
APsystems is de oplossing 
voor woningcorporaties 

MET DE NIEUWE DS3 EN SHARED MONITORING

emea.apsystems.com

APsystems zet de norm met de ECU-R 
Gateway. Eén enkele communicatie 
gateway om tot 50 Solar installaties  
in realtime te monitoren. 

De nieuwe norm voor 
woningbouwcorporaties die 
efficiënter willen werken.

•  730W of 880W AC 
•  50% Meer vermogen   
•  2 MPPTs   
•  97% Efficiency   
•  Compact ontwerp   
•  Maximale betrouwbaarheid, IP67   
•  Reactive Power Control   
•  Encrypted Zigbee Communicatie   
•  Compatibel met de QS1 en de YC600

DE MEEST KRACHTIGE DUO 
MICRO-OMVORMERS  
DE APSYSTEMS DS3L EN DS3 

in 120 landen 
geïnstalleerd

Winstgevend 
sinds 2012130 Octrooien



emea.apsystems.com

Shared monitoring: 
bespaar op uw investering

APsystems heeft een unieke oplossing: met onze ECU-Share-functie 
kunt u één grote opstelling opsplitsen in kleinere per huurder/
bewoner. Er is geen centrale omvormer per woning nodig en er 
hoeft geen ruimte in de woning te worden vrijgemaakt. Daarnaast 
brengt de installatie minder overlast met zich mee voor bewoners, 
er hoeft namelijk geen aparte afspraak gemaakt te worden voor 
installatie. 

Bovendien hoeft u slechts één ECU (Energie Communicatie Unit) 
monitoringunit voor het hele systeem te installeren in veel gevallen, 
terwijl de bewoner toch de prestaties van zijn of haar zonnepanelen 
kan inzien.  De micro-omvormers van APsystems worden onder 
elke twee of vier zonnepanelen geplaatst, wat veel efficiënter en 
veiliger is dan in de woning zelf. APsystems shared monitoring 
staat garant voor een significante initiële besparing.

INNOVATIEF
Met meer dan 130 octrooien blijft 
APsystems innoveren met unieke 
producten zoals de nieuwe DS3 voor 
meer duurzame en aantrekkelijke 
oplossingen.

GARANTIE 
APsystems biedt standaard garantie 
van 10 jaar en optioneel tot 20 jaar. 

BETROUWBAAR
De micro-omvormers van APsystems 
hebben een langere levensduur en 
doorstaan versnelde levensduur-, 
buiten- en conformiteitstesten. 

VEILIG
Micro-omvormers zijn rechtstreeks 
verbonden met de laagspannings PV-
module en aangesloten via standaard 
AC-spanning, geen hoogspanning. 

MEER WETEN? 
Over APSystems? De nieuwe DS3? Shared monitoring? 
De dichtstbijzijnde installateur? Bel Walter van Loon: 010 
- 258 2670 / 06-22246164. Of stuur een e-mail naar info@
apsystems.com APSystems staat voor u klaar met heldere 
antwoorden en verrassend efficiënte oplossingen.


