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Energieopslag in innovatieve lithium accu 

230V AC-gekoppeld Intelligent en automatisch 
Eenvoudige installatie en integratie (plug & play)

Vergroot uw onafhankelijkheid bij stroomuitval (back-up)

Modulair

Kleinschalige energieopslag: een veelbelovende realiteit

Het thema Opslag van energie en self-consumption is vandaag meer dan ooit actueel. Grootschalige projecten halen regelmatig de 

media maar raken niet gerealiseerd. Kleinschalige energieopslag daarentegen is vandaag een realiteit. Eindgebruikers kunnen nu al 

hun steentje bijdragen aan een beter milieu en hun overtollige zonne-energie overdag opslaan en ’s avonds gebruiken. 

Decentrale productie gekoppeld aan energieopslag en smartgrids zijn geen “nice-to-have” maar een “must” voor een duurzame 

toekomst.

De S³ Smart Solar Storage is ontwikkeld om mee te 

werken aan deze duurzame ontwikkeling. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat een gemiddeld huishouden 

slechts 30% van de opgewekte zonne-energie zelf 

verbruikt. M.a.w. 70% wordt doorgestuurd naar het 

distributienet. Met de S³ Smart Solar Storage keert u dit 

om: 70% eigengebruik en 30% injectie in het net.



 

 

                                                          

 

 

Beschrijving 

Dit batterijopslagsysteem werkt parallel aan een bestaande installatie met 1-fase of 3-fase netaansluiting en is 

compatibel met elk merk zonne-omvormer.   

 

De S³ is een compleet installatiepakket voor de vakman en bestaat uit: 

 Een omvormer/lader MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX of 48/5000/70-50 GX 

 Geïntegreerde regeling en bewakingsmodule  

 AC intelligente meter met interface kabel van 5m (te plaatsen direct achter de meteraansluiting)  

 Aansluitkit DC (zekeringhouder, zekeringen, batterijkabels) 

 Lithium batterijen, keuze uit verschillende capaciteiten/kWh (zie omschrijving) incl. communicatie kabel 

 Programmatie van het systeem en configuratie van de monitoring via het VRM-portaal van Victron Energy 

 

Een batterij vormt een essentieel onderdeel van een zelfconsumptiesysteem en we adviseren hiervoor een lithium 

batterij te gebruiken. Alternatief kan ook voor een ecologische zoutwaterbatterij worden gekozen. Studies hebben 

uitgewezen dat voor een gemiddelde woning (± 5000kWh verbruik) een verhouding batterijopslag/verbruik van 

1,25kWh/1.000kWh als optimaal wordt aanzien.    

 



 
 

  

Batterijen 

De modulaire lithium batterij van Pylontech is hiervoor de ideale oplossing; elke module heeft een nominale capaciteit 

van 2,4kWh en tot maximaal 8 modules kunnen parallel worden aangesloten (nuttige capaciteit 17,6kWh). Voor een 

evenwichtig systeem raden wij in bovenstaande configuratie 2 tot 6 modules aan. De Pylontech modules worden 

compleet geleverd met datakabels. 

De zoutwaterbatterijen van Greenrock hebben een nominale capaciteit van 2,7kWh en een beschikbare energie van 

2,5kWh bij een laad- en ontlaadstroom van 5A (240W). De stacks kunnen quasi onbeperkt parallel worden aangesloten 

maar voor een evenwichtig systeem raden wij een minimum van 3 stacks aan. Prijzen op aanvraag. 

De eigenschappen van de batterijen kan u terugvinden achteraan in de brochure.  

 

Installatie 

Voor de installatie van een S³ hebben wij een aantal aansluitkits samengesteld compleet met kabels en zekeringen voor 

een correcte verbinding tussen de S³ (Multiplus-II GX) en de batterij. Enkel de AC-beveiligingen en AC-bedrading moeten 

door de installateur worden voorzien.

 

 

 

 

Prijzen 

Omschrijving Aantal Eh. prijs 
excl. BTW 

Eh. prijs  
incl. 21% BTW 

S³    

S³-3K-1E-4.8-V02 volgens bovenstaande beschrijving  
Inclusief Lithium batterij 4.8kWh 

1 € 4.335,79 € 5.246,31 

S³-3K-1E-7.2-V02 volgens bovenstaande beschrijving  
Inclusief Lithium batterij 7.2kWh 

1 € 5.712,84 € 6.912,54 

S³-3K-1E-9.6-V01 volgens bovenstaande beschrijving  
Inclusief Lithium batterij 9.6 kWh 

1 € 6.737,05 € 8.151,83 

S³-5K-1E-7.2-V02 volgens bovenstaande beschrijving  
Inclusief Lithium batterij 7.2 kWh 

1 € 6.520,75 € 7.890,11 

S³-5K-1E-9.6-V03 volgens bovenstaande beschrijving  
Inclusief Lithium batterij 9.6 kWh 

1 € 7.686,26 € 9.300,37 

S³-5K-1E-14.4-V01 volgens bovenstaande beschrijving  
Inclusief Lithium batterij 14.4 kWh 

1 € 10.155,86 € 12.288,59 

 
Indicatieve prijzen in Euro, inclusief Recupel en Bebat, geldig 25/11/2020 

Elektrische eigenschappen S³-3K 
In/uitgangsspanning 230V-50Hz 
Maximaal schijnbaar feed in 
vermogen bij 25°C  

2500 VA 

Laadvermogen bij 25°C 35 A 
No-break vermogen bij 25°C 2400 W 
Synergrid C10/26  
Geïntegreerde sturing / internet   
Uitlezing/bediening via App  

Elektrische eigenschappen S³-5K 
In/uitgangsspanning 230V-50Hz 
Maximaal schijnbaar feed in 
vermogen bij 25°C  

4000 VA 

Laadvermogen bij 25°C 70 A 
No-break vermogen bij 25°C 4000 W 
Synergrid C10/26  
Geïntegreerde sturing / internet   
Uitlezing/bediening via App  



 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving 

Dit batterijopslag systeem werkt parallel aan een bestaande installatie met 1-fase of 3-fase netaansluiting en wordt 

compleet geleverd met een MPPT-zonnelader (4kWp of 5.8kWp) die rechtstreeks de batterij laadt. Dit systeem heeft 

een hoger rendement dan met een AC zonne-omvormer. Bijkomend voordeel is dat bij een stroomonderbreking van 

het net de MPPT-zonnelader de batterij blijft laden. 

De S³ met MPPT is een compleet installatiepakket voor de vakman en bestaat uit: 

 Een omvormer/lader MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX of 48/5000/70-50 GX 

 Een zonnelader Smart MPPT 250/70 Tr (4kWp) of MPPT 250/100 Tr (5.8kWp) met VE-Direct 

communicatiekabel 

 Geïntegreerde regeling en bewakingsmodule 

 AC intelligente meter met interface kabel van 5m (te plaatsen direct achter de meteraansluiting)  

 Programmatie van het systeem en configuratie van de monitoring via het VRM-portaal van Victron Energy 

 Lithium batterijen, (zie omschrijving) incl. communicatie kabel 

 Aansluitkit DC (zekeringhouder, zekeringen, batterijkabels) 

Een batterij vormt een essentieel onderdeel van een zelfconsumptiesysteem en we adviseren hiervoor een lithium 

batterij te gebruiken. Alternatief kan ook voor een ecologische zoutwaterbatterij worden gekozen. Studies hebben 

uitgewezen dat voor een gemiddelde woning (± 5000kWh verbruik) een verhouding batterijopslag/verbruik van 

1,25kWh/1.000kWh als optimaal wordt aanzien.    

 

 



 
 

  

 

Batterijen 

De modulaire lithium batterij van Pylontech is hiervoor de ideale oplossing; elke module heeft een nominale capaciteit 

van 2,4kWh en tot maximaal 8 modules kunnen parallel worden aangesloten (nuttige capaciteit 17,6kWh). Voor een 

evenwichtig systeem raden wij in bovenstaande configuratie 4 modules aan. De Pylontech modules worden compleet 

geleverd met datakabels. 

De zoutwaterbatterijen van Greenrock hebben een nominale capaciteit van 2,7kWh en een beschikbare energie van 

2,5kWh bij een laad- en ontlaadstroom van 5A (240W). De stacks kunnen quasi onbeperkt parallel worden aangesloten 

maar voor een evenwichtig systeem raden wij een minimum van 4 stacks aan. Prijzen op aanvraag. 

De eigenschappen van de batterijen kan u terugvinden achteraan in de brochure.  

 

Installatie 

Voor de installatie van een S³ hebben wij een aansluitkit samengesteld compleet met kabels en zekeringen voor een 

correcte verbinding tussen de S³ (Multiplus-II) en de batterij. Enkel de AC-beveiligingen en AC-bedrading moeten door 

de installateur worden voorzien.  

 

 

Prijzen 

Omschrijving Aantal Eh. prijs 
excl. BTW 

Eh. prijs  
incl. 21% BTW 

S³    

S³-3K-1E-7.2-PV1-VO2 volgens bovenstaande beschrijving inclusief 
Lithium batterij 7.2kWh & zonnelader MPPT 4 kWp 

1 € 6.728,64 € 8.141,66 

S³-5K-1E-9.6-PV1-VO3 volgens bovenstaande beschrijving inclusief 
Lithium batterij 9.6kWh & zonnelader MPPT 5.8 kWp 

1 € 8.745,72 € 10.582,32 

 
Indicatieve prijzen in Euro, inclusief Recupel en Bebat, geldig 25/11/2020. 

Elektrische eigenschappen S³-3K-1E-PV1   Elektrische eigenschappen S³-5K-1E-PV1 
In/uitgangsspanning 230V-50Hz   In/uitgangsspanning 230V-50Hz 

Maximaal schijnbaar feed in 
vermogen bij 25°C 

2500 VA   Maximaal schijnbaar feed in 
vermogen bij 25°C 

4000 VA 

Laadvermogen bij 25°C 35 A   Laadvermogen bij 25°C 70 A 
No-break vermogen bij 25°C 2400 W   No-break vermogen bij 25°C 4000 W 

Maximaal PV-vermogen /  
VOC spanning 

4000W/245V   Maximaal PV-vermogen /  
VOC spanning 

5800W/245V 

Laadstroom MPPT-zonnelader 70A   Laadstroom MPPT-zonnelader 100A 
Synergrid C10/26    Synergrid C10/26  

Grafische display met internet     Grafische display met internet   

Uitlezing/bediening via App    Uitlezing/bediening via App  



 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving 

Dit batterijopslagsysteem werkt parallel aan een bestaande installatie met 3-fase netaansluiting en is compatibel met 

elk merk zonne-omvormer.  

 
De S³-9K is een compleet installatiepakket voor de vakman en bestaat uit: 
 

• omvormer/lader: 2 st. MultiPlus-II 48/3000/35-32 en 1 st. MultiPlus-II 48/3000/35-32 GX 

• Geïntegreerde regeling en bewakingsmodule  

• AC intelligente meter met interface kabel van 5m (te plaatsen direct achter de meteraansluiting) 

• Aansluitkit DC (zekeringhouder, zekeringen, batterijkabels) 

• Lithium batterijen, (zie omschrijving) incl. communicatie kabel 

• Programmatie van het systeem en configuratie van de monitoring via het VRM-portaal van Victron Energy 
 

Een batterij vormt een essentieel onderdeel van een zelfconsumptiesysteem en we adviseren hiervoor een lithium 

batterij te gebruiken. Alternatief kan ook voor een ecologische zoutwaterbatterij worden gekozen. Studies hebben 

uitgewezen dat voor een gemiddelde woning (± 5000kWh verbruik) een verhouding batterijopslag/verbruik van 

1,25kWh/1.000kWh als optimaal wordt aanzien.    

 



 
 

  

 

Batterijen 

De modulaire lithium batterij van Pylontech is hiervoor de ideale oplossing; elke module heeft een nominale capaciteit 

van 2,4kWh en tot maximaal 8 modules kunnen parallel worden aangesloten (nuttige capaciteit 17,6kWh). Voor een 

evenwichtig systeem raden wij in bovenstaande configuratie minimaal 6 modules aan. De Pylontech modules worden 

compleet geleverd met datakabels. 

De zoutwaterbatterijen van Greenrock hebben een nominale capaciteit van 2,7kWh en een beschikbare energie van 

2,5kWh bij een laad- en ontlaadstroom van 5A (240W). De stacks kunnen quasi onbeperkt parallel worden aangesloten 

maar voor een evenwichtig systeem raden wij 6 stacks aan. Prijzen op aanvraag  

De eigenschappen van de batterijen kan u terugvinden achteraan in de brochure.  

Installatie 

Voor de installatie van een S³ hebben wij een aantal aansluitkits samengesteld compleet met kabels en zekeringen voor 

een correcte verbinding tussen de S³ (Multiplus-II) en de batterij. Enkel de AC-beveiligingen en AC-bedrading moeten 

door de installateur worden voorzien.  

 

Elektrische eigenschappen S³-9K 

In/uitgangsspanning 230/400V  

Maximaal schijnbaar feed in vermogen 
bij 25°C 

7500 VA  

Laadvermogen bij 25°C 105 A  

No-break vermogen bij 25°C 7200 W  

Synergrid C10/26   

Grafische display met internet    

Uitlezing/bediening via App   

 

 

Prijzen 

Omschrijving Aantal Eh. prijs 
excl. BTW 

Eh. prijs  
incl. 21% BTW 

S³    

S³-9K-1E-14.4-VO2  volgens bovenstaande beschrijving 
Inclusief Lithium batterij 14.4kWh  

1 12.248,62 14.820,83 

S³-9K-1E-19.2-VO2  volgens bovenstaande beschrijving 
Inclusief Lithium batterij 19.2kWh  

1 14.731,26 17.824,82 

 
Indicatieve prijzen in Euro, inclusief Recupel en Bebat, geldig 25/11/2020. 
 



 

 

                                                          

 

 

Beschikbare energie 

Zoutwaterbatterij Greenrock Lithium batterij Pylontech 

Beschikbare energie Laad/ontlaadstroom Beschikbare energie Laad/ontlaadstroom 

2,5kWh 5A (±240W) 2,2kWh 25A (±1200W) 

1,8kWh 10A (±480W)   

1,4kWh 15A (±720W)   

Uitgebreide info op aanvraag beschikbaar. 

Zoutwaterbatterij Greenrock Eigenschappen Lithium batterij Pylontech 

929x313x329 mm Afmetingen 440x410x89 mm 

140 kg Gewicht 24 kg 

88,5% Rendement 95% 

2,7kWh Nominale energie 2,4kWh 

48VDC  Nominale spanning 48VDC 

>5000 Aantal cycli (DoD 80%) >4500 (C0,5 en 25°C) 

5A aanbevolen (20A max) Laad/ontlaadstroom 25A aanbevolen (50A max) 

-5°C tot 50°C Werkingstemperatuur 0°C tot 50°C 

Quasi onbeperkt   Uitbreidbaar Max 40 modules (via optionele hub) 

Geen Communicatie CAN 

5 jaar volledig + 5 jaar degressief Garantie 10 jaar (onder voorwaarden) 

Zoutwaterbatterij Greenrock Lithium batterij Pylontech 



 
 

  

 

Notities 
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Totaaloplossingen, producten of advies. 
Ysebaert helpt u om in samenwerking met 
onze specialisten, in eigen beheer of in 
samenwerking met derden, bedrijfszekere 
elektrotechnische oplossingen te implementeren.
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