
Energiløsning for betjente fjellhytter



Målet med hybride 
energiløsninger for hytter

• Miljø og HMS

• Signifikant reduksjon i bruk av generatorer

• Redusert støy

• Redusere CO2  utslipp

• Redusere eksos og sot

• Image 

• Tid

• Redusere gangtid på generator

• Redusert håndterings tid av diesel

• Redusert vedlikehold av generator

• Øke levetid på generator

• Økonomi

• Signifikant reduksjon i dieselforbruk

• Redusert vedlikeholdskost

• Redusert transportkost på diesel



Batteriet er “Sjefen”
Sol Vind Diesel

Batteri

Forbruker

• Vanlig 230 Volts strøm som i en 
privatbolig

• Alle forbrukere blir forsynt fra 
batteriet

• Sol og vind kan kobles til 
batteripakken

• Dieselaggregat benyttes som 
nødstrømsaggregat og vil typisk 
ikke være i drift på sommerstid

• Full automatisk styring av 
systemet



Om systemet
• KE55 er utviklet av Kverneland Energi, Industrielt design med høy 

kvalitet

• Systemet er bygget opp av byggeklosser fra Samsung SDI, Siemens, 
Tesvolt og Rittal

• Effekt på systemet er 55kW

• Lagringskapasitet er 38,4kWh pr batteriskap. 
• Velger antall batteriskap / lagringskapasitet etter behov

• Forventet levetid er 20år

• Tilkobling av solceller gjør at generator kan elimineres eller kun 
brukes som nødstrømsaggregat



Stranddalen Turisthytte
Betjent 45 sengeplasser hotell kjøkken, dusjfasiliteter ++



Solcelleanlegg

Batteribank

Strømsparende 
løsninger

Smart styring og 
monitorering

Hybrid energiløsning for betjente fjellhytter

Varmt vann
Nødstrømsaggregat

Styring & Inverter



Monitorering Monitorering som 
typisk vises på 
skjerm i resepsjon



Kvantifisert

80% eller mer
80% - 100% 
Økt
Vesentlig bedring

80 – 100% reduksjon
Mindre
Fra månedlig til årlig

100% sommerstid, 60-80% på vinterstid
Mindre
80% mindre

Hvorfor velge hybrid energisystem 

Suksesskriterier

• Redusere CO2 - emisjon 
• Redusere støy
• Bedre Image
• Eliminere eksos

• Redusert gangtid på generator
• Redusert tid på dieselhåndtering
• Mindre vedlikeholds tid

• Redusert dieselforbruk
• Redusert kost til dieselhåndtering
• Mindre vedlikehold

Parameter

Kvalitet og HMS

Tid

Kost

KE55 Off Grid 
Tourist edition


