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450 kg
• Weight
Microgen vedpanna som ger både varmvatten och elektricitet
• Thermal output max. 20 kW
Microgen Vedpanna är en unik design
från fast bränsle producerar både
1000W
• Electrical output max. som
varmt vatten och elektricitet.
Vedpannan
<€10Kär en certifierad vedpanna
• Price target
som kan ge max 20 KW värmeenergi i
form
av varmvatten.
Medio
2017
• Available
Elektriciteten produceras med en
Stirling generator
som använder
possible
• Grid ?ed and oﬀ grid opera?on
värmen i rökgaserna för att producera
Elektricitet 230/380 Volt för
husets elbehov
på max 24KWH /
upp till 24KWH elenergi per dygn.
(incl. baXery
charging)
dygn
Varmvatten för uppvärmning av
huset max 20 KW
Standard är vedeldning men det
går att konvertera till pellets eller

Peak effekt 1 KW och 230 Volt 50Hz
som vi sedan kan omforma och
omvandla på lämpligt sätt så det
passar i huset.
Varmvatten lagras i en lämpligt stor
ackumulatortank. Elektriciteten lagras
i speciella batterier. El produceras via AC inverter med 1
eller 3 fas utgång 230/380 Volt.
Stirling generatorn har ett service intervall på ca 10 år
vid typisk användning.
MicroGen generatorn tillverkas i stora antal (10 000 st
år) av den största tillverkaren. Den är mycket tillförlitlig
och tyst md bara 45 DB i ljudnivå.
MicroGen Vedpanna skapar förutsättningar för att ha ett
hushåll utan anslutning till elnätet med alla de stora
fördelar detta kan ge. Har man tillgång till egen ved så är
det hela utomordentligt billigt i drift.
Tekniska egenskaper Microgen Vedpanna
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Unik panna som ger både värme och elektricitet utan nätanslutning
Standard med vedeldning men med tillsats både flis och pelletseldning
20 KW värme och upp till 24 KWH / dygn i elektricitet för egna behovet
Dimensioner höjd 180 cm , bredd 75 cm och djup 110 cm. Vikt 450 kg
Fungerar i egen ö-drift utan elnät eller i hop med ett externt elnät eller både och
Komplett tillbehörsprogram med solpaneler, solfångare, ackumulatortank och batterilager mm.
Designad för typiskt 10 års drift utan service på Stirling generatorn
MicroGen generatorn har tillverkats i över 16500 enheter och har mycket bra tillförlitlighet
Nyckelkomponent i ett energisystem utan nätanslutning och för de som vill klippa kabeln

Sunnytek säljer denna vedpanna men även alla övriga saker som behövs för att skapa ett
energioberoende med potentialen att spara mycket pengar. Elektriska effekten räcker till i en
normal villa om man bara vidtar diverse andra åtgärder för att vara energieffektiv. Vi har de saker
som behövs och är gärna ert bollplank om den bästa lösningen. 2017 kommer en större version på
2KW som klarar rejält stora villor även i norra Sverige
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Free piston stirling technology
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Technical Speciﬁcations Microgen Free Piston Stirling Technology
Maximum (modulating)
electric output

1050 watt

How

Electrical operation

Grid connected AC
50/60 Hz
output
Nominal
230 volt, min 186 - max 264 v
Electro-ved pannan är en modifierad vedpanna med keramisk
eldstad

Silent Power, No Diesel Generator and No Maintenance

som byggs om så att förbränningsgaserna värmer fläns paketet på
Stirling generatorn. Det blir då varmt
och
denoutput
kalla sidan Inverter
är vattenkyld
Off grid
AC-DC
- Battery dependent
med cirkulerande vatten som sedan kan användas i ackumulator
Friday, 25 November 16
tanken. 1 KW elektrisk effekt ger ca ca 5 KW varmvatten som då
Electrical efﬁciency
Burner, grid connection,
15,5% - 23,0%
används så
fuel and application
verkningsgraden
dependent
blir mycket hög.
Rated electric power
1000 WaX
Stirling generatorn Rated grid voltage / AC voltage range 230V / 186 to 264V
Weight
(without burner)
49or
kg60Hz, +/-0.5Hz
är en så
kallad
Rated frequency
50
moving coil
Electrical eﬃciency
15,5% - 23,0%
lösningSize
där kolven
(without burner)
450 mm grid,
high,fuel
diameter
300 mm dependent)
(burner,
and applica?on
och generatorns
Weight (without burner)
60 kg
kärna hoppar fram Size (without burner)
500
Emissions
Burner, fuel dependent
Lowmm
Noxhigh, diameter 300 mm
och tillbaka
med
Noise level without casing
52,5 dBa at 1 meter (moun?ng dependent)
50Hz. Ingen
Life?me
> 50.000 hrs (maintenance free)
level
Without casing
52,5 dBa at 1 meter
rotationNoise
i motorn.
Utgången blir då
(mounting dependent)
230 Volt 50 Hz av naturen. Den enkla konstruktionen håller typiskt 10 år i normal drift eller 50-100
tusen timmar. Drifterfarenheten standard
från 16500
levererade generatorer
att detta är mycket
casing
45 dBa at 1bekräftar
meter
pålitligt. Stirling tekniken är väl beprövad och används i de nyaste ubåtarna på grund av sina goda
egenskaper. Den uppfanns 1816 av Robert Stirling.
More informa?on:
Microgen Engine Corpora?on BV
Sjaak ZuX +31(0)651667650
sjaak.zuX@microgen-engine.com
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Systemlösning för energi i villa utan nätanslutning

Elektro ved pannan
som ger både värme
och el till huset utan
kabel till nätet
Inverter / kraftelektronik
med central funktion över
Productsall elektricitet i huset. Kan
hantera stora effekter och
arbeta med eller utan grid
eller både och.

EnergyHub Wall
EnergyHub Wall

EnergyHub XL

Solpanel av ny
tunnfilmsteknik som fungerar
bättre vid dåligt väder och
lite ljus. Fungerar i norrläge
med reducerad effekt. Effekt
typiskt 3 KW till 15 KW

Solfångare som ger varmvatten. Torr typ
utan glykol ger enkel och säker design

EnergyHub XL
SSO - Solar String
String inverter

Energy Storage

SSO - Solar String
Optimizer

Optimizer

Ackumulatortank 500 liter
-5000 liter med bra isolering

Batterilager anpassad för
förbrukningen i huset.
Bild visar ett Vätskebatteri.
Uteffekt sett över dygnet max 24 KWH.
Varmvatten för husets behov.
Alternativ kan vara TOP
Invertern kan intermittent ge hög effekt i
Det kommer från Electro-Ved
Blybatteri.
batteri
© Ferroamp Lithium
Elektronik
AB. | Cookies (/terms/cookies)
3
fas
så
den
klarar
betydligt
mer
än
pannan eller från solfångare.
Friday, 25 November 16
eller saltbatteri.
generatorn då batteriet är energi buffert.
Stirling generatorn ger ca 4
Kapacitet från typiskt 10
Sunnytek har högeffektiva LED lampor
KW varm vatten. Detta ger en
KWH till 100KWH.
som drar mindre el än de flesta andra
hög systemverkningsgrad.
Batterilagret utjämnar
TOP
lampor så dessa rekommenderas.
Skall
Stirling generatorn behöver då
energitopparna så den
© Ferroamp
Elektronik
| Cookies (/terms/cookies)
allt fungera
måsteAB.
allt beaktas.
användas tämligen lite.
Med rätt kombination av utrustning kan ett hus klara sig utan extern energi förutom solen och ved i pannan
över hela året. Ni har inga problem med strömavbrott vid storm eller snöfall. Vi hjälper till att designa det som
passar er bäst. Sunnytek har hela system kunnandet i huset.
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