieuwe
normen creëren voor intelligent ontwerp – gaande van de bijzondere celchemie tot het
energie- en batterijmanagementsysteem.

Duurzame afvoer

Uiteraard zorgt VARTA er eveneens voor dat uw oude batterijen ingezameld en professioneel
afgevoerd worden teneinde recyclage van ruwe materialen overeenkomstig de specificaties te
garanderen.

¹ Overeenkomstig de garantievoorwaarden van de fabrikant (beschikbaar op: www.varta-storage.com/service/downloads)
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Flexibiliteit, nu
en in de toekomst.
Hoe meer, hoe beter. Door meerdere VARTA-energieopslagsystemen te verbinden en dankzij
intelligent energiebeheer kunt u uw opslagcapaciteit en output menigmaal verhogen. Het beste is
dat de opslagcapaciteit te allen tijde uitgebreid kan worden, zelfs na installatie.

Energieopslagsysteem
1-5
VARTA
pulse neo

De beste verbinding

Door tot vijf VARTA-energieopslagsystemen met VARTA Link te verbinden, kunt u de
brutocapaciteit van de aangesloten opslagsystemen tot 65 kWh verhogen.
En het wordt nog beter. Met de VARTA pulse neo kunnen tot zes VARTA-energieopslagsystemen
zonder bijkomende hardware verbonden worden. Dat betekent dat u uw brutocapaciteit tot 71,5
kWh kunt verhogen.
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Houd een oogje in het zeil.
Behoud het overzicht over uw energieopslagsysteem met behulp van ons
VARTA Online-portaal of de VARTA Storage-app. Dit betekent dat u niet thuis
moet zijn om zeker te weten wat er gebeurt – met onze app bent u in staat uw
energieopslagsysteem van overal te besturen, op ieder ogenblik.

Transparantie

Vierentwintig uur op vierentwintig en overal
ter wereld – bewaak uw opslagsysteem
onderweg met uw smartphone. U kunt
prestatiegegevens zien alsook uw
autarkiescore en uw verbruik, gevisualiseerd
als een grafiek. Dag per dag, maandelijks,
jaarlijks of gedurende de gehele periode. U
krijgt zelfs toegang tot de weersgegevens
thuis – steeds op de hoogte met slechts
enkele klikken.

Alles in één oogopslag: grafische weergave
van uw prestatiegegevens, alsook uw
autarkiescore en uw verbruik.
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Intelligent verbonden voor
een intelligente toekomst.
De voordelen van het koppelen van intelligente apparaten met door uzelf geproduceerde energie
zijn duidelijk – dankzij de efficiënte toewijzing van energie kunt u de ratio van uw eigen verbruik
maximaliseren en zodoende uw energiekosten aanzienlijk verlagen.
Indien u reeds een netwerk in uw huis hebt, zal dat ook helemaal geen probleem zijn. Dankzij ons
open besturingssysteem kunt u verschillende apparaten en toepassingen, zoals energiebronnen,
omzetters, warmtebronnen, laadstation en smart home-applicaties, probleemloos integreren in
om het even welk VARTA-energieopslagsysteem.

Connectiviteit in een smart home
Energiebron
source

Elektrisch
voertuig

Apparaten
Warmtebron

VARTAenergieopslagsysteem
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VARTA Storage GmbH
Nürnberger Straße 65
86720 Nördlingen
Duitsland
+49 9081 240 86-6060
info@varta-storage.com
VARTA Storage GmbH, een onderneming van VARTA AG
www.varta-ag.com
Win nu informatie in bij uw gecertificeerde VARTAspecialist en ontvang uw persoonlijke offerte.

BROKATNL001

Uw contactpersoon ter plekke:

