
Effektbalanseringslager

Köp el när den är billig
- använd när den är dyr

Spara din solenergi 
- använd när du behöver
den som mest

Kapar effekttoppar
- sänker din elräkning

Boosta din billaddning
- snabbare eller fl er bilar

Inga strömavbrott 
- fungerar med & utan
elnätet

Molnbaserat system
- övervaka och styr vart du
än är

TROUBLE FREE POWER TO PROPERTY OWNERS

Lösningen på våra kommande effektproblem är att 
balansera mängden tillgänglig energi. Det innebär att vi 
lagrar energin när den är billig att köpa in, eller när 
solen producerar som mest, och använder den sedan 
när du behöver mest effekt, vilket också är tiden då 
elen är som dyrast att köpa in.

Effektbalanseringen är hjärtat i moderna 
fastigheter. 

Den kan utökas i storlek beroende på hur många kWh 
du behöver och är enkel att installera ”plug-n-play”. 
Du kan kontrollera och styra ditt system varifrån du vill, 
när du vill. I kombination med enhetens tank, Nilar-
batterier, fungerar den i Nordiska temperaturer vilket 
även möjliggör placering utomhus.system varifrån du 
vill, när du vill. 

Själva hjärnan och musklerna är kontrollenheten som 
kontinuerligt övervakar, optimerar och balanserar din 
elför- brukning automatiskt. 

3-fas effektbalans-
eringslager

Räkna ut direkt online, vi guidar dig: www.enequi.com/pbs  Kung Hans väg 3, 192 68 Sollentuna, SWEDEN 
+46 (0)10 122 17 00  |   info@enequi.com |   www.enequi.com

BatteryQube
Specifi kation

Generell data
Antal batterier

Batterityp

Packspänning

System spänning

Max DC-effekt

Energi

Livslängd

Dimensioner
Vikt

Djup

Höjd

Bredd

BQ5 / BQ10
4 pack / 8 pack 

NiMH

120 V

480 V

5 kW / 10 kW

5 kWh / 10 kWh

20 år +

207 kg

305 mm

945 mm

900 mm

Generell data
Max effekt

Max ström

Antal faser

Nominell spänning 

AC spänningsområde mellan L och N

AC spänningsområde mellan L och L

Dimension

Vikt

Installationsläge

Temperaturområde

Luftfuktighet

RoHS

BQ6 / BQ12
4  pack / 8 pack 

NiMH

144 V

576 V

6 kW / 12 kW

6 kWh / 12 kWh

20 år +

350 kg

500 mm

950 mm

600 mm

OGQ-Box-M3
18 kVA

30 A

3-fas

230 V

187 V - 251 V

324 V - 436 V

[ 300*280*121 mm ]

 <5 kg

Väggmonterad

-25 to 60 C

<95% RH

Blyfri, uppfyller RoHS GP2

OGQ-Box-L3
27 kVA

45 A

OffgridQube
För island mode



Produkt guide
Alla modeller fi nns i både batteri och hybrid version. 

Så kommer du igång med 
rätt lösning:

Specifi kation LEGO PROUTESKÅPINNESKÅP

Inverter

Batteri

Island mode

Billaddare

Växelriktarna finns för både de som har installerat och de som kommer att installera sol-
paneler och vill slippa extra solväxelriktare. De hanterar både att sälja och köpa el från 
elnätet, lagra el  och göra om ”solel” till ”hushållsel”. Batteriväxelriktare passar bäst i 
anläggningar där tillgång till hög momentan effekt önskas eller vid kapande av 
effekttoppar.

Alla våra system kan om man vill kopplas upp mot molnet 
för övervakning, uppdatering och programmering. Du kan 
via APP eller webb enkelt se det du önskar och snabbt få 
tillgång till uppdateringar. Önskas snabb hjälp kan support 
och service ske remote.

Lagra din energi från solpanelerna eller från elnätet i batterier. Med kemin NiMH 
nås ett brett temperaturområde, lång livslängd, miljövänlig återvinning och högsta 
säkerhet. Vårt system är fullt skalbart för rätt anpassning och utbyggbarhet till valfri 
kapacitet i kWh.

Nyttja sparad energi i batterierna eller fortsätt producera el från solpanelerna vid 
strömavbrott. OffgridQube kopplar automatiskt om till Island mode. Vad som får 
användas vid Island mode kan med enkelhet konfigureras via E-noder eller 
genom fysisk omkoppling i respektive el-central.

AC-laddning med inbyggd laddkontroll som nyttjar fasallokeringen och effektvakten på 
ett optimalt sätt, minimerar snedbelastningar som orsakas av 1- eller 2-fas laddade bilar 
och skyddar din el-central och säkringar. Förenklar installation i jämförelse med laddbox 
/ laddstolpe. Möjlighet fi nns att välja billaddning från enbart förnybar energi.

Har du eller ska du koppla in solanläggning?

Defi nera storleken på solanläggningen?

Vill du vara oberörd av strömavbrott?

Hur många bilar vill du ladda?

5-12 kWh 

2 st

5-6 kWh 5-12 + kWh
Påbyggnadsbar 

2 st

12 + kWh 
Påbyggnadsbar

+10 st

Inverter
Specifi cation

Input - DC (Battery) 

Supported Battery Types 

Max. Charging / Disch. Power [W]

Operating Voltage Range [V]

Max. Charging Voltage [V] 

Max. Charging Current [Al 

Max. Discharging Current [Al

lnput - DC (PV) 

Max. Input Power [W] 

Max. Input Voltage [V] 

MPPT Voltage Range [V] 

Rated Voltage [V] 

Output- AC (Loads/Grid) 

 Rated Power [W] 

Rated Voltage [V] 

Max. Current Output [Al 

Output - AC (Backup Power)  

Rated AC Power Output [W]

Rated Voltage Output [V] 

Rated Frequency Output [Hz] 

THD 

General Data 

Operating Temp. Range [0(] 

IP Protection Class 

Cooling 

Noise [dB] 

Interface 

Dimension (W * H * D) [mm] 

Weight [kg] 

Display 

Certifi cation & Standard 

Protective Devices 

AC Short-circuit 

DC Reverse Polarity Protection 

DC Switch 

Surge Protection 

Li-ion / NiMH

4000 I 4000 

120 - 700 

700 

18 

18 

5200 

855 

150 - 800 

670 

5000 

3N ~ 400 

8 

5000 

3N ~ 400 

50 

<3% 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

CAN / RS485 / WIFI 

473 * 595 * 233 

40 

LCD 

Li-ion / NiMH

8000 I 8000 

200 - 800 

800 

20 

20 

9800 

900 

200 - 800 

670 

9800 

3N ~ 400 

15.2 

9600 

3N ~ 400 

50 

<3% 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

CAN / RS485 / WIFI 

540 * 670 * 275 

55 

LCD 

Li-ion / NiMH

6000 I 6000 

200 - 800 

20 

20 

6000 

3N ~ 400 

9.6 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

RS485 

408 * 548 * 231 

<26

LCD 

Li-ion / NiMH

18000 I 18000 

250 - 800 

40 

40 

18000 

3N ~ 400 

28.7 

17800

3N ~ 400 

50 

<3% 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

RS485 

540 * 670 * 275 

<48 

LCD 

VDE-AR-N 4105/08.11, E DIN VDE V 0124-100/10.13, IEC/EN 
62109-1:2010, IEC/EN 62109-2:2011, IEC/EN 61000-6-2:2005, 
IEC/EN 61000-6-4:2007 +Al

VDE-AR-N 4105 , IEC 62477

H52 H98 B60 B180

2

1

3

4

Räkna ut online
- vi guidar dig på
www.enequi.com/pbs

1 st

Lego, här man plockar man ihop 
delar till en lösning med lite mer 
installationsarbete. Lämplig för 
mindre behov och ses som en enkel 
instegsmodell.

Vårt inne-, respektive uteskåp är 
kompletta och färdigbestyckade för 
enkel och snabb installation. 
Alla utvecklade efter byggstandard 
som ett kylskåp eller värmepump.

I vår PRO version bygger vi systemet 
direkt efter er kravbild och önskmål. 
Passar större installationer med 
extra funktioner.
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elen är som dyrast att köpa in.

Effektbalanseringen är hjärtat i moderna 
fastigheter. 

Den kan utökas i storlek beroende på hur många kWh 
du behöver och är enkel att installera ”plug-n-play”. 
Du kan kontrollera och styra ditt system varifrån du vill, 
när du vill. I kombination med enhetens tank, Nilar-
batterier, fungerar den i Nordiska temperaturer vilket 
även möjliggör placering utomhus.system varifrån du 
vill, när du vill. 
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BatteryQube
Specifi kation

Generell data
Antal batterier

Batterityp

Packspänning

System spänning

Max DC-effekt

Energi

Livslängd

Dimensioner
Vikt

Djup

Höjd
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BQ5 / BQ10
4 pack / 8 pack 

NiMH

120 V

480 V

5 kW / 10 kW

5 kWh / 10 kWh

20 år +

207 kg

305 mm

945 mm

900 mm

Generell data
Max effekt

Max ström

Antal faser

Nominell spänning 

AC spänningsområde mellan L och N

AC spänningsområde mellan L och L

Dimension

Vikt

Installationsläge

Temperaturområde

Luftfuktighet

RoHS

BQ6 / BQ12
4  pack / 8 pack 

NiMH

144 V

576 V

6 kW / 12 kW

6 kWh / 12 kWh

20 år +

350 kg

500 mm

950 mm

600 mm

OGQ-Box-M3
18 kVA

30 A

3-fas

230 V

187 V - 251 V

324 V - 436 V

[ 300*280*121 mm ]

 <5 kg

Väggmonterad

-25 to 60 C

<95% RH

Blyfri, uppfyller RoHS GP2

OGQ-Box-L3
27 kVA

45 A

OffgridQube
För island mode



Produktguide
Alla modeller fi nns i både batteri och hybrid version. 

Så kommer du igång med 
rätt lösning:

Specifi kation LEGO PROUTESKÅPINNESKÅP

Inverter

Batteri

Island mode

Billaddare

Växelriktarna finns för både de som har installerat och det som kommer att installera sol-
paneler och vill slippa extra solinverter. De hanterar både att sälja och köpa el från elnätet, 
lagra el  och göra om ”solel” till ”hushållsel”. Batteriväxelriktare passar bäst i anläggningar
eller där tillgång till hög momentan effekt önskas, exv. vid kapande av effekttoppar. 

Alla våra system kan om man vill kopplas upp mot molnet 
för övervakning, uppdatering och programmering. Du kan 
via APP eller webb enkelt se det du önskar och snabbt få 
tillgång till uppdateringar. Önskas snabb hjälp kan support 
och service ske remote.

Lagra din energi från solpanelerna eller från elnätet i batterier. Med kemin NiMH 
nås ett brett temperaturområde, lång livslängd, miljövänlig återvinning och högsta 
säkerhet. Vårt system är fullt skalbart för rätt anpassning och utbyggbarhet till valfri 
kapacitet i kWh.

Nyttja sparad energi i batterierna eller forsätt producera el från solpanelerna vid 
strömavbrott. OffgridQube kopplar automatiskt om till Island mode. Vad som får 
användas vid Island mode kan med enkelhet konfi gureras via E-noder eller genom 
fysisk omkoppling i respektive el-central.

AC-laddning med inbyggd laddkontroll som nyttjar fasallokeringen och effektvakten på
ett optimalt sätt, minimerar snedbelastningar som orsakas av 1- eller 2-fas laddade bilar
och skyddar din el-central och säkringar. Förenklar installation i jämförelse med laddbox 
/ laddstolpe. Möjlighet finns att välja billaddning från enbart förnybar energi.

Har du eller ska du koppla in solanläggning?

Definera storleken på solanläggningen?

Vill du vara oberörd av strömavbrott?

Hur många bilar vill du ladda?

5-12 kWh

2 st

5-6 kWh 5-12 + kWh
Påbyggnadsbar 

2 st

12 + kWh 
Påbyggnadsbar

+10 st

Inverter
Specifi cation

Input - DC (Battery) 

Supported Battery Types 

Max. Charging / Disch. Power [W]

Operating Voltage Range [V]

Max. Charging Voltage [V] 

Max. Charging Current [Al 

Max. Discharging Current [Al

lnput - DC (PV) 

Max. Input Power [W] 

Max. Input Voltage [V] 

MPPT Voltage Range [V] 

Rated Voltage [V] 

Output- AC (Loads/Grid) 

 Rated Power [W] 

Rated Voltage [V] 

Max. Current Output [Al 

Output - AC (Backup Power)  

Rated AC Power Output [W]

Rated Voltage Output [V] 

Rated Frequency Output [Hz] 

THD 

General Data 

Operating Temp. Range [0(] 

IP Protection Class 

Cooling 

Noise [dB] 

Interface 

Dimension (W * H * D) [mm] 

Weight [kg] 

Display 

Certifi cation & Standard 

Protective Devices 

AC Short-circuit 

DC Reverse Polarity Protection 

DC Switch 

Surge Protection 

Li-ion / NiMH

4000 I 4000 

120 - 700 

700 

18 

18 

5200 

855 

150 - 800 

670 

5000 

3N ~ 400 

8 

5000 

3N ~ 400 

50 

<3% 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

CAN / RS485 / WIFI 

473 * 595 * 233 

40 

LCD 

Li-ion / NiMH

8000 I 8000 

200 - 800 

800 

20 

20 

9800 

900 

200 - 800 

670 

9800 

3N ~ 400 

15.2 

9600 

3N ~ 400 

50 

<3% 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

CAN / RS485 / WIFI 

540 * 670 * 275 

55 

LCD 

Li-ion / NiMH

6000 I 6000 

200 - 800 

20 

20 

6000 

3N ~ 400 

9.6 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

RS485 

408 * 548 * 231 

<26

LCD 

Li-ion / NiMH

18000 I 18000 

250 - 800 

40 

40 

18000 

3N ~ 400 

28.7 

17800

3N ~ 400 

50 

<3% 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

RS485 

540 * 670 * 275 

<48 

LCD 

VDE-AR-N 4105/08.11, E DIN VDE V 0124-100/10.13, IEC/EN 
62109-1:2010, IEC/EN 62109-2:2011, IEC/EN 61000-6-2:2005, 
IEC/EN 61000-6-4:2007 +Al

VDE-AR-N 4105 , IEC 62477

H52 H98 B60 B180

2

1

3

4

Räkna ut online
- vi guidar dig på
www.enequi.com/pbs
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Lego, här man plockar man ihop 
delar till en lösning med lite mer 
installationsarbete. Lämplig för 
mindre behov och ses som en enkel 
instegsmodell.

Vårt inne-, respektive uteskåp är 
kompletta och färdigbestyckade för 
enkel och snabb installation. 
Alla utvecklade efter byggstandard 
som ett kylskåp eller värmepump.

I vår PRO version bygger vi systemet 
direkt efter er kravbild och önskmål. 
Passar större installationer med 
extra funktioner.
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Inverter
Specifi cation

Input - DC (Battery) 

Supported Battery Types 

Max. Charging / Disch. Power [W]

Operating Voltage Range [V]

Max. Charging Voltage [V] 

Max. Charging Current [Al 

Max. Discharging Current [Al

lnput - DC (PV) 

Max. Input Power [W] 

Max. Input Voltage [V] 

MPPT Voltage Range [V] 

Rated Voltage [V] 

Output- AC (Loads/Grid) 

 Rated Power [W] 

Rated Voltage [V] 

Max. Current Output [Al 

Output - AC (Backup Power)

Rated AC Power Output [W]

Rated Voltage Output [V] 

Rated Frequency Output [Hz] 

THD 

General Data 

Operating Temp. Range [0(] 

IP Protection Class 

Cooling 

Noise [dB] 

Interface 

Dimension (W * H * D) [mm] 

Weight [kg] 

Display 

Certifi cation & Standard 

Protective Devices 

AC Short-circuit 

DC Reverse Polarity Protection 

DC Switch 

Surge Protection 

Li-ion / NiMH

4000 I 4000 

120 - 700 

700 

18 

18 

5200 

855 

150 - 800 

670 

5000 

3N ~ 400 

8 

5000 

3N ~ 400 

50 

<3% 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

CAN / RS485 / WIFI 

473 * 595 * 233 

40 

LCD 

Li-ion / NiMH

8000 I 8000 

200 - 800 

800 

20 

20 

9800 

900 

200 - 800 

670 

9800 

3N ~ 400 

15.2 

9600 

3N ~ 400 

50 

<3% 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

CAN / RS485 / WIFI 

540 * 670 * 275 

55 

LCD 

Li-ion / NiMH

6000 I 6000 

200 - 800 

20 

20 

6000 

3N ~ 400 

9.6 

-25 to +60 

(>45 derating)

IP 65 

Forced air cooling 

55 

RS485 

408 * 548 * 231 

<26

LCD 
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40 

40 
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28.7 
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Forced air cooling 

55 

RS485 

540 * 670 * 275 

<48 

LCD 
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Lego, här man plockar man ihop 
delar till en lösning med lite mer 
installationsarbete. Lämplig för 
mindre behov och ses som en enkel 
instegsmodell.

Vårt inne-, respektive uteskåp är 
kompletta och färdigbestyckade för 
enkel och snabb installation. 
Alla utvecklade efter byggstandard 
som ett kylskåp eller värmepump.

I vår PRO version bygger vi systemet 
direkt efter er kravbild och önskmål. 
Passar större installationer med 
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Effektbalanseringslager

Köp el när den är billig
- använd när den är dyr

Spara din solenergi 
- använd när du behöver 
den som mest

Kapar effekttoppar
- sänker din elräkning

Boosta din billaddning
- snabbare eller fler bilar 

Inga strömavbrott 
- fungerar med & utan 
elnätet 

Molnbaserat system
- övervaka och styr vart du 
än är

TROUBLE FREE POWER TO PROPERTY OWNERS

Lösningen på våra kommande effektproblem är att 
balansera mängden tillgänglig energi. Det innebär att vi 
lagrar energin när den är billig att köpa in, eller när 
solen producerar som mest, och använder den sedan 
när du behöver mest effekt, vilket också är tiden då 
elen är som dyrast att köpa in.

Effektbalanseringen är hjärtat i moderna 
fastigheter. 

Den kan utökas i storlek beroende på hur många kWh 
du behöver och är enkel att installera ”plug-n-play”. 
Du kan kontrollera och styra ditt system varifrån du vill, 
när du vill. I kombination med enhetens tank, Nilar-
batterier, fungerar den i Nordiska temperaturer vilket 
även möjliggör placering utomhus.system varifrån du 
vill, när du vill. 

Själva hjärnan och musklerna är kontrollenheten som 
kontinuerligt övervakar, optimerar och balanserar din 
elför- brukning automatiskt. 

3-fas effektbalans-
eringslager
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BatteryQube
Specifi kation

Generell data
Antal batterier

Batterityp

Packspänning

System spänning

Max DC-effekt

Energi

Livslängd

Dimensioner
Vikt

Djup

Höjd

Bredd

BQ5 / BQ10
4 pack / 8 pack 

NiMH

120 V

480 V

5 kW / 10 kW

5 kWh / 10 kWh

20 år +

207 kg

305 mm

945 mm

900 mm

Generell data
Maxeffekt

Maxström

Antal faser

Nominell spänning 

AC spänningsområde mellan L och N

AC spänningsområde mellan L och L

Dimension

Vikt

Installationsläge

Temperaturområde

Luftfuktighet

RoHS

BQ6 / BQ12
4  pack / 8 pack 

NiMH

144 V

576 V

6 kW / 12 kW

6 kWh / 12 kWh

20 år +

350 kg

500 mm

950 mm

600 mm

OGQ-Box-M3
18 kVA

30 A

3-fas

230 V

187 V - 251 V

324 V - 436 V

[ 300*280*121 mm ]

 <5 kg

Väggmonterad

-25 to 60 C

<95% RH

Blyfri, uppfyller RoHS GP2

OGQ-Box-L3
27 kVA

45 A

OffgridQube
För island mode
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