PowerBox - tag strømmen med dig
- til fx gartnere, håndværkere og dronefotografer
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230V hvor du arbejder
Til alle batteriopladere
Undgå benzindrevet udstyr
Kan også oplades af solen
Kraftigt lithiumbatteri

Forlæng arbejdsdagen og oplad med solceller (tilbehør)

100Wp flexibel og transportabel solcelle kan lade ca. 400Wh på batteriet.

180Wp transportabel solcellekuffert
kan lade ca. 700Wh på batteriet.

300Wp panel på fx taget af bilen kan
lade ca. 1100Wh på batteriet.

batterier til eludstyr
PowerBox 300						
Vejl. 2.999,300W effekt til fx at oplade

Lille fiks powerbank, der kan levere strøm ude i det fri til fx batteriudstyr, og når der ikke må benyttes bensindreve værktøjer.
Den indeholder et 300 watt-timer langtidsholdbart lithiumbatteri og kan levere 230V i ren sinuskvalitet ligesom en stikkontakt.
Udgangen kan belastes med op til 300W, og er mest velegnet til
at oplade batterier til eludstyr.
Desuden findes der 4 stk. USB stik til opladning af mobiler og
andet USB udstyr, samt to 12V udgange til udstyr med cigarstik.
Udgangen er beskyttet med sikringer, som nemt kan udskiftes.
PowerBoxen oplades hjemmefra og kan eventuelt suppleres med
solceller ude på stedet. Et 180Wp panel kan fylde PowerBox 300
op to gange om dagen.

1000W effekt til el-værktøj
og opladning af batterier
PowerBox 1000						
Vejl. 7.999,Professionel powerbank, der kan levere strøm til værktøj ude i
det fri, eller når der ikke må benyttes benzindrevne værktøjer.
Den indeholder et 1000 watt-timer langtidsholdbart lithiumbatteri og kan levere 230V i ren sinuskvalitet ligesom en stikkontakt.
Udgangen kan belastes op til 1000W, så man kan både oplade
batterier til eludstyr og tilslutte el-værktøj direkte.
Desuden findes der 4 stk. USB stik til opladning af mobiler og
andet USB udstyr, samt to 12V udgange til udstyr med cigarstik.
Udgangen er beskyttet med sikringer, som nemt kan udskiftes.
PowerBoxen oplades hjemmefra og kan eventuelt suppleres med
solceller ude på stedet. Et 300Wp panel kan fylde PowerBox 1000
op godt en gang om dagen. En 180Wp kuffert kan fylde batteriet
ca. 70% op på en sommerdag.

Tekniske data
Batteri
Udgange
Opladning
Indikator /
Display
Størrelse / vægt
Arbejdstemperatur
Tilbehør

PowerBox 300 (Varenr. 1972)

PowerBox 1000 (Varenr. 1973)

300Wh Lithium (LiFePO4), 800 opladninger
1000Wh Lithium (LiFePO4), 800 opladninger
230V / 300W (ren sinus)
230V / 1000W (ren sinus)
4 x USB 5V/3A, 2 x 12V (120W / 10A)
4 x USB 5V/3A, 2 x 12V (96W / 8A)
230V strømforsyning (19V/90W) (100%: 4 timer) 230V strømforsyning (32V/240W), (100%: 5 timer)
15-30V solcellepanel, max 100Wp (5A).
32-45V solcellepanel, max 300Wp (7,5A).
Batteristatus: 25%, 50%, 75%, 100%
Batteristatus: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%,
Opladning i gang.
USB/12V i brug, Temperatur, Opladning i gang.
300x118x218mm / 4,5Kg
410x164x273mm / 10Kg
Ved brug: -10 - 45 grader celcius.
Ved opladning: 0 - 45 grader celcius. (Oplad ikke i frost)
230V strømforsyning, Micro USB kabel, 12V cigar-hunstik, Ekstra sikringer
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