
MAX.STORAGE
Ultimate
Przydomowy Magazyn Energii 
All-in-One Premium
Kompaktowy Inteligentny Zintegrowany

Więcej. Niezależności



Korzystaj z energii inteligentnie  
i oszczędzaj pieniądze

Zostań dostawcą własnej 
energii
System fotowoltaiczny zamienia Twój dom we 
własne, niedrogie i neutralne dla środowiska źródło 
energii i jest pierwszym krokiem do samowystar-
czalności. Ponieważ słońce nie zawsze daje Ci 
energię wtedy, kiedy jej potrzebujesz, stworzyliśmy 
przydomowy system magazynowania energii 
MAX.STORAGE Ultimate. Magazynuje on dla Ciebie 
energię i dostarcza ją w sposób inteligentny wtedy, 
kiedy jej potrzebujesz.

Duża moc obliczeniowa i konstrukcja sprzętu "z zapasem" 
Aktualizacje online over-the-air
Integracja otwartych interfejsów

Zintegrowany inteligentny kontroler 
główny w MAX.STORAGE Ultimate potrafi 
znacznie więcej niż tylko ładować i 
rozładowywać akumulatory. Inteligentnie 

przepływem energii i 
zapewnia najbardziej 

steruje 
automatycznie 
efektywne wykorzystanie energii 
słonecznej w domu. W tym celu, w razie 
potrzeby, łączy się z pompą ciepła i zasob-
nikiem ciepłej wody w domu, ze stacją ładowania w garażu i obsługuje aplikację SmartHome. 
Oznacza to, że energia do wytworzenia ciepłej wody, ogrzewania w okresie przejściowym, 
mobilności, światła i wielu innych celów pochodzi z własnego dachu.

Przygotuj się na przyszłość

MAX.STORAGE Ultimate "Made in Bavaria"  zos-
tał zaprojektowany z myślą o długiej żywotności

System PV

Magazyn energii

Pompa ciepła                                                
Grzałka

                                              Ładowarka Wallbox                                                                                                           i zastosowano tu najwyższej jakości komponenty. 
Podłączenie v                                                                                 Najnowsze innowacje technologiczne w dziedzi-

nie ochrony klimatu,  efektywności energetycznej i komfortu życia skłoniły nas do zaprojektowania i opracowania 
przyszłościowego przydomowego magazynu energii MAX.STORAGE Ultimate.

Dynamiczne 
ograniczanie mocy czynnej

Zarządzanie akumulatorami
w oparciu o nadwyżki

Zarządzanie obciążeniem
w oparciu o nadwyżki

Zarządzanie ładowaniem
w oparciu o nadwyżki

Inteligentny licznik



MAX.STORAGE Ultimate
Stworzony dla Ciebie

MAX.STORAGE Ultimate ma unikalną i konsekwentną budowę 
modułową, dzięki czemu jest w stanie zapewnić odpowiednie i 
szczególnie ekonomiczne wsparcie. Za pomocą modułów 
falownika DC/DC określasz, jak szybko akumulator może być 
ładowany i ile energii może dostarczyć Twój domowy system 
magazynowania. W MAX.STORAGE Ultimate zmieści się pięć 
modułów, które umożliwiają ładowanie i rozładowywanie z mocą 
od 2 do 10 kW. Dzięki modułom akumulatorowym określasz 
pojemność swojego MAX.STORAGE Ultimate. Posiada 5 miejsc na 
wsunięcie akumulatorów o pojemności od 3 do 15 kWh.

W razie pytań Twój doradca serwisowy SOLARMAX chętnie 
pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Zachowaj pełną kontrolę

Czy to w podróży dzięki aplikacji MAX.STORAGE, czy w domu na 
komputerze
- w każdej chwili możesz sprawdzić, jak energia słoneczna pracuje dla
Ciebie i jak Twój MAX.STORAGE Ultimate rozprowadza energię w Twoim
domu.
Dzięki przejrzystym krzywym postępu i statystykom wydajności, można
uzyskać informacje na temat wydajności i obliczyć oszczędności.

Jeśli sam sterujesz automatyką domową w swoim 
SmartHome to masz do dyspozycji szeroki zakres 
ustawień, za pomocą których możesz samodzielnie 
kontrolować dystrybucję energii i wyznaczać priory-
tety w swoim domu oraz w swoim e-samochodzie. 
Oczywiście MAX.STORAGE Ultimate wykonuje swoją 
inteligentną pracę niezawodnie, nawet jeśli nie 
zwracasz na nią uwagi.

Rys. powyżej: MAX.STORAGE Ultimate z 
wyświetlaczem NUX & "full hut" moc 
ładowania/rozładowania 10kW   pojem-
ność akumulatora 15 kWh
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MAX.STORAGE Ultimate w liczbach

Wytrzymałe i kolorowe

MAX.STORAGE Ultimate jest dostępny w różnych eleganckich 
kolorach. Wybierz swój ulubiony z 5 wariantów:

Twój doradca serwisowy:

Szczegółowe informacje znajdziesz w 
karcie katalogowej

SOLARMAX GmbH
Zur Schönhalde 10 
89352 Ellzee
Tel.   0 800 - 702 2300 
info@solarmax.com

www.solarmax.com

Engineered 
&

Made in Bavaria

Moc 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW

Liczba połączeń stringowych 2 3

Traker MPP 2 MPPT na każde 7.200 W MPPT1: 7.200 W, MPPT2: 14.400 W

Moc ładowania/rozładowania 2 do 10 kW (2 kW na falownik, możliwe rozszerzenie aż do 5 falowników) 

Pojemnośc akumulatora 3 do 15 kWh (3 kWh na akumulator, możliwe rozszerzenie aż do 5 akumulatorów)

Technologia akumulatora Litowo-jonowa, Niskie napięcie ochronne 51,5 V

Interfejsy RS485 / Ethernet / ModBus TCP / ModBUS RTU / Wejścia analogowe i cyfrowe / S0 / KNX

Gwarancja 10 lat

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 660 mm x 1.220 mm x 440 mm (435 mm z wyświetlaczem)

Waga bez akumulatora 60 kg

Waga pakietu akumulatorów po 3 kWh 19,2 kg
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