
  Energy solutions

Krachtige prestaties op maat

Steeds meer klanten en OEM’s ontdekken de voordelen van een Lithium accupakket 
op maat. Deze sluit niet alleen naadloos aan op de eisen van de applicatie, maar biedt 
ook uitgebreide monitoringsmogelijkheden, bijvoorbeeld via CAN-bus. Daarnaast 
zijn de accu’s bestand tegen zware omstandigheden en extreme temperaturen (van 
-20°C tot 60°C) en is het stand-by energieverbruik van het BMS zeer laag. Dankzij 
de uitstekende levensduur, robuuste bouw en uitgebreide technische support door 
onze experts is een Lithiumaccu op maat van Intercel een investering in betrouwbare 
kwaliteit die zich ruim terug zal verdienen.

  Lithiumaccu’s op maat

Voorbeelden van accupakketten op maat

  Geschikt voor snelladen

  Van 2 tot 1000 Volt

  Hoge energiedichtheid

  Lithium LFP, NMC of LTO



Professionele kwaliteit

Stabiele totaaloplossing

Cellpower CLPL 600Ah 48V maatwerk-
accu met CAN-bus en geavanceerd BMS

De Cellpower Lithium Professional Line (CLPL) 
accuserie biedt de krachtigste prestaties die 
momenteel op de markt te vinden zijn. Dankzij 
de modulaire opbouw van de serie, biedt deze 
ongekende maatwerkmogelijkheden. De accu-
pakketten die door Intercel worden geassembleerd, 
zijn alles in één totaaloplossingen. Daarbij worden 
ook de gewenste communicatiemogelijkheden 
in overleg met de klant geconfigureerd. De 
accupakketten zijn verkrijgbaar in Lithium LFP, 
NMC en LTO samenstellingen en opereren dankzij 
de naadloze afstemming van componenten zeer 
stabiel. Ook bij hogere vermogens van 500KW+.
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Made in Holland
Alle Lithium maatwerkoplossingen van Intercel 
worden geheel in eigen beheer in Nederland 
geassembleerd. Daardoor kunnen we niet alleen 
de allerhoogste kwaliteit garanderen, maar ook 
snel leveren en schakelen met de klant.
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De specialisten van Intercel Energy solutions kunnen met 
recht experts worden genoemd. Al sinds 1988 hebben 
zij ervaring binnen de UPS branche met het bouwen 
van accu’s met hogere spanningen. Daardoor zijn 
zij als geen ander in staat om klanten van het 
juiste advies te voorzien en het best 
passende systeem te ontwerpen. Door 
gebruik te maken van nieuwe innovaties 
en een assemblagefaciliteit in eigen 
beheer, kunnen onze specialisten 
hoogwaardige totaaloplossingen 
van A tot Z leveren. ‘Kan niet’ 
bestaat niet bij Intercel.


