Det befintliga solpanelssystemet utökades med en
liten AirX, en 1500 watts
sinusinverter och med nya
AGM-batterier. Systemspänningen höjdes från 12 till 24
volt för att minska förluster i
kablar.

Mårtensholm har nu konstant 230 V
Kate och Berndt Karsten trivs på Mårtensholm i Korpo. Där vistas de hela
sommaren och njuter av hav och sol. Sedan tidigare hade de fyra 50 watts
solpaneler, med vilka de drev sitt 12-volts kylskåp och några belysningspunkter.
Till sommaren 2005 skaffade de även en liten billig inverter som gav ut 230 V
för att ladda mobiltelefonerna och bådas bärbara datorer. Det tog inte länge före
de märkte att invertern stängde av sig och att både kylskåpet och lamporna
slocknade av att batterispänningen sjunkit lågt.
Kate kontaktade REPS i augusti 2005 med tanken att skaffa fler solpaneler.
REPS hjälpte Karstens att gå igenom vilka apparater de önskade använda med
230 V och hur mycket de skulle användas per dag. I maj tog sedan Kate på nytt
kontakt och önskade en lösning som skulle klara kylskåp, belysning, datorer,
dammsugare, hårtork, kaffekokare, verktyg, radio, samt inverterns egen
förbrukning. Den uppskattade totalförbrukningen var drygt 2 kWh per dag. Det
gamla kylskåpet hade dessutom gått sönder.
Kate tänkte att detta skulle kräva både en större vindmölla och fler solpaneler.
REPS räknade och rekommenderade den lilla AirX som endaste tillskott i
produktionen. Sommaren 2006 njöt Kate och Berndt av ett stort nytt kylskåp och
ständig tillgång till ström.

Har även du upptäckt att strömmen inte riktigt vill
räcka till för din familjs behov? Vi hjälper med
lösningar för att uppdatera ditt befintliga system.

Elektriker Anders
installerar REPS
utrustning och
kommer med egen
båt till kundens
holme. För honom är
det viktigt att
elektroniken är
gedigen, så att han
inte ständigt behöver
rycka ut på onödiga
serviceuppdrag.
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