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Sunnytek & partners kan nu introducera en lösning för flytande solpaneler. Detta är ett flytblocks system i 
stabil plast med fästanordningar mm för att installera vilka solpaneler som önskas på en vattenyta.  Flyt 
blocken är flexibelt hopkopplade så allt kan flexa och röra sig en del utan att gå sönder på grund av vågor. 
De klarar sommar och vinter med is. I systemlösningen finns gångar för service 
och annat underhåll och allam nödvändiga tillbehör.
Solpanelerna kan vara vilken som helst av våra paneler. Skall man optimera 
max uttag sett över hela året eller max inkomst kan detta kräva att man väljer 
mellan Mono kristallina paneler eller tunnfilm CIGS paneler då de har lite olika 
egenskaper. 
I en systemlösning kan även ingå inverter system för anslutning till 
eget externt elnät. Vi har även hybrid inverters och off grid 
lösningar för den som vill vara helt fri.
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  Energy Storage Module 

ESM7 ʹ 7.2 kWh LiFePO4 

Modular energy storage 
The ESM7 Energy Storage Module comprises 7.2 kWh state of the art Lithium Iron Phosphate cells for 
maximum life time and safety. The integrated Battery Management System (BMS) monitors individual 
battery cells for overvoltage, undervoltage, temperature and takes care of State-of-Charge calculation 
and cell balancing which is vital for maximum battery life time.  
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High voltage energy storage module with advanced BMS 

x 614 V nominal voltage 
x Integrated BMS with advanced safety and monitoring functions 
x 5 000 cycles at 80% Depth of Discharge 
x Lithium Iron Phosphate cells (LiFePO4) 
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