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Mobiele airco’s                    

 

Product Category 

 

Photo 

Functions 

Merk 

Unit Color 

Declared data 
of Capacity 

(KW) 

Cooling 

Heating 

Power input 
Cooling 
Heating 

Air Flow(m3/h)  

Dehumidifying 
capacity L/h 

Noise 
(dB(A))(Sound 

power) 

Indoor 

Outdoor 

Weight 

Product size WxHxD(mm) 

Packaging size WxHxD(mm) 

Minimum order quantity 
 

9000 BTU 9000 BTU 12000BTU 14000BTU 

    

 
 

  

 
Cooling+Dehumidifying+Fan 

 

    

White and Grey White White and Grey White 

2,63 2,60 3,50 4,10 

N/A N/A N/A N/A 
1100 950 1370 1570 
N/A N/A N/A N/A 
360 320 400 550 

0,9 1,2 1,2 N/A 

65 <60 65 53 

N/A N/A N/A N/A 

25/30 20,5/24,5 28/33 32/35 

443*830*340 330*292*704 443*830*340 470*800*404 

480*880*435 379*336*883 480*880*435 490*885*529 

8 8 8 8 

   No need to empty water 
(is reused inside)! 

Low noise! 
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Ventilatoren Ventilatoren

   

FE60-T2L 

 

 

 

 

 

              Voordelen :  
  Verticale draaibare ventilatiekop 
  Krachtige motor voor goede luchtstroom 

    Makkelijk te verplaatsen dankzij wieltjes  
    en groot handvat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
CF-2001 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Voordelen :  

             Past de temperatuur aan uw behoeften aan 
          Hiermee kunt u een groter gebied bereiken   
          en aan de behoefte van meerdere mensen 
          voldoen  
          Gering geluid (50 dB)   
          Eenvoudig en efficiënt ontwerp   
          In hoogte verstelbaar       

Vermogen: 120W 

Materie:  Metaal 

Motor:  100% koper 

Aantal vitessen:  3  

Aantal bladen: 3  

KLeur:  Zwart 

Diameter:  60cm 

Afmetingen:  77x24,5x76,5cm 

Verpakking:  78,5x25,8x78cm 

GW/NW 13,7/11,20kg 

MOQ 2500 

Vermogen: 220-240V, 50W 

Moteur AC/DC  AC 

Diameter: 26,2 cm 

Aantal vitessen:  3  

Aantal bladen: 3  

Materiaal:  Kunststof 

Schommeling:  80° horizontaal 
(auto/man) 

90° verticaal (manueel) 

Afmetingen:  32,5x32,5x78 

Verpakking:  34x31,5x45 

GW 2,6 kg 

Afstandsbediening Ja 
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Ventilatoren Ventilatoren

  
 
 

TF-2016Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voordelen :  
    Touchscreen + afstandsbediening 
    Frisse luchtstroom en optimale ventilatie 
    Geringe geluidsontwikkeling 

 

 

TF-1604LY 
TF-1604HY 

 

 

 

 

 

      Voordelen :  
             Geoptimaliseerde instelling: knop + afstand 
                       Genereert verse lucht en een optimale 
             ventilatie  

          Stil 

 

Vermogen:  50W 

Moteur AC/DC  AC 

Geluid: 50dB 

Aantal vitessen:  3  

Mode:: 3 naturel/normal/nacht  

Materiaal:  Kunststof 

Schommeling:  45° 

Afmetingen:  27x27x90 

Verpakking:  91x18x27 

Lengte kabel: 1,6 m 

Afstandsbediening Ja 

Timer : 12 uur 

Controle : Touchscreen 

Vermogen:  50W 

Moteur AC/DC  AC 

Geluid: 45dB 

Aantal vitessen:  3  

Mode:: 3 naturel/normal/nacht  

Materiaal:  Kunststof 

Schommeling:  70° 

Afmetingen:  31x31x110 
31x31x83 

Verpakking:  111x21,5x18,5 
90,5x21,5x18,5 

Lengte kabel: 1,6 m 

Afstandsbediening Ja 

Timer : 15 uur 

Controle : Ledscherm 

ditan
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FINDER21
Model           35C3A
Capaciteit            12000Btu
Spanning      220-240V
Koelcapaciteit               3500W
Geluid            <55dB
Koelvloeistof          R410A/580g
Gewicht            30  kg

Ecoflow zonne-energie

 
Met enige trots kondig ik graag aan dat wij als Wick trading Company een nieuw merk mogen toevoegen aan ons assortiment, te weten 
EcoFlow. https://eu.ecoflow.com/  
     
EcoFlow is een merk dat zich bezig houdt met innovatieve en eco-friendly power oplossingen. Denk hierbij aan portible powerstations, solar 
generators, portable solarpanels en power kits. Met als doel altijd en overal stroom beschikbaar te hebben en op te wekken.  
Tevens biedt EcoFlow oplossingen om stroom, die je thuis of bijvoorbeeld in je caravan of camper hebt opwekt, op te slaan zodat je deze 
stroom op een later moment kan gebruiken.  
   
Power stations:  
Een power station is een draagbare batterij die je kan gebruiken als stroomvoorziening. Een belangrijk voordeel van de EcoFlow producten is 
dat deze snel opladen en bovendien een hoge output hebben ten opzichte van de concurrentie.  
   
River series:  
Instap model power station met een laag gewicht, 2.85k tot 7.85kg. Dit product kan je in en om huis of bv op de camping gebruiken als 
stroomvoorziening. Het product kan opgeladen worden via het stopcontact/autolader/mobiel zonnepaneel. Je kan er bv je laptop mee 
opladen/gebruiken aangezien het voldoende output geeft om het product van stroom te voorzien.  
   
Meer info via:  
https://eu.ecoflow.com/pages/river-portable-power-stations https://www.youtube.com/watch?v=gRlqMXwHKBg  
   
Delta series:  
Serieuze power stations met een hoge output waarmee je huishoudelijke apparaten, power tools en dergelijk meer kan van stroom voorzien of 
je kan het ook bv als stroompunt op je boot gebruiken. Ook hier is het snel laden ingebouwd, van 0%-80% in 50 min op het stroomnet. 
Natuurlijk ook op te laden via zonnepaneel. Gewicht vanaf 13kg tot 45kg, goed te vervoeren maar dus niet om de hele dag met je mee te 
slepen in je rugzak.  
   
Meer info via:  
https://eu.ecoflow.com/pages/delta-portable-power-stations https://www.youtube.com/watch?v=_YQbsiPE8to&t=1s  
   
Daarnaast is er de Smart Home Panel. Dit product kun je in combinatie met Delta Pro gebruiken als back-up systeem in je huis. Let op, 
installatie van dit product is niet eenvoudig maar hiervoor zijn we in gesprek met een installatie partner die dit eventueel voor ons kan 
verzorgen. Mocht je al zonnepanelen hebben dan kan de Delta Pro overdag opgeladen worden en later op de dag je woning van energie 
voorzien. Indien interesse komen we hier graag uitgebreid op terug.  
   
Power Kit:  
Dit product kan als stand alone oplossing in je camper, vakantiehuisje, tuinhuisje ed gebruikt worden. Een batterij in combinatie met een hub 
en control monitor die relatief eenvoudig te installeren is voor de gevorderde klusser. Deze oplossing zal in NL en BE naar verwachting de 
komende tijd nog niet veel geïnstalleerd worden. Naar ons idee zijn de portable power stations de producten waar we de meeste kans op 
succes liggen in de komende periode.  
   
https://eu.ecoflow.com/products/5kwh-power-kits?variant=42347815272612  
   
Mocht je nog vragen hebben of meer info willen ontvangen dan horen we dat natuurlijk graag.  
EcoFlow heeft een aantal prachtige producten waarmee we de komende tijd de markt op zullen. Ontwikkelingen volgen zich snel op en naar 
verwachting kunnen we snel nieuwe producten toevoegen aan onze portfolio.  
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Ecoflow zonne-energie Ecoflow zonne-energie

 SKU Product Features Product Specs

1. Vermogen: 110W(+/-5W)*
2. Spanning open circuit: 21.7V (Vmp18.5V)
3. Kortsluitstroom: 6.3 A (Imp 6.0 A)
4. Efficiency: 22-24 %
5. Cell Type: Monocrystalline Silicon
6. Connector Type:MC4
7. Certificaten: PSE, CE, FCC, RoHS, IP67
8. Gewicht: 4.2KG Zonnepaneel3.5kg
    Gewicht verpakking: 6kg
9. Niet open afmetingen: 52X158X2 cm
     Open afmetingen: 52X43X2 cm

10. In de doos: 
110W Zonnepaneel  x 1
110W Zak voor zonnepaneel x 1
Solar to XT60i kabel x 1
110W Solar Panel handleiding x 1

 SKU Product Features Product Specs

1. Vermogen: 160W(+/-5W)*
2. Spanning open circuit: 21.4V (Vmp18.2V)
3. kortsluitstroom: 8.8 A (Imp 9.6 A)
4. Efficiency: 21-22%
5. Cell Type: Monocrystalline Silicon
6. Connector Type:MC4
7. Certificatiten: PSE, CE, FCC, RoSH, IP67
8. Gewicht: 7.0KG Solar Panel 5.0 kg
    Gewicht verpakking: 7.5kg
9. Niet open afmetingen: 68*157*2.4 cm
     Open afmetingen: 68*42*2.4 cm
10.In de doos:
160W Zonnepaneel  x 1
160W Zak voor zonnepaneelx 1
Solar to XT60i oplaadkabel x 1
160W Solar Panel handleiding x 1

EFSOLAR110N

Blijf van het net af met het EcoFlow 110W zonnepaneel. Het is 
gemaakt van efficiënte monokristallijne siliciumcellen en kan 
draagbare energiecentrales en uw elektrische apparaten 
opladen en uw apparatuur ononderbroken laten werken 
wanneer deze is aangesloten op onze draagbare 
energiecentrale.
COMPATIBEL MET DE MEESTE GENERATOREN Met de MC4-naar-
XT60-kabel kunt u DELTA 1300- en RIVER 600-serie draagbare 
krachtcentrales opladen;
UPGRADE HOGE EFFICIËNTIE Vergeleken met andere 
zonnepanelen, stelt de koppelbare functie u in staat om 
zonnepanelen aan elkaar te koppelen met de parallelle kabel, 
waardoor u voldoende stroom krijgt voor uw energiecentrale; ( 
4x110W Zonnepanelen parallel voor DELTA 1300, 2x110W 
Zonnepanelen parallel voor RIVER 600 )
DRAAGBAAR & OPVOUWBAAR KICKSTAND PANEEL Ontworpen 
met een rubberen handgreep en flexibele beugelstandaard, kan 
ons zonnepaneel worden gebruikt om de hoek aan te passen 
van 0-180 graden.
WATERDICHT & DUURZAAM Het zonnepaneel is waterdicht om 
alle weersomstandigheden te doorstaan, ideaal voor 
buitenactiviteiten.

EFSOLAR160W

Draagbaar en opvouwbaar Het EcoFlow 160W zonnepaneel is 
draagbaar, opvouwbaar en compact en weegt slechts 7 kg. Van 
kamperen tot buitenactiviteiten, vouw het zonnepaneel uit en 
begin binnen enkele seconden met het opvangen van zonne-
energie.
Intelligente zonne-energie Het EcoFlow 160W zonnepaneel is 
ontworpen om op elk moment van de dag maximaal vermogen 
te produceren in combinatie met een EcoFlow-krachtcentrale. 
Het zonnepaneel heeft een hoge conversie-efficiëntie van 21-
22% en het algoritme van de EcoFlow MPPT-krachtcentrale 
levert verbeterde prestaties in koude en bewolkte omgevingen 
binnen het werkingsbereik.
Waterdicht en duurzaam Het EcoFlow 160W zonnepaneel is 
volledig waterdicht dankzij een naadloos ontwerp uit één stuk, 
waardoor het ideaal is voor buitenactiviteiten zoals kamperen 
en wandelen. Een ETFE-film zorgt voor extra bescherming tegen 
ultraviolet licht, waardoor de levensduur van het product wordt 
verlengd.
Kickstand Case Biedt bescherming voor het zonnepaneel tijdens 
transport. De draagtas doet ook dienst als standaard, waarmee 
u de zonne-energie in elke richting of oriëntatie kunt plaatsen, 
waardoor meerdere zonnepanelen zonder belemmeringen met 
elkaar kunnen worden verbonden.

7



Ecoflow zonne-energie

 SKU Product Features Product Specs

1. Vermogen: 220W(+/-5W)*  / 155W Rear
2. Spanning open circuit: 21.8V (Vmp 18.4V)
3. Kortsluitstroom: 13A (Imp 12.0A) Front Side/ 
4. Efficiency: 22-23%
5. Cell Type: Monocrystalline Silicon
6. Connector Type:MC4
7. Certificaten: PSE, CE, FCC, RoSH, IP67
8. Gewicht: 9.5kg
    Gewicht verpakking: 14.0kg)
9.Niet open afmetingen:82*(183*2.5cm)
10.In de doos:
220W Zonnepaneel  x 1
220W Zak voor zonnepaneel x 1
Solar to XT60i oplaadkabel x 1
220W Solar Panel handleiding x 1

 SKU Product Features Product Specs

1. Vermogen : 400W(+/-5W)*
2. Spanning open circuit: 48V (Vmp 41V)
3. Kortsluitstroom: 11A (Imp 9.8A)
4. Efficiency: 22.4%
5. Cell Type: Monocrystalline Silicon
6. Connector Type:MC4
7. Certificaten: PSE, CE, FCC, RoSH, IP67
8. Gewicht: 17.0KG Zonnepaneel +/- 12.5Kg
   Gewicht verpakking : 19Kg
9.Niet open afmetingen: 105.8*236.5*2.4cm
10.In the Box:
400W Zonnepaneel  x 1
400W Zak voor zonnepaneel x 1
Solar to XT60i oplaadkabel x 1
400W Solar Panel handleiding x 1

EFSOLAR220W

Twee in één EcoFlow's 220W Bifacial Portable Solar Panel is 
twee in één. Met een primaire zijde van 220 W en een zijde van 
155 W aan de achterzijde voor omgevingslicht kunt u tot 25% 
meer zonne-energie opvangen en uw draagbare energiecentrale 
nog sneller opladen. Probeer een spiegelend oppervlak en u 
kunt tot 80% meer energie krijgen.

Gehard glas. Gebouwd om lang mee te gaan Het dunne ontwerp 
uit gehard glas uit één stuk maakt het vijf keer sterker dan 
vergelijkbare panelen en is ook bestand tegen hitte tot 300°F. 
Het is veilig om te zeggen dat het bestand is tegen de 
elementen.
Compact. Draagbaar Het is een draagbaar zonnepaneel dat van 
de grond af is ontworpen om compact te zijn. 10% kleiner dan 
vergelijkbare 220W-panelen, bespaart ruimte met dunner 
gehard glas en minder oppervlak dat nodig is voor dezelfde 
input.

Meer dan een draagtas Hij wordt geleverd met een eigen 
draagtas, zodat u hem overal mee naartoe kunt nemen. Zodra u 
op uw bestemming aankomt, vouwt u het gewoon uit en 
gebruikt u het als standaard om uw blootstelling aan de zon 
precies goed te krijgen.
Waterdicht We hebben de lat hoger gelegd met dit paneel. Hij is 
volledig water- en stofdicht. Regen, wind of zonneschijn, uw 
paneel is veilig met een IP68-waterdichtheidsclassificatie.

EFSOLAR400W

Draagbaar en opvouwbaar Het EcoFlow 400W zonnepaneel is 
draagbaar, opvouwbaar en compact en weegt slechts 12,5 kg. 
Van kamperen tot buitenactiviteiten, vouw het zonnepaneel uit 
en begin binnen enkele seconden met het opvangen van zonne-
energie.
Intelligente zonne-energie Het EcoFlow 400W zonnepaneel is 
ontworpen om op elk moment van de dag maximaal vermogen 
te produceren in combinatie met een EcoFlow-krachtcentrale. 
Het zonnepaneel heeft een hoge conversie-efficiëntie van 21-
22% en het algoritme van de EcoFlow MPPT-krachtcentrale 
levert verbeterde prestaties in koude en bewolkte omgevingen 
binnen het werkingsbereik.
Waterdicht en duurzaam Het EcoFlow 400W zonnepaneel is 
volledig waterdicht dankzij een naadloos ontwerp uit één stuk, 
waardoor het ideaal is voor buitenactiviteiten zoals kamperen 
en wandelen. Een ETFE-film zorgt voor extra bescherming tegen 
ultraviolet licht, waardoor de levensduur van het product wordt 
verlengd.
Kickstand Case Biedt bescherming voor het zonnepaneel tijdens 
transport. De draagtas doet ook dienst als standaard, waarmee 
u de zonne-energie in elke richting of oriëntatie kunt plaatsen, 
waardoor meerdere zonnepanelen zonder belemmeringen met 
elkaar kunnen worden verbonden.
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Ecoflow zonne-energie Ecoflow zonne-energie

 SKU Product Features Product Specs

Extreem licht - Met een gewicht van slechts 2,3 kg is dit flexibele 
zonnepaneel eenvoudig te verplaatsen en te installeren en 
voegt het nauwelijks gewicht toe aan uw voertuig. Flexibele 
zonnepanelen zijn geschikt voor daken die de belasting van 
standaard stijve panelen niet kunnen dragen, waardoor ze een 
veelzijdigere optie zijn.

Flexibel - Het aanpasbare ontwerp past op een groot aantal 
gebogen oppervlakken, waardoor het ideaal is voor montage op 
campers, bestelwagendaken en boten.

Weerbestendig - Met een waterdichtheidsniveau van IP68 kan 
het flexibele zonnepaneel bij alle weersomstandigheden 
worden gebruikt en is het bestand tegen vuil, stof, puin en 
waterstralen onder lage druk.

Universeel compatibel - Het flexibele paneel van 100 W bevat 
een kabel van 1 m die u voldoende ruimte geeft om elk paneel 
te plaatsen, waardoor de zonne-input wordt gemaximaliseerd. 
Met de zonneconnector werkt het flexibele zonnepaneel van 
100 W met andere zonnesystemen en energiecentrales van 
derden

Zonnepaneel Gewicht: Ca. 2,3 kg
Afmetingen: 1055*612*25 mm
Nominaal vermogen: 100W (+/-5W)
Spanning open circuit: 20,3 V
Kortsluitstroom: 6.3A
Maximale bedrijfsspanning: 17,1 V
Maximale bedrijfsstroom: 5,9 A
Temperatuurcoëfficiënt van nominaal vermogen: -
0,39%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van spanning open 
circuit: 0,33%/℃
Temperatuurcoëfficiënt van kortsluitstroom: 
0,06%/℃
Maximale systeemspanning: 600 VDC (UL)
Maximale zekeringstroom: 15 A

1 x 100W flexibel zonnepaneel
1 x gebruikershandleiding en garantiekaart

 SKU Product Features Product Specs

Snel opladen - Met behulp van geavanceerde celtechnologie 
heeft het 100 W stijve zonnepaneel een hoge conversie-
efficiëntie van maximaal 23%, waardoor uw Power Kits-
batterijen in recordtijd worden opgeladen.

Klaar voor installatie - Voorgeboorde sleuven rond de rand van 
het paneel maken het gemakkelijk om veilig op het dak van uw 
bestelwagen te monteren.

Weerbestendig en duurzaam - Het stijve paneel balanceert het 
ontwerp met robuuste materialen waardoor het paneel elke 
storm kan doorstaan terwijl het nog steeds dezelfde uitstekende 
prestaties en esthetiek biedt voor de komende jaren.

Universeel compatibel - Met de zonneconnector werkt het stijve 
paneel van 100 W perfect met andere zonnesystemen en 
energiecentrales van derden.

Zonnepaneel Gewicht: Ca. 6,2 kg
Afmetingen: 98*58.6*3 cm
Nominaal vermogen: 100 W (+/-5 W)
Spanning open circuit: 20,3 V
Kortsluitstroom: 6,3 A
Maximale bedrijfsspanning: 17,1 V
Maximale bedrijfsstroom: 5,9 A
Temperatuurcoëfficiënt van nominaal vermogen: -
0,39%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van spanning open 
circuit: -0,33%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van kortsluitstroom: 
0,06%/°C
Maximale systeemspanning: 600 VDC (UL)
Maximale zekeringstroom: 15 A

Wat zit er in de doos
2 x 100W star zonnepaneel
1 x gebruiksaanwijzing
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Ecoflow zonne-energie

 SKU Product Features Product Specs

Snel opladen - Met behulp van geavanceerde celtechnologie 
heeft het 400 W stijve zonnepaneel een hoge conversie-
efficiëntie van maximaal 23%, waardoor uw Power Kits-
batterijen in recordtijd worden opgeladen.

Klaar voor installatie - Voorgeboorde sleuven rond de rand van 
het paneel maken het gemakkelijk om veilig op het dak van uw 
bestelwagen te monteren.

Weerbestendig en duurzaam - Het stijve paneel balanceert het 
ontwerp met robuuste materialen waardoor het paneel elke 
storm kan doorstaan terwijl het nog steeds dezelfde uitstekende 
prestaties en esthetiek biedt voor de komende jaren.

Universeel compatibel - Met de zonneconnector werkt het stijve 
paneel van 400 W perfect met andere zonnesystemen en 
energiecentrales van derden.

Zonnepaneel Gewicht: Ca. 21,8 kg
Afmetingen: 172,2 x 113,4,6 x 3,5 cm
Nominaal vermogen: 400 W (+/-12 W)
Spanning open circuit: 37,1 V
Kortsluitstroom: 13,79 A
Maximale bedrijfsspanning: 31 V
Maximale bedrijfsstroom: 12,9 A
Temperatuurcoëfficiënt van nominaal vermogen: -
0,38%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van nspanning open 
circuit: -0,35%/°C
Temperatuurcoëfficiënt van kortsluitstroom: 
0,06%/°C
Maximale systeemspanning: 1500 VDC (UL)
Maximale zekeringstroom: 25 A

Wat zit er in de doos
2 x 400W star zonnepaneel
1 x gebruiksaanwijzing
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Ecoflow zonne-energie

Product Features
Product Specs

Product Features
Product Specs

DELTA 2 EXTRA BATTERIJ                                                                                                        
Uitbreidbare capaciteit: DELTA 2 breidt uit tot 2048 Wh met een slimme extra 
batterij, zodat uw huis in geval van nood van stroom wordt voorzien.
Handig opladen: DELTA 2 en zijn extra batterij laden en ontladen tegelijk. 
Opladen via draagbare zonnepanelen, stopcontacten of onze Smart Generator is 
eenvoudig.
Snel opladen: opladen van 0-80% in XX minuten en 0-100% in XX minuten met 
AC-ingang.
Intern opbergvak: Krijg gemakkelijk extra opbergruimte voor accessoires, 
bespaar ruimte thuis of onderweg.
Voed meerdere apparaten: DELTA 2 past op elke poort die u ooit nodig zult 
hebben om apparaten overal van stroom te voorzien, zodat u zich altijd goed 
voelt.
Bediening vanaf elke locatie: krijg allemaal dezelfde informatie over 
batterijpercentage, resterende oplaadtijd, resterende uren en meer op het 
ingebouwde scherm. U kunt de status van de batterij overal in de EcoFlow-app 
controleren.

Invoer
Extra batterij-invoerpoort: 51,2 V = 1024 W Max (X-Stream en dubbel 
opladen op zonne-energie)

Uitgang
Extra batterij-invoerpoort: 51,2 V = 2048 W Max

Optimale bedrijfstemperatuur 68°F tot 86°F(20°C tot 30°C)
Afvoertemperatuur 14 °F tot 113 °F (-1 0 °C tot 45 °C)
Laadtemperatuur 32°F tot 113°F (0°C tot 45°C)
Opslagtemperatuur 14°F tot 113°F (-1 0 °C tot 45°C) (optimaal: 68°F tot 
86°F [20°C tot 30°C])
Bescherming Overspanningsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, 
oververhittingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging, lage 
temperatuurbeveiliging, laagspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging

Nettogewicht Ongeveer 9,5 kg
Afmetingen 400 x 211 x 281 mm
Capaciteit 1024Wh 51.2V

DELTA 2                                                                                                              
Uitbreidbare capaciteit - 1-3kWh uitbreidbare capaciteit om uw opslag aan te 
passen aan uw behoeften. Voeg de DELTA 2 extra batterij toe om 2048Wh te 
bereiken, of voeg de DELTA Max Extra Battery toe om 3040Wh te bereiken. 
Geweldig voor thuisback-up of alledaagse apparaten.

Enorme AC-output - 1800 W AC-output betekent dat u meer dan 90% van uw 
huishoudelijke apparaten van stroom kunt voorzien. Of probeer maximaal 15 
apparaten tegelijk aan te sluiten. In tegenstelling tot andere merken kan DELTA 
2 dankzij X-Boost-technologie overbelasting van apparaten tot 2200 W 
voorkomen.

7x sneller AC-opladen X-Stream-technologie betekent dat DELTA 2 7 keer sneller 
oplaadt dan de concurrentie. Dat is 0-80% in slechts 50 minuten met AC-ingang.

Of ga voor groen zonder snelheid op te offeren - Sluit draagbare zonnepanelen 
aan en krijg tot 500 W input om overal in slechts 3 uur op te laden.

Gebouwd om 6x langer mee te gaan - Tot 10 jaar regelmatig gebruik tot 80% 
capaciteit. Dat komt door de chemie van de LFP-batterij, waardoor je meer dan 
3000 cycli krijgt.

Overal bedienen - Gebruik de EcoFlow-app om uw DELTA 2 overal te bedienen 
via Wi-Fi. Koppel met Bluetooth wanneer u niet op het elektriciteitsnet bent. 
Hoe dan ook, je kunt eenvoudig de laadgegevens controleren, instellingen 
aanpassen en de laadsnelheid aanpassen.

EcoFlow DELTA 2 is een must-have voor elk huis waar energiezekerheid en 
comfort op de eerste plaats komen. Zorg ervoor dat u voorbereid bent met de 
krachtcentrale die is gemaakt voor bijna elke situatie waarin uw gezin zich kan 
bevinden. En dat terwijl u groen blijft.

Accu
Batterijchemie LFP (LiFePO4-batterij)
Levensduur 3000 cycli tot 80+% capaciteit
Capaciteit: 1024Wh

Uitgang
AC-uitgang: 4 stopcontacten, 1800W totaal (Surge 2700W)
USB-A-uitgang: 2 poorten, 5V, 2,4A, 12W Max
USB-C-uitgang 2 poorten, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
DC5521 Uitgang 2 poorten, 12.6V, 3A
Maximaal vermogen van apparaat(en) ondersteund door X-Boost 2400W
USB-A Fast Charge 2 poorten, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max
Uitgangsvermogen auto 1 poort, 12,6 V, 10 A, 126 W Max

Invoer
Wisselstroom opladen 1200W
Auto-oplaadondersteuning 12V/24V batterij, 8A
Opladen op zonne-energie 11-60V, 15A, 500W max
Gelijkstroom opladen 1100W

Connectiviteit Wi-Fi & Bluetooth
Afmeting  400 x 211 x 281 mm
Nettogewicht  12 kg

Wat zit er in de doos
1x DELTA2
1 x AC-oplaadkabel
1 x Auto oplaadkabel
1 x DC5521 naar DC5525 kabel
1x gebruiksaanwijzing
1 x App-snelstartgids
1x Garantiekaart
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Ecoflow zonne-energie

Product Features
Product Specs

1. Kleur: Zwart
2. Materiaal: aluminiumlegering + kunststof
3. Capaciteit: 2016Wh (50.4V 40Ah)
4. Invoer:
Opladen op zonne-energie 11-100V, 13A, 800W Max
Auto opladen Ondersteuning 12V/24V batterij, 8A"
5.Uitgangen: AC-uitgangspoorten
220-240V versie: 4 stopcontacten, 2400W totaal (Surge 4600W)""
Maximaal vermogen van apparaat(en) Ondersteund door X-Boost
220-240V versie: 3000W
USB-A-uitgang 2 poorten, 5V, 2,4A, 12W Max per poort
USB-A snelladen 2 poorten, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max per 
poort
USB-C-uitgang 2 poorten, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max per poort
Uitgangsvermogen auto 12,6 V, 10 A, 126 W Max
DC5521 Uitgang 2 poorten, 12.6V, 3A"
6.Batterij: Levensduur: 800 cycli (80+)
Werktemperatuur: Opladen: 0~45℃  Ontladen: -20~60℃
Productafmetingen: 49,7 x 24,2 x 30,5 cm  
8.Productgewicht: 21,5 kg  Gewicht pakket: 24,3 kg 
9. Certificering: UL CE FCC RoHS Telec
10.In de doos:
'-DELTA Max
-AC-oplaadkabel
-Auto oplaadkabel
-DC5521 naar DC5525 kabel
-Handleiding"                                        

Product Features
Product Specs

1. Kleur: Zwart
2. Materiaal: aluminiumlegering + kunststof
3. Capaciteit: 1612Wh (48V 33.6Ah)
4. Invoer:
AC-opladen: 2000W totaal (Surge 4600W)
Opladen op zonne-energie: 11-100V, 13A, 800W Max
Auto opladen: Ondersteuning 12V/24V batterij, 8A"
5.Uitgangen:
AC-uitgangspoorten: 4 stopcontacten, 2500W totaal (Surge 4600W)""
Max. vermogen apparaat(en) ondersteund door X-Boost: 2500W""
USB-A-uitgang 2 poorten, 5V, 2,4A, 12W Max per poort
USB-A snelladen 2 poorten, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max per 
poort
USB-C-uitgang 2 poorten, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max per poort
Uitgangsvermogen auto: 12,6 V, 10 A, 126 W Max
DC5521 Uitgang 2 poorten, 12.6V, 3A"
6.Werktemperatuur:
Opladen: 0~45℃
Ontladen: -20~60℃
7.Productafmetingen: 49,7 x 24,2 x 30,5 cm  
8.Productgewicht: 21,5 kg  Gewicht pakket: 24,3 kg "
9. Certificering: UL CE FCC RoHS PSE

10.In de doos:
'-DELTA Max
-AC-oplaadkabel
-Auto oplaadkabel
-DC5521 naar DC5525 kabel
-Handleiding"                                        

DELTA MAX 2000                                                                                                                                        
Accu
Batterijchemie LFP (LiFePO4-batterij)
Levensduur 3000 cycli tot 80+% capaciteit
Capaciteit: 1024Wh
1 Hoge capaciteit van 2016Wh tot 6048Wh met uitbreidbaar ontwerp
2 2600 W X-Stream AC en solar dubbel snelladen, 0%-100% in 1,6 uur
3 Toonaangevende 3400 W X-Boost-technologie om 99% apparaten van stroom 
te voorzien
4 Onbeperkte stroomvoorziening door efficiëntere zonne-energie
5 Bewaak en bedien uw energiecentrale via de EcoFlow-app
6 Meerdere beschermingsniveaus voor veilig en betrouwbaar gebruik

DELTA MAX 1600                                                                                                                                
1. Enorme uitbreidbare capaciteit - Uitbreidbare batterijkrachtcentrale met een 
capaciteit van 1612 Wh. Koppel twee extra batterijen om een enorme 5644Wh 
te krijgen.
2. Meerdere oplaadmethoden - Meer dan een zonnegenerator. Laad op met AC, 
zonne-energie, auto of de EcoFlow Smart Generator. Laad tot 80% op in minder 
dan 1 uur via stopcontacten. Gebruik Dual Charging om AC te combineren met 
de Smart Generator voor nog hogere snelheden. Combineer zonne-energie + AC, 
of zonne-energie + de slimme generator voor gebruik buitenshuis.
3. Voed vrijwel alles - 2000 W output om tot 15 apparaten tegelijk van stroom te 
voorzien. Voed apparaten van 2800 W met X-Boost aan. Ideale stroomgenerator 
voor noodstroom.
4. Veiligheid voorop - Een draagbare energiecentrale met BMS-bescherming. 
Bewaak spanning, stroom, kortsluiting en temperatuur in realtime. Outdoor 
generator met een robuuste constructie voor reizen en kamperen.
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Ecoflow zonne-energie Ecoflow zonne-energie

Product Features
Product Specs

1. Kleur: Zwart
2. Materiaal: aluminiumlegering + kunststof
3. Capaciteit: 2016Wh (50.4V 40Ah)
4.Uitvoer:
Uitgang extra batterijpoort 43V-58,4V 3200W Max
5. Invoer:
Extra batterijpoortingang 50,4 V, 1800 W Max (X-Stream en dubbel 
opladen op zonne-energie)"

6.Werktemperatuur:
Opladen: (0~45℃
Ontladen: -20~60℃
7.Productafmetingen: 46,5 x 23,6 x 28,2 cm 
8.Productgewicht: 17,8 kg  Gewicht pakket: 20,4 kg "
9. Certificering: UL CE FCC RoHS Telec

10.In de doos:
'-DELTA Max Smart Extra Batterij
-DELTA Max Extra batterijkabel
-Handleiding"                                       

Product Features
Product Specs

1. Kleur: Zwart
2. Materiaal: aluminiumlegering + kunststof
3. Capaciteit: 3600 Wh
4. INGANGEN:
AC Opladen Ingangsvermogen: 2900W Max
AC-laadingangsspanning: 220-240Vac (50Hz/60Hz)
Ingang zonne-energie: 11-150V, 15A, 1600W Max
Auto-oplaadingang: ondersteuning voor 12V / 24V-batterij, 8A "
5.UITGANGEN:
AC-uitgang (x1): 3600W totaal (Aurge 7200W)
USB-A-uitgang (x2): 12 W per poort, 5 V DC, 2,4 A
Snel opladen via USB-A (x2): 18 W Max per poort, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 
1,5 A
USB-C-uitgang (x2): 100W Max per poort, 5/9/12/15/20V Max, 5A
Vermogen auto (x1): 126W Max, 12.6V DC, 10A Max"
6.BATTERIJ:
Celchemie: LFP
Levensduur cyclus: 3.500 cycli (80%+)
7.ALGEMENE SPECIFICATIES:
Productgewicht: 45 kg
Afmetingen: 63,5 x 28,5 x 41,6 cm
8. Certificering: UL CE FCC RoHS Telec
9.In de doos:
'-DELTA Pro x 1
-AC-oplaadkabel x 1
-Auto Oplaadkabel x 1
-DC5521 naar DC5525 kabel x 1
-Handvat Cover x 1
-Gebruikershandleiding x 1 "                                          

DELTA Pro                                                                                                                                                                          
1. Een enkele DELTA Pro-unit biedt een AC-vermogen tot 3600 W, dat kan 
worden uitgebreid tot 4500 W met X-Boost. Hiermee kunt u raamairco's, 
wasmachines en andere apparaten van stroom voorzien.
2. Hoge capaciteit van 3,6 kWh tot 10,8 kWh met uitbreidbaar ontwerp
3. 3600-7200W AC-uitgang
4. 4200 W X-Stream AC en Solar Dual Fast Charging
5. Uitbreidbaar ecosysteem om te integreren met uw huis
6. LiFePO4-batterijchemie
7. Ultraveilig BMS

DELTA MAX Smart extra batterij                                                                                                             
1. DUBBELE CAPACITEIT VAN 2016 Wh naar 4032 Wh De DELTA MAX Smart 
Extra Battery kan worden aangesloten op de DELTA MAX om de capaciteit van 
het apparaat te verdubbelen van 2016 Wh naar 4032 Wh. Dit biedt een 
kosteneffectieve manier om de capaciteit van de DELTA MAX te vergroten.
2. VOEDING VOOR EEN BREED SCALA AAN APPARATEN De DELTA MAX kan 
apparaten tot 4600 W van stroom voorzien met X-Boost, waarmee u ongeveer 
90% van de huishoudelijke apparaten en doe-het-zelfgereedschap van stroom 
kunt voorzien. Gebruik apparaten van minder dan 2000 W voor het beste 
productgebruik.
3. DELTA Max is een upgradeversie van DELTA met een hoger capaciteitsniveau 
en een uitbreidbare functie. Met een kort omschakelbare EPS en ondersteuning 
voor maximaal 2 extra batterijen, kan het echt een back-up van uw hele huis 
maken en de gevolgen van stroomuitval elimineren

13



Ecoflow zonne-energie Ecoflow zonne-energie

Product Features Product Specs

Productomschrijving
Verbindt de DELTA Pro met de DELTA Pro Smart Extra Battery via de Extra Battery-poort aan 
de achterkant van het apparaat.
Hoogtepunten
Gebruik deze kabel om uw EcoFlow DELTA Pro aan te sluiten op de DELTA Pro Smart Extra 
Battery of Smart Generator (adapter apart verkrijgbaar).

Specificaties
Lengte: 0,75 m

In de doos
DELTA Pro Extra Batterij Kabel x1

Product Features Product Specs

Productomschrijving
Verbindt de DELTA Max met de DELTA Max Smart Extra Battery via de Extra Battery-poort 
aan de zijkant van het apparaat.
Hoogtepunten
Gebruik deze kabel om uw EcoFlow DELTA Max aan te sluiten op de DELTA Max Smart Extra 
Battery of Smart Generator.

Specificaties
Lengte: 1 m

In de doos
DELTA Max Extra Batterij Kabel x1
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Ecoflow zonne-energie Ecoflow zonne-energie

Product Features Product Specs

Product Features Product Specs

ACCU
Capaciteit: 256Wh
Batterijchemie: LFP (LiFePO4-batterij)
Levensduur cyclus: 3000 cycli tot 80%+ capaciteit
Afmeting: 245 x 214 x 142 mm
Gewicht: 3,5 kg

Connectiviteit: Wi-Fi & Bluetooth

INVOER
AC-opladen: 360W
Opladen op zonne-energie: 110W Max, 11-30V, 8A
Auto opladen: ondersteunt 12V/24V batterij, standaard 8A
USB-C opladen: 5/9/12/15/20V 3A, 60W Max

UITVOER
AC-uitgang (x1): 1 stopcontact, 300 W totaal (Surge 600 W), X-Boost 600 W
USB-A-uitgang (x2): 5V, 2,4A, 12W Max
USB-C-uitgang (x1): 5/9/12/15/20V, 3A, 60W Max
Uitgangsvermogen auto (x1): 12,6 V, 8 A, 100 W Max

Wat zit er in de doos
RIVER 2, AC-oplaadkabel, auto-oplaadkabel, gebruikershandleiding, snelstartgids voor 
app, garantiekaart

RIVER 2 MAX                                                                                                                                                                                                                                                          
Laad 0-100% op in slechts 60 minuten.
Met ultrasnel opladen in 60 minuten ben je altijd klaar voor de volgende vakantie. Laad 0-100% op via een stopcontact in slechts 1 uur. 
Het is 5 keer sneller dan de industrienorm en 38% sneller dan RIVER Max.

Veilig en betrouwbaar voor 10 jaar gebruik.
Met meer dan 3000+ 100% batterijcycli kun je RIVER 2 Max bijna tien jaar lang bijna elke dag gebruiken. LFP-batterijchemie biedt niet 
alleen een lange levensduur. Het is betrouwbaarder, efficiënter en veiliger, zelfs bij hoge temperaturen. RIVER 2 Max heeft een van de 
langste garanties in de branche, dus we hebben u de komende 5 jaar beschermd.

Laad onbeperkt op.
Met vier veelzijdige oplaadopties hebben we ervoor gezorgd dat je RIVER 2 Max vrijwel overal kunt opladen. Laad op via een 
stopcontact voor ultrasnel opladen in 1 uur, laad onderweg op met auto-opladen en ga off-grid of groen met snel opladen via zonne-
energie. RIVER 2 Max heeft een geheel nieuwe oplaadoptie, USB-C. Plug in en laad gemakkelijk op overal waar een stopcontact is.

Gebruik tot 80% van de essentiële apparaten.
Met een uitgangsvermogen van 500 W heeft de RIVER 2 Max de meeste van uw benodigdheden gedekt. Maar waarom zou u het 
vermogen niet naar een ander niveau tillen met de X-Boost-modus? Schakel hem in om apparaten met een vermogen tot 1000 W van 
stroom te voorzien, waaronder een stofzuiger of tosti-ijzer.

Grijp-en-ga-kracht.
Met een lichtgewicht van slechts 6 kg en een gemakkelijk mee te nemen ontwerp, maakt de RIVER 2 Max onderweg power gewoon 
zeilen.

Essentiële thuisback-up met een omschakelmodus van 30 ms.
Bereid uw apparaten voor op onverwachte uitval. Met een hoge omschakelsnelheid van 30 ms zorgt de RIVER 2 Max ervoor dat uw 
onmisbare elektrische apparaten blijven werken.

Kracht binnen handbereik.
Gebruik de EcoFlow-app om RIVER 2 Max te bedienen en te bewaken vanaf het gemak van uw telefoon. Maak verbinding via Wi-Fi of 
Bluetooth om dichtbij of op afstand te gebruiken.

ACCU
Capaciteit: 512Wh
Batterijchemie: LFP (LiFePO4-batterij)
Levensduur cyclus: 3000 cycli tot 80%+ capaciteit
Afmeting: 270 x 260 x 196 mm
Gewicht: 6 kg

Connectiviteit: Wi-Fi & Bluetooth

INVOER
AC-opladen: 660W
Opladen op zonne-energie: 220W Max, 11-30V, 13A
Auto opladen: ondersteunt 12V/24V batterij, standaard 13A
USB-C opladen: 5/9/12/15/20V 5A, 100W Max

UITVOER
AC-uitgang (x2): 2 stopcontacten, 500W totaal (Surge 1000W), X-Boost 1000W
USB-A-uitgang (x3): 5V, 2,4A, 12W Max
USB-C-uitgang (x1): 5/9/12/15/20V 5A, 100W Max
Vermogen auto (x1): 12,6 V, 10 A, 126 W Max
DC5521-uitgang (x2): 12,6 V, 3 A

Wat zit er in de doos
RIVER 2 Max, AC-oplaadkabel, auto-oplaadkabel, DC5521 naar DC5525-kabel, 
gebruikershandleiding, snelstartgids voor app, garantiekaart

RIVER 2                                                                                                                                                                                                                                                 
Laad 0-100% op in slechts 60 minuten.
Met ultrasnelle oplaadtijd van 60 meter ben je altijd klaar voor de volgende vakantie. Laad 0-100% op via een stopcontact in slechts 1 
uur. Het is 5 keer sneller dan de industrienorm en 38% sneller dan RIVER 2.

Veilig en betrouwbaar voor 10 jaar gebruik.
Met meer dan 3000+ 100% batterijcycli kun je RIVER 2 bijna tien jaar lang bijna elke dag gebruiken. LFP-batterijchemie biedt niet alleen 
een lange levensduur. Het is betrouwbaarder, efficiënter en veiliger, zelfs bij hoge temperaturen. RIVER 2 heeft een van de langste 
garanties in de branche, dus we hebben u de komende 5 jaar beschermd.

Laad onbeperkt op.
Met vier veelzijdige oplaadopties hebben we ervoor gezorgd dat je RIVER 2 vrijwel overal kunt opladen. Laad op via een stopcontact 
voor ultrasnel opladen in 1 uur, laad onderweg op met auto-opladen en ga off-grid of groen met snel opladen via zonne-energie. RIVER 
2 heeft een geheel nieuwe oplaadoptie, USB-C. Plug in en laad gemakkelijk op overal waar een stopcontact is.

Gebruik tot 99% van uw consumentenelektronica.
Met een vermogen van 300 W heeft de RIVER 2 de meeste van uw benodigdheden gedekt. Maar waarom zou u het vermogen niet naar 
een ander niveau tillen met de X-Boost-modus? Schakel hem in om apparaten met een vermogen tot 600 W van stroom te voorzien, 
inclusief een desktopcomputer of blender.

Grijp-en-ga-kracht.
Met een lichtgewicht van slechts 3,5 kg en een gemakkelijk te dragen ontwerp, maakt de RIVER 2 on-the-go power gewoon zeilen.

Essentiële thuisback-up met een omschakelmodus van 30 ms.
Bereid uw apparaten voor op onverwachte uitval. Met een hoge omschakelsnelheid van 30 ms zorgt RIVER 2 ervoor dat uw onmisbare 
elektrische apparaten blijven werken.

Kracht binnen handbereik.
Gebruik de EcoFlow-app om RIVER 2 te bedienen en te bewaken vanaf het gemak van uw telefoon. Maak verbinding via Wi-Fi of 
Bluetooth om dichtbij of op afstand te gebruiken.
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Ecoflow zonne-energie

Product Features Product Specs

ACCU
Capaciteit: 768Wh
Batterijchemie: LFP (LiFePO4-batterij)
Levensduur cyclus: 3000 cycli tot 80%+ capaciteit
Afmeting: 270 x 260 x 226 mm
Gewicht: 7,8 kg

Connectiviteit: Wi-Fi & Bluetooth

INVOER
AC-opladen: 940W
Opladen op zonne-energie: 220W Max, 11-30V, 13A
Auto opladen: ondersteunt 12V/24V batterij, standaard 13A
USB-C opladen: 5/9/12/15/20V 5A, 100W Max

UITVOER
AC-uitgang (x3): 1 stopcontact, 800 W totaal (Surge 1600 W), X-Boost 1600 W
USB-A-uitgang (x3): 5V, 2,4A, 12W Max
USB-C-uitgang (x1): 5/9/12/15/20V 5A, 100W Max
Vermogen auto (x1): 12,6 V, 10 A, 126 W Max
DC5521-uitgang (x2): 12,6 V, 3 A

RIVER 2 PRO                                                                                                                                                                                                                                                                               
Laad 0-100% op in slechts 70 minuten.
Met ultrasnel opladen in 70 minuten ben je altijd klaar voor de volgende vakantie. Laad 0-100% op via een stopcontact in slechts 70 
minuten. Het is 5 keer sneller dan de industrienorm en 27% sneller dan RIVER Pro.

Veilig en betrouwbaar voor 10 jaar gebruik.
Met meer dan 3000+ 100% batterijcycli kun je RIVER 2 Pro bijna tien jaar lang bijna elke dag gebruiken. LFP-batterijchemie biedt niet 
alleen een lange levensduur. Het is betrouwbaarder, efficiënter en veiliger, zelfs bij hoge temperaturen. RIVER 2 Pro heeft een van de 
langste garanties in de branche, dus we hebben u de komende 5 jaar beschermd.

Laad onbeperkt op.
Met vier veelzijdige oplaadopties hebben we ervoor gezorgd dat je RIVER 2 Pro vrijwel overal kunt opladen. Laad op via een 
stopcontact voor ultrasnel opladen in 70 minuten, laad onderweg op met auto-opladen en ga off-grid of groen met snel opladen via 
zonne-energie. RIVER 2 Pro heeft een geheel nieuwe oplaadoptie, USB-C. Plug in en laad gemakkelijk op overal waar een stopcontact 
is.

Gebruik tot 80% van apparaten met een hoog wattage.
Met een uitgangsvermogen van 800 W heeft de RIVER 2 Pro de meeste van uw benodigdheden gedekt. Maar waarom zou u het 
vermogen niet naar een ander niveau tillen met de X-Boost-modus? Zet hem aan om apparaten met een vermogen tot 1600 W van 
stroom te voorzien, inclusief de koffiemachine en föhn.

Grijp-en-ga-kracht.
Met een lichtgewicht van slechts 7,8 kg en een gemakkelijk te dragen ontwerp, maakt de RIVER 2 Pro on-the-go power gewoon zeilen.

Essentiële thuisback-up met een omschakelmodus van 30 ms.
Bereid uw apparaten voor op onverwachte uitval. Met een hoge omschakelsnelheid van 30 ms zorgt RIVER 2 Pro ervoor dat uw 
onmisbare elektrische apparaten blijven werken.

Kracht binnen handbereik.
Gebruik de EcoFlow-app om RIVER 2 Pro te bedienen en te bewaken vanaf het gemak van uw telefoon. Maak verbinding via Wi-Fi of 
Bluetooth om dichtbij of op afstand te gebruiken.
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Elektrische bijverwarming

INERTIA ECO ATLAS KERAMISCHE WARMTE
1000W – 1500W – 2000W

SELENE STRALINGSWARMTE 1000W-1500W-2000W
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Elektrische bijverwarming

SELENE STRALINGSWARMTE 1000W-1500W-2000W

Oest 2-takt en 4-takt23
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WICK TRADING COMPANY BVBA
Tel. 03/777.74.40

wick.company@proximedia.be
www.wickcompany.com

Nieuw	adres	:

Antwerpsesteenweg	491B

2500     LIER


