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ZONNEPANELEN · WINDENERGIE · WARMTEPOMPEN

Onze diensten
•   Ontwerp en montage  van al 
    uw energiebesparende systemen
•   Onderhoud en monitoring
•   Distributie

BAT TERY ENGINEERING

Ontwerp en plaatsing van autonome systemen sinds 1980

Ons vakgebied
•   Fotovoltaïsche zonnepanelen
•   Warmtepompen
•   Windturbines
•   Autonome Systemen
•   Energiebesparende verlichting
•   Isolatie & ventilatie
•   .....

Onze klanten
•   Particulieren
•   Bedrijven
•   Overheden
•   NGO’s

Onze producten
•   Zonnepanelen
•   Kleine windmolens
•   Warmtepompen
•   Omvormers
•   Laadregelaars
•   Batterijen
•   Solar kabel
•   Montagesystemen
•   Accessoires

Expertise
•   Specialist in netgekoppelde (on-grid), 
    niet-netgekoppelde (off-grid) en hybride systemen
•   Producten van hoogstaande kwaliteit
    (Sharp, Skystream, Power-One, Daikin, ... )
•   Referenties in Europa en Afrika

Autonome systemen
•   Verlichtingskits
•   Ventilator kits
•   Koelkast- en/of diepvrieskits
•   Waterpomp kits
•   Systemen voor uw caravan of bungalow
•   Zonnepanelen en windmolens voor 
    uw boot of jacht

Energiebesparende systemen

De haalbaarheid van elk project wordt eerst zorgvuldig bestudeerd, 
contacteer ons voor meer informatie.
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SYSTEMCOMPLETE

Kilowatt Solar is een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in ondermeer zonne- en windenergie. Wij bieden u een 
oplossing voor elk energiebesparend gerelateerd  project. Na een onderzoek ter plaatse, ontwerpen wij voor u 
een systeem dat aan uw energiebehoefte voldoet,  ook op plaatsen waar geen electriciteitsnet ter beschikking is.

12VDC naar 230VAC omvormer  kit
Koelkast / Diepvriezer  kit

Televisie kit 

1-lamp verlichtingskit 12V verlichtingskit Ventilatiekit

Solar LED straatverlichting

WHO gecertifieerde koelingskit 
(World Health Organiztion) 

- Zonnepaneel; 80Wp

- Waterreservoir: 100 liter

- 2 filters

- Batterij (optie)

- Afmeting: 54x75x140 cm

- Gewicht zonder batterij: 44kg

- Capaciteit: 200 liter drinkbaar water per dag

- UV lamp (20Watt) helpt bij het doden 

  van microben, bacteriën en parasieten

Waterpomp Kit

Omvormer pomp
Of

Water Pomp
Waterzuiveringsinstallatie 
NEDAP Naiade - Water zuivering

Al deze kits moet gedimensioneerd worden naar gelang de toepassing en het land van bestemming. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen.


