
GREENROCK
Veiligste en meest milieuvriendelijke energieopslag.

D E  Z O U T W A T E R  B A T T E R I J



Voordelen & Hoofdpunten
van de zoutwater technologie

+ De veiligste en meest milieuvriendelijke
energieopslag

+ Niet-ontvlambare cellen – niet-explosief
+ Onderhoudsvrij
+ Klaar om aan te sluiten

plug & play systeem
+ Geen toxische materialen
+ Milieuvriendelijk zoutwater elektrolyt
+ Gemaakt uit veel voorkomende,

niet toxische materialen

+ Veilig om aan te raken
+ 100% diepe ontlading
+ Overladen is niet mogelijk
+ Lange levensduur, ook in dagelijkse diepe of

langdurige deelse ontlading
+ Beveiligd tegen vandalisme
+ Groot temperatuursbereik van -5°C tot +50°C
+ Transport als ongevaarlijke goederen –

geen ADR verreist
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GREENROCK is de veiligste en milieuvriendelijkste oplossing voor elektrische energieopslag. In tegenstelling
tot de conventionele Lithium-ion oplossingen, steunt ons bedrijf BlueSky Energy op de zoutwater 
technologie. Niet-ontvlambaar, niet-explosief, aanraakveilig en volledig onderhoudsvrij zijn enkele van de 
voornaamste eigenschappen. De GREENROCK energieoplossingen zijn perfect geschikt voor woningen of 
bedrijven die hun eigen opgewekte energie zoveel mogelijk willen inzetten voor hun eigen verbruik, dag en 
nacht. GREENROCK is een volledig bekabeld en klaar-om-te-installeren opslagsysteem inclusief omvormer 
en Energie Management Systeem. 

GREENROCK Home is beschikbaar van 5-30kWh. GREENROCK Business is beschikbaar van 30-270kWh. 
Alle systemen zijn schaalbaar en elektriciens appreciëren de gemakkelijke installatie (echte Plug & Play!). 

Voor uw 

veiligheid & het  milieu

GREENROCK 
De Energie Opslag met Energie Management System (EMS)

GREENROCK is ontwikkeld door BlueSky Energy, de 
Oostenrijkse specialist in stationaire energieopslag. 
Onze systemen worden samengesteld in Oostenrijk.

Ik kom uit Oostenrijk

GREENROCK Home 
10 kWh

GREENROCK Business 60 kWh

GREENROCK - De zoutwater energieopslag, is een geïntegreerde energieopslagoplossing. De zoutwaterbatterij, 
gebaseerd op milieuvriendelijke materialen, is veilig en onderhoudsvrij. Elektriciteit geproduceerd door 
fotovoltaïsche zonnepanelen of windmolens wordt opgeslagen en gebruikt tijdens perioden dat de zon niet 
schijnt of de wind niet waait. Zelfs zonder uw eigen kleine elektriciteitscentrale, kan de GREENROCK
(gevoed door het lokale elektriciteitsnet) in uw energie behoefte voorzien.

Indien het elektriciteitsnet wegvalt voorzien de batterijen in een back-up. Belangrijke verbruikers
zoals de koelkast, diepvriezer, alarmsystemen en andere blijven van stroom voorzien.
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Opbouw
Van de zoutwater batterij

Roestvrij staal

Roestvrij stalen stroomgeleider

Mangaan oxide kathode

Synthetische afscheider

Alkali ionen zoutwater elektrolyt

Koolstof-titanium-fosfaat anode

Base Oxide

Afscheider

Koolstof

Zoutwater

Deze unieke technologie biedt duurzaamheid 
voor het milieu en maximale veiligheid in uw 
huis.

GREENROCK is een klaar-om-te-installeren opslag-
Systeem dat kan geïntegreerd worden in de meest
voorkomende Smart Home systemen (noodstroom 
functie is voorzien, eiland mode is beschikbaar).
Via een App kan de energiestroom worden
weergegeven en statistisch worden geëvalueerd.
Elektriciens appreciëren de gemakkelijke
installatie (echte Plug & Play!). De milieuvriendelijke 
zoutwater batterij komt in veel gevallen 
in aanmerkingen voor subsidies of andere 
steunmaatregelen.

Productspecificatie

 Veiligste en meest milieuvriendelijke
energieopslag

 Niet-brandbaar en niet explosief

 Geen toxische materialen

 Onderhoudsvrij

 Ontworpen voor privé-woningen
en commerciële bedrijven

 Optimaliseer uw eigen elektriciteitsverbruik

 Subsidies mogelijk

Technische Kenmerken
 Levensduur van meer dan 15 jaar
 GREENROCK Home:

Capaciteit van 5 tot 30kWh
 GREENROCK Business:

Capaciteit van 30 tot 270kWh
 Modulair uit te breiden
 AC/DC gekoppelde PV systemen

 Mono- en drie-fase systemen
 Back-up en eilandfunctie
 Werkingstemperatuur van -5° tot +50°C
 Gemakkelijk te installeren (Plug & Play)
 Zoutwater technologie
 Ontwikkeld en gemaakt in Oostenrijk

1800 mm

960 mm

Groottevergelijking:
Zoutwaterbatterij met 2,5 kWh
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Afhankelijk van de grootte van het systeem en 
de gebruikte elektronica, zijn onze GREENROCK 
opslagsystemen beschikbaar vanaf 800€ per 
kWh(exclusief installatie en taksen). Het GREENROCK 
opslagsysteem is inclusief alle elektronica zoals 
de omvormer/laders, het Energy Management 
System (EMS) voor de visualisatie en, indien 
gewenst, noodstroom en eilandfunctie. De 
milieuvriendelijke zoutwater batterij komt in veel 
gevallen in aanmerkingen voor subsidies of andere 
steunmaatregelen. Uw installateur, energie-specialist 
en wij helpen u graag verder.

Opslagen van zonne-energie
Waarom elektriciteit opslagen?
+ Verhoogt het eigen gebruik van de zonnepanelen en/of windturbine
+ Direct verbruik van uw eigen milieuvriendelijke elektriciteitsproductie
+ Geen risico wat betreft de wijzigende injectietarieven vanuit de netbeheerder
+ Het verhoogt eigen verbruik en verlaagt de elektriciteitskost van de energieleverancier
+ Geen discussie over de oorsprong (nucleair, kolen, gas,…)
+ Noodstroomfunctie: koelkast en vriezer, alarmsysteem, enz. blijven gevoed
+ Off-grid toepassingen voor uw eigen elektriciteitsnetwerk.

U heeft licht wanneer anderen in de straat in het donker zitten.

Afhankelijk van de locale factoren en energiebehoefte, is het aangeraden om een verhouding te nemen van 1:1 
tot 1:1,5 tussen het aantal kWp PV en kWh opslag. Een grotere opslag voorziet meer zekerheid bij een groter 
verbruik, heeft een grotere autonomie bij netuitval en is duurzamer. Voorbeeld: bij een PV installatie van 8 
kWp past best een opslagsysteem tussen de 8 en 12 kWh bruikbare opslagcapaciteit.

Dimensionering van een systeem gekoppeld 
aan zonnepanelen

Groottevergelijking:
Zoutwaterbatterij met 2,5 kWh

Hoeveel kost batterij-opslag? 

Energiestroom tijdens de dag (bij 
gebruik van een PV systeem met 

opslag)

Stromspeicher Stromspeicher

Tip om prijzen te vergelijken: 
Zorg dat alle noodzakelijke accessoires 
zoals omvormers en energie management 
systemen inbegrepen zijn in de 
prijscalculatie.

GREENROCK is een compleet systeem dat 
geleverd wordt klaar om aan te sluiten. 
Andere producenten kunnen soms batterijen 
en accessoires los aanbieden zoals 
omvormers en management systeem en dit 
heeft een invloed op de  
totaalprijs.
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GREENROCK Energy Management (EMS) zal u helpen:
+ Om onafhankelijker te worden van de stijgende energieprijzen
+ Om een nog hoger eigen verbruik te realiseren en dus minder afname vanuit het elektriciteitsnet
+ Om een zeer hoge algemene autonomie te creëren, 98% is haalbaar.
+ Gebruik te maken van de elektriciteit op de plaats ze wordt is geproduceerd

GREENROCK Energy Management System voorziet controle en toegang tot:
+ Energiestromen van de PV installatie
+ Energiestromen van de batterijen, incl. visualisatie
+ Toezicht op de temperatuur
+ Energiestromen van de omvormer/lader, incl. visualisatie
+ Overzicht van de energiebalans (hoeveel kWh is er geproduceerd,

hoeveel is er aangekocht, de volledige verbruiksbalans)

Bijkomende upgrades mogelijk op elk moment:
Integratie van een verwarmingstoestel voor sanitair warm water productie
Integratie van een warmtepomp 
Integratie van een elektrische laadpalen (EV)

Uitgebreid gebied van toepassingen:
+ Integratie van verschillende energiebronnen

(PV, windenergie, brandstofcellen, diesel generatoren, WKK …)
+ Netwerk / Clustering van verschillende systemen en controle als off-grid of micro-grid oplossing

Agrarische en commerciële oplossingen:
Perfecte afstemming van de energieproductie en de verbruikers. Zeker in agrarische toepassingen zoals 
de melkvee sector kunnen de melk- en voedingsinstallaties gestuurd worden.

Energie Management Systeem  (EMS)

+ + +

+ + +

Monitoring van de PV installatie Monitoring van de PV installatie 
en waarschuwingen bij foutenen waarschuwingen bij fouten

Controle en monito-
ring van het systeem 
vanuit elke locatie ter 
wereld

Automatisch aansch-
akelen van toestellen 
als er genoeg produc-
tie is vanuit de PV

Sturing van de verwarming en 
verwarmingsweerstanden om 
kosten te besparen

Werking van de GREENROCK – 
Het zoutwater opslagsysteem 
dat leidt tot een zeer hoog 
eigenverbruik.
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Referentie
Een woonproject waar 5 gezinnen samen huizen rekent 
uitsluitend op zonne-energie voor zowel de energie- 
als de warmte-voorziening. In plaats van een duur 
verwarmingssysteem te plaatsen werd gekozen voor 
de installatie van Fotovoltaïsche zonnepanelen, batterij 
opslag en een modern infrarood verwarmingssysteem. In 
vergelijking met een conventioneel verwarmingssysteem 
betaalt deze oplossing zichzelf terug- De zon zorgt voor 
alle nodige energie zonder een factuur te sturen op het 
einde van de maand. 

100kWH GREENROCK Business batterijsysteem voor een 
school in Zwitserland.
“We maken geen enkel compromis als het op de veiligheid 
van onze kinderen aankomt en de duurzaamheid van onze 
school en kinderdagverblijf. Daarom werd gekozen voor 
GREENROCK zoutwaterbatterijen en het smart Energy 
Management System.”  zegt de klant Mr Jörg Mulle. “We 
zijn trots dat we meegeholpen hebben aan de eerste grote 
installatie in Zwitserland.”

Na een uitgebreide energetische renovatie opende 
Vlaams Minister van Energie, Lydia Peeters, het rusthuis 
Sint Lambertus Buuren in Halen. Een installatie van 90 
kWh GREENROCK Business zoutwaterbatterijen slaat 
PV-productie op voor tijdens de nacht. Het systeem 
optimaliseert zo de zelfconsumptie en biedt voor de 
bewoners en het personeel een veilige omgeving.

Een 12,5kWh opslagsysteem werd geïnstalleerd onder 
de keldertrap.  “Hoe meer we ons informeerden, hoe 
duidelijker de beslissing werd om te kiezen voor een 
GREENROCK systeem. Ons huis is het centrum van ons 
leven – we nemen geen enkel risico betreffende brandbare 
of giftige materialen, veiligheid gaat boven alles.”, zegt de 
eigenaar van de woning. 

Verzorgingstehuis in België

Familiewoning in Duitsland

Woonproject voor vijf gezinnen in Oostenrijk

School in Zwitserland
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Fornacher Straße 12
4870 Vöcklamarkt | Austria
Tel.: +43 720 01 01 88 99
greenrock@bluesky-energy.eu
bluesky-energy.eu/greenrock

Stempel / visitekaartje
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Koffiestraat 25
9270 Kalken (Laarne) | België
Tel.: +32 9 391 36 72
www.bluesky-energy.eu/greenrock-nl/


