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Victron Energy B.V. donerar solcellsladdare för mobiltelefoner
till Philippinerna

www.victronenergy.com

Pressmeddelande, Almere 4 december 2013
För att hjälpa Philippinerna efter den förödande tyfonen Haiyan fredagen den 8 november 2013, donerar Victron Energy
60 solcellsladdare för mobiltelefoner. Solar mobiltelefonladdare kan ladda 20 mobiltelefoner samtidigt. Den holländska
hjälporganisationen HHCP (Heetense Hulpgoederen Centrum Philippines) har levererat Victronutrustningen till
Tacloban, huvudstaden på Leyte, Phillipinerna. Leveransen kommer att anlända i slutet av december. HHCP kommer
att vara på plats för att ta emot materialet och för att hjälpa till med distribution och installation.
Tyfonen Haiyan
Tyfonen Haiyan har kostat tusentals människor livet. Det har varit den mest förödande tyfonen i världen det här året. Ett stort
antal byggnader och hus har helt förstörts och kraftledningar störtade samman eller skadades svårt. Att återställa
strömförsörjningen i Tacloban kan ta upp till sex månader.
“Mobiltelefoner utgör en livlina för biståndsarbetare och överlevande. Kommunikation är en av de första saker som du behöver i
ett katastrofområde. Inte bara för att hålla kontakt med din familj och informera dem om din situation utan ännu mera för att
organisera hjälparbetet. I ett område där vägar är översvämmade, hus förstörda och elektriciteten nästan helt nere blir
mobiltelefoner oanvändbara om de inte kan laddas. Och det är här som Victron kommer in”, säger Mattijs Vader, VD för Victron
Energy. “Solarenergi behöver inte någon infrastruktur och därför kan våra laddare lätt installeras var som helst på ön”.
Solcellsladdare för mobiltelefon
Victron Energy önskar hjälpa de överlevande efter tyfonen. Av denna anledning donerar Victron 60 solcellsladdare för
mobiltelefoner med 60 batterier till Philippinerna. Solcellsladdarna för mobiltelefoner levereras med en solarpanel och batterier.
Solaenergin lagras i batteriet. Tjugo växelströmsuttag drivs av batteriet med hjälp av en växelriktare.
Mer information om Victron solcells mobiltelefonladdare
Högupplösta fotografier – Victron solcellsladdare för mobiltelefoner
Högupplösta fotografier – HHCP lastar containers med Victron utrustning
Profil för Victron Energy
Victron specialiserar sig på elektrisk utrustning och utvecklar hela tiden nya lösningar för strömförsörjning i olika situationer.
Victron Energy är en välrenommerad leverantör av oberoende installationer utanför nätverket för följande sektorer: Sjöfart,
industri, fordon, utanför el-nätet och återvalidering. I produktutbudet ingår sinusoidala omvandlare, sinusoidala
laddare/omvandlare, batteriladdare, DC/DC-omvandlare, kontrollpaneler, intelligenta batteriövervakare och mer. Victron Energy
har ett avundsvärt rykte när det gäller teknisk innovation, pålitlighet och hållbar utveckling. Produkterna är kända över hela världen
som ett professionellt val för oberoende strömförsörjning. För ytterligare information om Victron Energy, gå till
www.victronenergy.com.
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