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MEER K AMPEREN NIEUWS AC SI FREELIFE SAMEN MET C AR AVANMOV ER SHOP 

Moveraccu gebruiken 
als stroomvoorziening
WIST JE DAT EEN 
MOVERACCU OOK 
TE GEBRUIKEN IS ALS 
STROOMVOORZIENING IN 
DE CARAVAN? ONDERWEG 
GEBRUIK JE NORMAAL 
GESPROKEN DE ENERGIE 
UIT JE AUTO, MAAR DIT 
KAN OOK ANDERS! SAMEN 
MET CARAVANMOVERSHOP 
KIJKEN WE NAAR DE ACCU'S 
VAN POWERXTREME EN 
VICTRON.

een display op de accu of je telefoon de 
laadstatus bekijken. 

LADEN TIJDENS HET RIJDEN
Elke accu raakt op een gegeven mo-
ment leeg en moet geladen worden. 
Dit kan met een 230V-lader. De Victron 
PPP accu's zijn voorbereid om ook te 
kunnen laden via bijvoorbeeld een zon-
nepaneel of tijdens het rijden. Bij andere 
merken accu's is dit mogelijk via een 
PowerXtreme XC3 lader van € 119. 

LITHIUM ACCU
Lithium accu's zijn ideaal om gewicht 
te besparen. Een 30Ah  
lithiumaccu weegt zes kilogram. 
De PowerXtreme accu's zijn een 
ideale keuze wanneer je een lood-
accu vervangt. Je kunt de huidige 
accuklemmen blijven gebruiken. 
Na het kamperen kun je met je te-

O
m te voorkomen dat je met 
een lege autoaccu komt te 
staan is het mogelijk om 
de moveraccu te gebrui-

ken voor de stroomvoorziening in de 
caravan. Met een volledig automati-
sche schakeling kan je dan de pompjes 
en 12V-verlichting gebruiken op de 
moveraccu. CaravanMoverShop kan 
zo'n automatische schakeling voor 
je inbouwen die de meest optimale 
stroombron kiest. Dit kost € 150 in 
Groningen of Lelystad. 

KAMPEREN ZONDER 230 VOLT
Door ledverlichting te gebruiken kun 
je als richtlijn aanhouden dat je met 
een lithiumaccu met 30Ah capaciteit 
ongeveer 4 tot 5 dagen autonoom kunt 
kamperen. Je hebt dan nog voldoende 
energie in de accu om te kunnen 
rangeren. Bij PowerXtreme kun je via 

lefoon de accu in slaapstand zetten. 
De accu kan dan overwinteren in de 
caravan. De PowerXtreme X30 biedt 
CaravanMoverShop aan voor € 479.
Bij de Victron PPP accu's worden de 
kabels vastgeschroefd. Via een druk-
knop wordt deze accu ingeschakeld 
of in de slaapstand gezet, optioneel 
kan dit via Bluetooth. De accu kan dan 
de gehele winter in de caravan blij-
ven staan.De Victron 30Ah PPP biedt 
CaravanMoverShop aan voor € 449.

GESCHIKTE ACCU
De accu's worden compleet geleverd 
met een acculader en montageframe 
en tot vijf jaar garantie. Ben je nieuws-
gierig naar de voor jou meest geschikte 
accu of wil je een boordnetaansluiting 
realiseren? 
Bekijk dan de website 
CaravanMoverShop.nl ■


