Chcesz poczuć smak
wolności i cieszyć się
komfortem jak w domu?

EFOY COMFORT –
365 dni z dala od sieci
EFOY COMFORT. W pełni automatyczne i ciche
źródło zasilania – w każdym miejscu, przy
każdej pogodzie, o każdej porze roku.

POJAZDY

EFOY COMFORT w pełni automatycznie ładuje akumulator pojazdu. Dzięki temu zawsze dysponujesz wydajnym
źródłem zasilania – o każdej porze roku i bez szkodliwego wpływu na środowisko. Wygodniej się nie da!
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EFOY COMFORT
Praca o każdej porze roku

Dzięki ogniwu EFOY COMFORT zyskasz pewny
dostęp do zasilania: w cieniu pod drzewem, przy
każdej pogodzie, o każdej porze roku. Nawet
przy ujemnych temperaturach!

Cicha praca

Prawidłowy montaż ogniwa EFOY COMFORT
gwarantuje, że urządzenie działa równie cicho
co wentylator laptopa. Ciesz się spokojem!

Urządzenie bezobsługowe i
niewymagające konserwacji

Zaraz po prawidłowym zamontowaniu ogniwo
EFOY COMFORT generuje prąd. Urządzenie
nie wymaga czyszczenia ani konserwacji.
Wymieniasz jedynie kartridż z paliwem!

Przyjazny dla środowiska

Ogniwo EFOY COMFORT jest ekonomiczne
i nie emituje szkodliwych związków i pyłów.

Lekki i niewielkich rozmiarów

Dzięki kompaktowej budowie i małej wadze
ogniwo EFOY COMFORT znajdzie miejsce
w każdym pojeździe.

Ponad 10 lat doświadczenia i ponad 35 000 sprzedanych
urządzeń mówią same za siebie. SFC Energy AG, producent serii EFOY, jest liderem na rynku mobilnych ogniw
paliwowych. Ogniwa EFOY są produkowane wyłącznie w
Brunnthal pod Monachium.

Zasada działania
Ogniwo EFOY COMFORT w pełni automatycznie ładuje
akumulator pojazdu. Zintegrowany kontroler ładowania
stale monitoruje stan naładowania akumulatora 12 V.
W razie potrzeby ogniwo EFOY COMFORT automatycznie uruchamia się i ponownie wyłącza po naładowaniu
akumulatora. Przy użyciu falownika można również
korzystać z urządzeń 230 V.
Opcjonalny
falownik
230 V

Kartridż

EFOY COMFORT

Akumulator

Konsument

Montaż
Nieważne czy w tylnej przestrzeni bagażowej, w schowku bocznym, czy w kanapie: nasz autoryzowany dealer
EFOY pomoże Ci znaleźć odpowiednie miejsce dla Twojego ogniwa EFOY COMFORT.

365 dni z dala od sieci

Wygodna obsługa

72% użytkowników pojazdów turystycznych oczekuje
niezależności od sieci energetycznej przez co najmniej 4
dni (źródło: Promobil 08/2015). Z ogniwem EFOY COMFORT i kartridżem M10 pojazd staje się samowystarczalny przez np. 19 dni.

EFOY COMFORT - Porównanie

Zapotrzebowanie na energię 47 Ah/dzień (bez ogrzewania)
EFOY

19 dni

Solar, 100 Wp

tylko latem

LiFePo4, 100 Ah

2 dni

AGM, 200 Ah

2 dni

AGM, 100 Ah

1 dni
0
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Kartridże

Większa samowystarczalność
dzięki rozwiązaniu hybrydowemu

Zapotrz. na energię Ah/dzień

Połącz EFOY z instalacją słoneczną i czerp korzyści
z energii słonecznej latem oraz ze zwiększonej
niezawodności pojazdu, gdy słońce nie świeci.

STY LU T MAR KWI MAJ CZE

Solar, 100 Wp

LIP

EFOY COMFORT 140

SIE

WRZ PAŹ
Zapotrz

Dzięki nowej funkcji myEFOY dostępnej w aplikacji EFOY
App możesz obsługiwać ogniwo EFOY COMFORT również
za pomocą tabletu lub smartfonu, a także przeglądać
wszystkie ważne dane dotyczące ogniwa, kartridża i
akumulatora. Wszystko czego potrzebujesz to adapter
Bluetooth EFOY. Skorzystaj z usług aplikacji EFOY App
aby: znaleźć dealera w pobliżu, usyskać porady serwisowe i wiele więcej. Już teraz do pobrania za darmo.

20

Dni bez dostępu do sieci energetycznej
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Wysokiej jakości i przyjazny
dla użytkownika panel sterowania montowany jest we
wnętrzu.

LIS

GRU

Wielotygodniowa niezależność od sieci
energetycznej
Kartridże EFOY to sprawdzony
pod względem bezpieczeństwa
system, zaprojektowany specjalnie dla ogniw EFOY. Kartridże
EFOY można wymienić w kilka sekund – to łatwe i czyste
rozwiązanie. Kartridż M10 zapewnia do 4 tygodni niezależności od
sieci elektrycznej. Europejską
sieć dealerów można znaleźć na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem aplikacji.

Dobierz ogniwo EFOY COMFORT

Dane techniczne

Ogniwo EFOY COMFORT można nabyć w 3 klasach
wydajności. Sprawdź poniżej, który typ ogniwa EFOY
jest właściwy dla Ciebie, lub zaplanuj szczegółowo
Twoje zapotrzebowanie na energię za pomocą kalkulatora
EFOY COMFORT dostępnego pod adresem:
https://www.efoy-comfort.com/energy-calculator

EFOY COMFORT

80

140

210

Maks. wydajność

40 W

72 W

105 W

Maksymalna
pojemność/dzień

80 Ah

140 Ah

210 Ah

Napięcie

12 V

12 V

12 V

Maksymalny prąd
ładowania @ 12 V

3,3 A

6,0 A

8,8 A

Zużycie / kWh

0,9 l

0,9 l

0,9 l

Kompatybilne
akumulatory

Akumulatory 12 V (ołow.-kwas.,
ołow.-żel., AGM, LiFePo4)

Waga

7,1 kg

Wymiary
(dł. x szer. x wys.)

44,3 x 20,2 x 28,8 cm

Temperatura robocza

-20 do +40°C

Gwarancja1

2 lata2

1. Ile wynosi długość Twojego pojazdu turystycznego?
do 6 m (1)

od 6 do 8 m (2)

ponad 8 m (3)

2. Czy korzystasz z telewizora w pojeździe turystycznym?
do 2 h (1)

od 2 do 4 h (2)

> 4 h (3)

3. Czy korzystasz z laptopa w pojeździe turystycznym?
nie (0)

czasami (2)

codziennie (3)

4. Czy korzystasz z urządzeń 230 V, np. suszarki
lub mikrofalówki?
nie (0)

czasami (2)

codziennie (3)

5. Ile wynosi pojemność akumulatora w Twoim
pojeździe turystycznym?
< 160 Ah (1)

160-220 Ah (3)

od wiosny
do jesieni (3)

także
zimą (5)

Podlicz punkty w nawiasach. Suma punktów wskaże,
które ogniwo EFOY COMFORT jest dla Ciebie najodpowiedniejsze.
EFOY COMFORT 80

do 10

EFOY COMFORT 140 10 – 17
EFOY COMFORT 210 ponad 17

2 lata2

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji
Z opcją przedłużenia gwarancji do 5 lat

Kartridż

M5

M10

Wydajność

5,5 kWh / 460 Ah

11,1 kWh / 925 Ah

Pojemność

5 litrów

10 litrów

Waga

4,3 kg

8,4 kg

Wymiary (dł. x
szer. x wys.)

19 x 14,5 x 28,3 cm

23 x 19,3 x 31,8 cm

tak (3)

7. Jak często korzystasz z pojazdu turystycznego?
tylko
latem (1)

2

2 lata2

8,5 kg

> 220 Ah (5)

6. Czy posiadasz elektryczną lodówkę?
nie (1)

1

7,8 kg

Ilość dni bez
153
dostępu do sieci

303

Suma
3

3 Podane wartości mają charakter orientacyjny, faktyczna ilość dni
różni się w zależności od intensywności eksploatacji.
Zgodnie z rozporządzeniem CLP metanol jest klasyfikowany jako
substancja toksyczna

Szczegółowe informacje pod adresem

www.efoy-comfort.com

151 901 014 - Zastrzegamy sobie prawo
do dokonywania zmian i korekt.

Autoryzowany dealer EFOY

GOK Regler und Armaturen · Traugutta 126 · 63-400 · Ostrów Wielkopolski
T +48 62 735 84 08 · M gok@gok.pl · W www.gok.pl

SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7 · 85649 Brunnthal · Niemcy · T +49 89 673 592 0
EFOY® jest zastrzeżonym znakiem towarowym SFC Energy AG.

