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Gratis energi
Litiumbatterier från EZA är lösningen för dig som vill vara fri och 
självförsörjande på husbilsresan. Slipp uppkoppling på 230 Volt, 
klara dig helt på laddning via solceller och generator.

EZA ersätter helt enkelt det eller de tidigare förbrukningsbat-
terierna och ger dig en frihet du aldrig tidigare vågat drömma 
om. Eller vad sägs om att kunna ladda upp ditt batteri 7-10ggr 
snabbare jämfört med traditionella batterier. Dessutom laddas 
batteriet på bara en timmes körning (lite beroende på fordonets 
generatorkapacitet samt på EZA-modell).

Enkel montering
Installationen utförs enkelt, utan att förändra fordonets ordinarie 
elsystem, vilket medför att du enkelt kan flytta med dig investe-
ringen vid byte av fordon.

Systemen är helt underhållsfria och naturligtvis helt ljudlösa.

Modern styrning
All info om laddningsstatus, nuvarande förbrukning, erhållen 
energi från solcell m.m. ser du överskådligt i din telefon eller 
surfplatta med den tillhörande Appen.

EZA power-packs – intelligent system för strömförsörjning
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Tekniska data

Tillbehör
Art nr 5055 Kopplingsbox för inkoppling av 2 st Eza system

Art nr 5056 EZA 130S, 130Ah slavpaket för öka kapaciteten 
av EZA system

Art nr 5057 40amp litiumladdare 230V/12V

Art nr 5058 70amp litiumladdare 230V/12V

Art nr 5059 EZA Omformare 1500W ren sinus

Fördelar med EZA

EZA 80 EZA 130

Art nr 5050 5051

Kapacitet (Ah) 80 130

Teknologi LiFePO4 LiFePO4

Matningsspänning (V) 12 12

Max effekt (W) 1500 1500

Maximal laddningsspänning (V) 14,6 14,6

Maximal laddning (A) 70 70

Mått HxBxD (mm) 180x300x260 200x265x380

Vikt (kg) 17 25

Temperaturområde -20°C - 60°C -20°C - 60°C

Laddningscykler 2500 2500

Självurladdning / år < 3% < 3%

Euro 6 kompatibel Ja Ja

App för fjärravläsning (BT) Ja Ja

Display för montering Tillbehör Tillbehör

Regulator för solcell Ja Ja

Att installera EZA power-packs är enkelt och sker utan att fordo-
nets ordinarie elsystem förändras. Detta ger också fördelen att 
man enkelt kan flytta batteriet om man byter till annan husbil.

Systemet är underhållsfritt och helt ljudlöst. EZA finns i två  
modeller: EZA 80 och EZA 130, båda 12 Volt. EZA 130  
kan även expanderas genom sammankoppling av  
fler enheter eller genom att montera ett extra  
130A slavbatteri, allt efter behov.

EZA 80 motsvarar 160 A vanliga syrabatterier,  
men väger endast 17 kilo, det vill säga mindre  
än hälften av vad två 90 A syrabatterier  
väger (cirka 40 kilo).

EZA 130 motsvarar 250 A vanliga syra- 
batterier, och väger endast 27 kilo.


