Vil du være fri og nyte
strømkomfort som om
du er hjemme?

EFOY COMFORT –
365 dager uten stikkontavkt
EFOY COMFORT. Den helautomatiske, stillegående
strømforsyningen, hvor som helst, i et hvilket som helst
vær og hvilken som helst årstid.

BOBIL

EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk.
Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene –
hele året og miljøvennlig. Mer praktisk blir det ikke!
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Kan brukes hele året
Med EFOY COMFORT er du garantert en pålitelig
strømforsyning uavhengig av stikkontakten:
Under et skyggefullt tre, i en avsidesliggende
bukt, i all slags vær, til alle årstider. Selv ved
minusgrader!

Den EFOY COMFORT er tidenes beste EFOY-brenselcelle! Over 10 års erfaring og mer enn 35 000 solgte enheter taler for seg selv. SFC Energy AG, som produserer
EFOY-serien, er markedsleder for mobile brenselceller.
EFOY-brenselceller produseres i Brunnthal i nærheten
av München.

Superstillegående
Ved forskriftsmessig montering er EFOY COMFORT like stille som viften i din bærbare PC.

Helautomatisk og vedlikeholdsfri
Straks EFOY COMFORT er blitt riktig installert,
leverer den strøm – du må bare av og til skifte
tankpatron. Rengjøring eller annet vedlikehold
bortfaller!

Funksjonsmåte
EFOY COMFORT lader batteriet ombord helautomatisk.
Den integrerte laderegulatoren overvåker kontinuerlig ladetilstanden på 12 V-batteriet. Ved behov starter
EFOY COMFORT automatisk og slår seg av igjen når
batteriet er fullt oppladet. Via en inverter kan du også
bruke 230 V-enheter.
Valgfri
omformer til
230 V

Miljøvennlig
EFOY COMFORT fungerer driftsøkonomisk og fri
for forurensende utslipp. Og det er maksimalt
miljøvennlig!

Lett og kompakt
EFOY COMFORT har en kompakt konstruksjon
og lav vekt og får plass i alle biler.

Tankpatroner + EFOY COMFORT

Batteri

forbruksenheter

Installasjon
Enten det gjelder bobilen, båten eller hytta, kan din
autoriserte EFOY-forhandler og du alltid finne det riktige
stedet å installere EFOY COMFORT.

Overview

Your device

EFOY
COMFORT 80
Operating state

Charging mode
Operating mode

Automatic

365 dager uten stikkontakt

Styr EFOY COMFORT komfortabelt fra smarttelefonen eller nettbrettet med den nye myEFOY-funksjonen
som finnes i EFOY-appen. Her kan du finne nyttig informasjon om brenselscellen, tankpatronen og batteriet.
For å styre EFOY COMFORT med myEFOY trenger du en
EFOY Bluetooth-adapter. Få nytte av tjenestene i EFOY
appen: Søk etter forhandlere i nærheten, servicetips og
mye mer. Last ned gratis nå.

Energibehov 47 Ah/dag uten oppvarming
EFOY
19 dager
Solcelle, 100 Wp

AGM, 200 Ah
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Selvforsynt enda lengre med hybrid
Kombiner EFOY med et solcelleanlegg og profitter fra
solenergi om sommeren og full pålitelighet hvis solen
ikke skulle skinne.
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Det høyverdige og brukervennlige kontrollpanelet
monteres innvendig.

EFOY COMFORT sammenligning

2 dager

Battery

70 %

Enkel betjening

72 % av bobilister ønsker å være uavhengig i
minst 4 dager (kilde: Promobil 08/2015). Med en
EFOY COMFORT 140 og en M10 tankpatron er en
bobil f.eks. selvforsynt i 19 dager.
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Tankpatronen
Uavhengig av strømnettet i flere uker
EFOY-tankpatroner er et sikkerhetstestet tanksystem
som er spesialutviklet til EFOY-brenselceller. EFOY-tankpatroner kan byttes på sekunder,
enkelt og renslig. Med en M10-tankpatron blir du uavhengig av stikkontakten i inntil 4 uker. Forhandlernettverket over hele Europa finner
du på vårt nettsted.

EFOY COMFORT- sjekk

Tekniske data

Du får EFOY COMFORT i 3 ytelsesklasser. Her kan du teste
hvilken EFOY-type du er eller foreta en detaljert planlegging
av energibehovet ditt med EFOY COMFORTs energikalkulator online: www.efoy-comfort.com/nn/energy-calculator

EFOY COMFORT

80

140

210

Maksimal effekt

40 W

72 W

105 W

Maksimal
Ladekapasitet / dag

80 Ah

140 Ah

210 Ah

1. Bruker du en TV?

Nominell spenning

12 V

12 V

12 V

Ladestrøm @ 12 V

3,3 A

6,0 A

8,8 A

0,9 l

0,9 l

inntil 2 t (1)

2 til 4 t (4)

> 4 t (5)

Nominelt forbruk / kWh 0,9 l

2. Bruker du 230 V-enheter, f.eks. hårføner eller
mikrobølgeovn?
nei (0)

sjelden (4)

Kompatible batterier

regelmessig (5)

Vekt
3. Hvilken batterikapasitet har du?
<160 Ah (1)

160-220 Ah (3)

(bly-syre, bly-gel, AGM, LiFePO4)

7,1 kg

7,8 kg

8,5 kg

Dimensjoner (L x B x H) 44,3 x 20,2 x 28,8 cm

>220 Ah (5)

4. Har du et elektrisk kjøleskap?
nei (1)

12 V akkumulatorer

ja (3)

Driftstemperatur

-20 til +40 °C

Garanti1

2 år2

1
2

2 år2

2 år2

De aktuelle garantibetingelsene til enhver tid gjelder
Utvidelse av garantien til 5 år kan kjøpes som tilleggsytelse

5. Når ønsker du å bruke din EFOY?
kun om
sommeren (1)

Vår til høst (3)

også om
vinteren (5)

Legg sammen poengene i klammeparentesene. Basert
på den totale poengsummen ser du under hvilken
EFOY COMFORT som er riktig for deg.

EFOY COMFORT 80

til 10

EFOY COMFORT 140 10 – 17
EFOY COMFORT 210 over 17

Tankpatron

M5

M10

Nominell
kapasitet på

5,5 kWh / 460 Ah

11,1 kWh / 925 Ah

Volum

5 liter

10 liter

Vekt

4,3 kg

8,4 kg

Dimensjoner
19 x 14,5 x 28,3 cm 23 x 19,3 x 31,8 cm
(L x B x H)
Antall selvfor3
303
synte bruksdager 15

Samlet poengsum
3

Erfaringsverdi, faktiske bruksdager avhengig av brukeratferd

Metanol er i henhold til CLP-forordningene kategorisert som et giftig og lett
antennelig stoff. Ytterligere informasjon finner du på sikkerhetsdataarket.

Informasjon på

www.efoy-comfort.com
Få informasjon om den mobile
stikkontakten EFOY GO!

151 901 019 – NO – Vi forbeholder oss rett til tekniske
endringer og fraskriver oss ansvar for feil.

www.efoy-go.com

Autorisert EFOY-forhandler

SFC Energy AG
Eugen-Sänger-Ring 7 · 85649 Brunnthal · Tyskland
Telefon +49 89 673 592 0
EFOY® er et registrert varemerke for SFC Energy AG.

