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Off Grid Inverter + 
Solar Charge Controller

Panel
Proteksi

Baterai

Genset (Optional)

PLTS Off Grid ini menghasilkan listrik gratis yang melimpah dari matahari 
yang kemudian akan disimpan ke dalam baterai untuk mensuplai beban-
beban dan berbagai peralatan elektronik yang berada dalam 
rumah/bangunan tersebut.

Kelebihan PLTS Off Grid:
Ÿ Mampu menyediakan energi listrik 24 jam sebab memiliki baterai 

sebagai penyimpan energi listrik
Ÿ Dapat dikoneksikan dengan Genset/PLN sebagai backup untuk menjaga 

kontinuitas supplai saat cuaca mendung beberapa hari.
Ÿ Mengeluarkan Tegangan dan Arus AC dengan gelombang sinus murni 

sehingga aman untuk peralatan-peralatan listrik sensitif
Ÿ Durasi pemasangan/instalasi sangat cepat
Ÿ Pengoperasian sangat mudah
Ÿ Biaya perawatan sangat rendah (Very low cost mainenance)
Ÿ Tidak berisik & ramah lingkungan (tidak menghasilkan polusi)

Ÿ Menggunakan komponen terpilih dengan kualitas 
terbaik

Ÿ Lolos tes uji serta mendapatkan sertifikasi produk 
dari lembaga pengujian nasional ataupun 
internasional

Ÿ Jaminan performansi produk dengan standar 
garansi yang jelas dari pabrikan

Ÿ Jaminan purnajual dan ketersediaan suku cadang 
min 5 tahun

mengapa memilih ReOf

PLTS Off Grid merupakan solusi sumber energi listrik independen
dengan memanfaatkan sumber energi gratis 

dan ramah lingkungan dari matahari
serta memiliki umur teknis yang cukup lama (modul surya > 25 thn) 

w w w . r e k a s u r y a . c o m 01

[individual off-grid  system solution]

cara kerja ReOf

ReOf

Ÿ Sistem PLTS Off Grid ini merupakan penghasil energi listrik 

yang independen (tidak bergantung kepada listrik PLN) 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan Modul Surya untuk 

menghasilkan energi listrik dari matahari semaksimal 

mungkin.

Ÿ Pada pagi-siang-sore hari saat matahari bersinar, Modul 

Surya akan menghasilkan energi listrik arus searah (DC).

Ÿ Energi listrik dari modul surya kemudian akan disimpan ke 

dalam baterai melalui pengaturan/kontrol oleh Charge 

Controller yang terdapat dalam OffGrid Inverter.

Ÿ Inverter  akan mengkonversi arus searah (DC) dari baterai 

menjadi arus bolak-balik (AC) yang langsung dipergunakan 

untuk menyuplai beban/peralatan rumah tangga. 

Ÿ Pada jika kondisi cuaca mendung selama beberapa hari dan 

pengisian ke baterai tidak optimal, maka dapat 

dipergunakan Genset/Listrik PLN sebagai backup untuk 

melakukan pengisian pada baterai.

“
sekarang semua orang bisa menikmati listrik

 siapapun, dimanapun, selama matahari menyinari bumi“



Modul Surya

Panel Proteksi Kabel & Asesoris

Inverter Off Grid Solar Charge Controller Baterai

Peralatan Utama

Peralatan Pelengkap

Penyangga Modul Surya (Optional)

roof mounted ground mounted penyangga dari kayu
(dapat dibuat sendiri)
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