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Info over de rekentools, de demosites, praktijkvoorbeelden 
en de partners van het SAVE project is te vinden op 
www.slimaansturenvanelektriciteit.be.

Dit technisch handboek is geschreven in het kader van het VLAIO-VIS-
project SAVE ‘Slim Aansturen Van Elektriciteit’ (2014-2018). 

Met dit handboek wil het SAVE consortium illustreren hoe kmo’s de elek-
trische energie die ze zelf produceren maximaal kunnen inzetten op het 
eigen bedrijf. Vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, 
kan door in te spelen op flexibele lasten en door energieoverschotten op 
te slaan.

ACHTERGROND

De voorbije jaren hebben veel bedrijven geïnvesteerd in de productie van 
hernieuwbare energie. De productie van zonne-energie en windenergie 
is variabel en niet stuurbaar. 

Wanneer het omvormervermogen van zo een installatie meer dan 10 kVA 
bedraagt, heeft een bedrijf geen recht op een terugdraaiende teller. Het 
moet zijn elektriciteit verkopen op momenten dat er een overproductie 
van hernieuwbare energie is. 

De vergoeding voor de injectie van deze ogenblikkelijke overschotten 
aan elektrische energie op het net ligt een stuk lager dan wat het be-
drijf uitspaart aan aangekochte elektriciteit als het de stroom onmiddel-
lijk zelf kan verbruiken. Om de productie van hernieuwbare energie op 
bedrijfsniveau rendabeler te maken, hebben bedrijven er belang bij om 
hun verbruik zoveel mogelijk af te stemmen op hun productie (‘demand 
side management’). Zo kunnen ze hun eigenverbruik of zelfconsumptie 
verhogen. 

In dit handboek gaat het over installaties voor de productie van hernieuw-
bare energie zonder terugdraaiende teller.

DOELGROEPEN

SAVE speelt in op de noden van de doelgroepen:

• voor de kmo’s als eindgebruikers: eigen elektriciteitsproductie maxi-
maal inzetten; bufferen van elektrische overschotten in batterijen, 
warmte of andere energiedragers; reductie van piekvermogen

• voor de kmo’s als aanbieders van energietechnologie: demosites op-
zetten om kennis te verspreiden en innovatievolgers te voertuigen; 
generieke oplossingen rond demand side management kenbaar ma-
ken; tools aanbieden om het besparingspotentieel te berekenen; eind-
gebruikers in kaart brengen met specifieke opportuniteiten naar slim 
sturen en energieopslag; actoren bij elkaar brengen

FOCUS

Voor de kmo als eindgebruiker hebben we een aantal typebedrijven af-
gebakend waarop we binnen dit project focusten: melkveebedrijven, var-
kensbedrijven, land- en tuinbouwbedrijven met bewaring, witloofbedrij-
ven, glastuinbouwbedrijven, voedingsverwerkende bedrijven met opslag 
en distributie van voedingsproducten, kantoorgebouwen en supermark-
ten. In de sectorspecifieke folders bespreken we de typische verbruiks-
profielen, besparingstechnieken en aanbevelingen voor slim sturen per 
typebedrijf. 

In dit technische handboek bespreken we in het bijzonder die technieken 
die van toepassing kunnen zijn op de typebedrijven onderzocht vanuit 
het SAVE project. Hierbij nemen we enkel flexibiliteit en opslag op korte 
termijn (24 uur) in rekening.

STAPPENPLAN 

Om te komen tot een slimme installatie van elektrische opwekkers en 
gebruikers, doorloop je volgende stappen:

Stap 1 - Besparen
De meest rendabele investeringen voor een lagere elektriciteitskost zijn 
investeringen gericht op het besparen van energie. Daarom blijft bespa-
ren de eerste stap!

Stap 2 - Zelf duurzaam elektriciteit produceren 
Installaties voor decentrale opwekking van elektriciteit zijn onder andere 
fotovoltaïsche of PV-installaties, warmte-krachtkoppeling (wkk) en 
windmolens. Bij een goede investering is de eenheidsprijs van de zelf 
geproduceerde elektriciteit lager dan die van elektriciteit van het net.

Stap 3 - Slim aansturen van elektriciteit
In deze stap worden flexibele gebruikers slim aangestuurd. De complexi-
teit van de regeling kan sterk variëren, van een eenvoudige tijdsklok tot 
het aansturen van meerdere processen op basis van de zelf geprodu-
ceerde elektriciteit.  

Stap 4 - Batterijopslag
De laatste stap in een slimme installatie is opslag van de zelf geprodu-
ceerde energie. Dat kan bijvoorbeeld in een elektrisch batterijsysteem.
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1110 Wat is 
slim 
sturen?

Figuur 1 geeft een voorbeeld van het verbruik van een bedrijf en de pro-
ductie van een PV-installatie tijdens een willekeurige dag. 
 

Figuur 2 combineert verbruik en productie. Dat levert drie vlakken op die 
elk een hoeveelheid elektriciteit voorstellen: 

• het gele vlak is de elektriciteit die aangekocht wordt van het net
• het groene vlak is de elektriciteit die zelf wordt geproduceerd en ogen-

blikkelijk zelf wordt verbruikt: de zelfconsumptie of het eigenverbruik 
• het blauwe vlak is de elektriciteit die niet ogenblikkelijk zelf wordt ge-

bruikt en dus op het net wordt geïnjecteerd
 
De elektriciteit die afgenomen wordt van het distributienet (gele vlak) is 
anno 2018 tot 10 keer duurder dan de elektriciteit die aan het net geleverd 
wordt (groene vlak). Het is dus voordeliger om de zelf geproduceerde 
elektriciteit zo veel mogelijk zelf ogenblikkelijk te verbruiken. Het eigen-
verbruik verhogen kan door elektrische verbruikers slim aan te sturen 
zodat de vraag beter is afgesteld op het aanbod, of door de zelf geprodu-
ceerde energie tijdelijk op te slaan.
  

Figuur 3 toont hoe je met een verhoogd verbruik tijdens de middaguren 
injectie kan vermijden en de energiekosten kan verlagen. Dit kan bijvoor-
beeld door een diepvriesinstallatie ‘s middags naar een lagere tempe-
ratuur te brengen. Wanneer de zon na de middag niet of minder schijnt, 
wordt de diepvriezer terug naar zijn normale temperatuur gebracht.  De 
diepvriezer zal dan minder energie nodig hebben, waardoor het bedrijf 
minder (dure) elektriciteit moet aankopen.
 
Elektrische verbruikers flexibel inzetten, kan door deze in de tijd te ver-
schuiven (uitgestelde start) of door de energie te bufferen in bijvoorbeeld 
warmte en koude. Elektrische verbruikers die je in de tijd kan verschui-
ven, zijn bijvoorbeeld wasprocessen, volautomatische productiepro-
cessen, … Bufferen kan bijvoorbeeld in de productie van warm water 
of in de productie van koude voor een vriescel. Uiteraard zijn niet alle 
processen flexibel. Voor elk bedrijf moet bekeken worden wat de mo-
gelijkheden zijn. De folders per typebedrijf bespreken de mogelijkhe-
den om processen flexibel in te zetten. Deze folders zijn beschikbaar op  
www.slimaansturenvanelektriciteit.be.
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Toepas-
singen 
van slim 
sturen

1.2.

13

MAXIMUM FLEXIBILITEIT 

Dit handboek focust op flexibiliteit en batterijopslag binnen de korte 
termijn (24 uur). Systemen voor lange termijn vragen grotere investe-
ringen en dus ook een aparte aanpak. 

Het maximum potentieel voor slim sturen is het minimum van ener-
zijds de hoeveelheid geïnjecteerde energie en anderzijds de hoe-
veelheid aangekochte energie binnen de termijn van 24 uur. Dit is 
energie die binnen 24 uur zowel op het net geïnjecteerd wordt, als 
van het net afgehaald wordt.

ZELFVOORZIENINGSGRAAD

Zelfvoorzieningsgraad is de mate waarin een installatie volledig zelf-
standig zou kunnen werken, zonder de nood voor een aansluiting op 
het net. Wanneer een installatie volledig zonder aansluiting op het 
elektriciteitsnet kan werken, heeft dit systeem een zelfvoorzienings-
graad van 100%. Maar een systeem met 100% eigenverbruik is niet 
noodzakelijk 100% zelfvoorzienend. Zo zal een systeem met een erg 
kleine elektriciteitsproductie al deze elektriciteit zelf kunnen verbrui-
ken (100% eigenverbruik), maar ook nog veel extra elektriciteit vanuit 
het elektriciteitsnet nodig hebben.
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De gebufferde energie kan ook gebruikt worden als overbrugging in 
noodsituaties (netonderbreking). Hiervoor moet het systeem dat bij 
netonderbreking blijft werken wel een zelfvoorzieningsgraad van 100% 
hebben voor de processen die ook bij een stroompanne moeten blijven 
werken.Verhogen 

van het 
eigen-
verbruik

1.2.1.

Door slim sturen in te zetten voor verschillende toepassingen, zal de eco-
nomische haalbaarheid van een slimme sturing verbeteren. Mogelijkhe-
den zijn het verhogen van het eigenverbruik, peak shaving, marktonder-
steuning en/of noodstroomtoepassingen. De focus van het project SAVE 
- en van dit handboek - ligt op het verhogen van het eigenverbruik.

Het eigenverbruik verhogen is interessant voor alle bedrijven met een 
eigen productie-installatie, die geen gebruik kunnen maken van een te-
rugdraaiende teller. Door het grote verschil in kost tussen afgenomen en 
geïnjecteerde energie is het belangrijk om op momenten van energiepro-
ductie zoveel mogelijk energie zelf meteen te verbruiken of op te slaan. 

TERUGDRAAIENDE TELLER

Momenteel kunnen kleine installaties voor hernieuwbare energie 
(AC-vermogen omvormers ≤ 10 kVA) gebruik maken van een terug-
draaiende teller. Vanaf 2019 wordt de klassieke energiemeter stel-
selmatig vervangen door een nieuwe, digitale meter. Deze meter 
houdt verbruik en injectie van elektriciteit apart bij en draait dus niet 
meer terug zoals een klassieke meter. Een overgangsregeling voor 
bestaande kleine installaties wordt door de Vlaamse regering uitge-
werkt.

Peak 
shaving

1.2.2. Door peak shaving worden hoge verbruikspieken vermeden. Deze pie-
ken doen zich slechts kortstondig en enkele keren per week, per maand 
of per jaar voor, maar er zijn wel hoge distributiekosten aan verbonden.

Piekgemeten klanten zijn over het algemeen bedrijven met een aansluit-
vermogen boven 56 kVA. Dit zijn bedrijven met een eigen middenspan-
ningscabine of klanten die aangesloten zijn op het 3X400V net met een 
aansluiting boven 80A. We verwachten dat na de invoering van de ver-
nieuwde tariefstructuur dit piekvermogen ook belangrijk gaat worden bij 
klanten met een lager aansluitvermogen. 

Markt-
onder-
steuning

1.2.3. Slimme sturing en buffering kan je ook gebruiken om de energiemarkt 
en het transmissienet te ondersteunen. Dit houdt in dat het systeem zijn 
energievraag en/of -productie zal kunnen aanpassen aan externe facto-
ren. Denk hierbij aan het plots laten uitschakelen van de energieproduc-
tie wanneer er een te groot elektriciteitsoverschot is, of andersom het 
inschakelen van een productie-eenheid wanneer een tekort dreigt.

Het is risicovol om een systeem enkel voor deze toepassingen te dimen-
sioneren, omdat de kosten en opbrengsten sterk kunnen variëren. Om 
de energiemarkten te ondersteunen kan je de installatie best laten behe-
ren door een aggregator, die ervoor zorgt dat de installatie op de juiste 
momenten gebruikt wordt. Netverbruikers kunnen via zo een aggregator 
flexibiliteit ter beschikking stellen aan het net. De aggregator verzorgt 
dan de slimme sturing en de financiële vergoeding van de netverbruiker. 
Als er voldoende reservevermogen kan worden aangeboden, kan je ook 
rechtstreeks afspraken maken met een evenwichtsverantwoordelijke. 
Elia beschikt in ieder toegangspunt van het net over zulke evenwichtsver-
antwoordelijken, die helpen om het evenwicht tussen productie en ver-
bruik te behouden. Deze verantwoordelijke noemt men een ARP (Access 
Responsible Party). De ARP kan een producent zijn, een grootverbruiker, 

een leverancier van elektriciteit, een trader, ... Hij is verantwoordelijk voor 
het evenwicht op kwartuurbasis tussen alle injecties en alle afnames door 
de gebruikers van het net waarvoor hij toegangsverantwoordelijke is.

Nood-
stroom-
toepassing

1.2.4.

Bron: https://www.
energiesparen.be/
digitale-meter
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1.3.

Wat zijn 
verbruiks-
profielen?

1.3.1. Het verbruiksprofiel geeft het energieverbruik op een bepaald ogenblik 
gedurende een bepaalde tijd weer. Bij de verschillende typebedrijven 
zien we verbruikspatronen terugkomen op dag- en op jaarbasis. 

• Het dagprofiel van een bedrijf geeft een aftekening van de dagelijkse 
activiteiten in het bedrijf. Zo is er bijvoorbeeld de typische middagdip 
die kenmerkend is voor een aantal bedrijven, of zien we een och-
tendpiek en een avondpiek bij melkveebedrijven waar twee keer per 
dag wordt gemolken. Dagprofielen kunnen anders zijn voor werk-, 
weekend- en feestdagen. 

• Jaarprofielen geven een beeld van de jaarlijkse bedrijfsactiviteiten: 
jaarlijkse vakantieperiodes, maandelijkse omzetcijfers, seizoensge-
bonden activiteiten, behoefte aan koeling/verwarming, … 

De profielen worden vaak opgemaakt op kwartuurbasis, maar afhankelijk 
van de toepassing kunnen ook meer gedetailleerde gegevens nodig zijn.

Waarom 
zijn 
verbruiks-
profielen 
nodig?

1.3.2. Verbruiksprofielen zijn noodzakelijk om een gedetailleerd beeld te krij-
gen van het energieverbruik van het gehele bedrijf of van een bepaald 
bedrijfsproces: wanneer wordt energie verbruikt en om hoeveel energie 
gaat het?

Het verbruiksprofiel geeft de momenten aan waarop er verbruikspieken 
zijn. Op deze momenten kunnen flexibele verbruiksprocessen uitgesteld 
worden. 

Ook het dimensioneren van een buffer voor verhogen van het eigenver-
bruik gebeurt op basis van de verbruiks- en productieprofielen. 

Hoe 
verbruiks-
profielen 
bekomen?

1.3.3. KWARTIERDATA NETBEHEERDER

Als het aansluitpunt van de afnemer een vermogen heeft van meer dan 
56kVA, geldt dit aansluitpunt voor de netbeheerder als AMR (‘automatic 
meter reading’). Dit wil zeggen dat de aangekochte elektriciteit per kwar-
tier gemeten wordt, en automatisch doorgestuurd naar de netbeheerder. 
De energieleverancier kan deze gegevens gebruiken voor facturatie. De 
klant kan deze gegevens opvragen bij de netbeheerder. 

Als het bedrijf een eigen elektriciteitsproductie heeft, bestaat het ver-
bruiksprofiel uit de som van de aangekochte elektriciteit en de eigen 
productie, verminderd met de eventuele injectie. In dit geval zal het ook 
handig zijn het gedetailleerde productieprofiel te kennen naast de kwar-
tiergegevens van de AMR-meter. Ook de injectiegegevens kunnen opge-
vraagd worden bij de netbeheerder.

Het voordeel van AMR-metingen is dat deze metingen eenvoudig en 
goedkoop zijn. Een nadeel is dat er gerekend wordt met kwartierverbrui-
ken, en er dus geen rekening wordt gehouden met korte verbruikspieken 
en -dalen. Omdat de meting op kwartierbasis is, zullen berekeningen met 
deze data niet 100% correct zijn.  Bovendien moet je bij analyse van de 
data nakijken of de data representatief zijn voor de toekomst. 

A.

Verbruiks-
profielen Al

ge
m

en
e 

te
ch

ni
sc

he
 b

eg
rip

pe
n

Al
ge

m
en

e 
te

ch
ni

sc
he

 b
eg

rip
pe

n

1716



1918

ENERGIEMONITORING

Indien het aansluitpunt van de afnemer een vermogen heeft 
van minder dan 56kVA, zijn er geen kwartiergegevens be-
schikbaar. In dit geval is een eigen monitoringsysteem nodig 
om meer inzicht te krijgen in het verbruiksprofiel.

Sommige bedrijven doen al aan energiemonitoring. In de ide-
ale situatie zal het energiemonitoringsysteem de data van het 
afgelopen jaar op een zo kort mogelijk interval (maximum 15 
minuten) beschikbaar stellen. Indien er enkel data beschikbaar 
zijn van enkele weken of maanden, kunnen deze data - met de 
nodige kennis van zaken - geëxtrapoleerd worden om de juis-
te invloed van de seizoenen in rekening te brengen. 

Het grote voordeel van een energiemonitoringsysteem is dat 
er meestal submetering is. Daardoor kan je de invloed van de 
verschillende deelprocessen op het profiel duidelijk in beeld 
brengen. Submetering van een bepaalde installatie (bijvoor-
beeld een vriescel) is handig om het energieverbruik ervan via 
slimme sturing beter af te stemmen op de energieproductie. 

DIGITALE METER 
- SLIMME METER

De Vlaamse regering besliste om 
vanaf 2019 de digitale meter in 
heel Vlaanderen te installeren. De 
digitale meters zullen eerst geïn-
stalleerd worden bij (ver)bouwers, 
eigenaars van zonnepanelen, klan-
ten met een budgetmeter en op 
expliciete vraag van een eindklant. 
Op termijn worden alle meters 
vervangen.

De digitale meter kan kwartier-
meetdata vergaren, opslaan en 
doorgeven via de gebruikerspoort 
(P1). Je kan de digitale meter uit-
breiden tot een slimme meter door 
een CEMS*-module te koppelen op 
deze gebruikerspoort (P1). Zo kan 
je voorzien in bijkomende energie-
diensten:

• genereren van het verbruiks-
profiel,

• opvolgen van eigen verbruik in 
real time,

• energie verbruiken wanneer 
de stroom het goedkoopst is,

• energie verbruiken wanneer u 
zelf energie aanmaakt,

• overschotten aan zelf gepro-
duceerde energie pas verko-
pen wanneer u er de beste 
prijs voor krijgt.

Meer info kan je vinden op https://
www.vreg.be/nl/slimme-meters 
en https://www.energiesparen.be/
digitale-meter en op de websites 
van de netbeheerders.

B.

* CEMS: Consumer 
Energy Management 
System

Netgebruikers kunnen gratis één maal per jaar een overzicht 
krijgen van de aankoopgegevens van het bedrijf van de voor-
bije drie jaar.

1. Eandis
Als bedrijf kan je dit rechtstreeks doen via de website van Eandis  
https://www.eandis.be/nl/klant/meteropname/verbruikshisto-
riek. Als externe partij heb je een volmacht van de rechtsper-
soon nodig en moet je het formulier via scan overmaken naar 
marktwerking@eandis.be.

2. Infrax
Als bedrijf kan je je aankoopgegevens rechtstreeks aanvra-
gen door het opgeven van je EAN-nummer(s). Als externe par-
tij moet je een volmachtformulier overmaken aan industrie@ 
infrax.be  

Volmacht kwartuurgegevens
Ondergetekende …………………………………………………………………………
geeft volmacht aan……………………………………………………………………….
van …………………………………………………………………………………………………
om een eenmalige opvraag te doen van de kwartuur-
gegevens elektriciteit van volgende aansluiting:
Bedrijfsnaam: ……………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………………………………………………..
Klantnummer: ……………………………………………………………………..………..
EAN-nummer: ………………………………………………………………………………
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2120 Zelf produ-
ceren van 
elektriciteit

1.4.

Er zijn verschillende mogelijkheden om decentraal elektrische energie op 
te wekken. De belangrijkste methodes voor Vlaamse bedrijven zijn: PV 
(photovoltaics ofwel zonnepanelen), WKK (warmte-krachtkoppeling) en 
wind. Elke opwekkingsinstallatie is anders, heeft andere omgevingspa-
rameters. Installaties met eenzelfde vermogen kunnen een heel verschil-
lende energieproductie opleveren.

Dit hoofdstuk bespreekt enkel de belangrijkste eigenschappen van de-
centrale elektriciteitsproductie die betrekking hebben op slim sturen. 
Meer algemene informatie over het zelf produceren van elektriciteit vind 
je onder andere op www.ode.be en voor WKK op www.cogenvlaanderen.
be . Op deze websites worden onder meer steunmaatregelen en juridi-
sche aspecten besproken.

PV-
installaties

1.4.1. PRODUCTIEPROFIELEN PV

De opbrengst van een PV-installatie is in sterke mate afhankelijk van de 
oriëntatie en de hellingsgraad. Figuur 4 toont een typisch dagprofiel van 
een zuidgeoriënteerde PV-installatie.
 

OOST-WEST ORIËNTATIE

Omdat een zuidgeoriënteerde installatie de hoogste productie oplevert, 
zal dit – in de meeste gevallen – de beste keuze zijn. Toch zijn er omstan-
digheden waarin het voor een bedrijf voordeliger is om (een deel van) 
de PV-installatie te oriënteren naar het oosten of westen. Het PV pro-
ductieprofiel is in dit geval meer verspreid en kan meer overlappen met 
het verbruiksprofiel van bijvoorbeeld een bedrijf met een ochtend- en/of 
avondpiek in het verbruik. 

In de figuur hiernaast wordt duidelijk dat het tijdstip van energieproductie 
gekozen kan worden afhankelijk van de oriëntatie. Verschuivingen tot 2 
uur zijn makkelijk haalbaar.

 
Een afwijkende oriëntatie – ten opzichte van een pure zuidoriëntatie – 
heeft een positieve invloed op het eigenverbruik, maar een nadelige in-
vloed op de productie. Een zuiver zuidgeoriënteerde installatie zal een 
hogere totaalopbrengst hebben. In de grafiek hiernaast is de piek van de 
gele curve (Z, 35°) hoger dan de piek van de twee andere curves (OZO 
15° en WZW 15°).

Simulaties leren dat het toepassen van spreiding (oost-west oriëntatie) 
een compromis moet zijn met de productieopbrengst (zuidoriëntatie). Ori-
enteren naar oost-zuid-oost en west-zuid-west is meestal financieel voor-
deliger dan oriënteren naar het pure oosten en westen.

Als technische randvoorwaarde geldt dat per string maar één oriëntatie 
mag worden aangesloten. De opbrengst van panelen in serie is evenredig 
aan de opbrengst van het paneel met het slechtste rendement. Daarom 
is het belangrijk dat alle panelen op één string op hetzelfde moment hun 
piekopbrengst hebben. Meestal heeft een omvormer aansluitvoorzienin-
gen voor meerdere strings. 

Spreiding van panelen naar meerdere oriëntaties houdt in principe geen 
meerkost in.
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WANNEER WEL/NIET OOST-WEST ORIËNTATIE 
TOEPASSEN?

Bij hoge injectievergoedingen zal het interessant zijn om zoveel 
als mogelijk te produceren. Of de geproduceerde energie zelf ver-
bruikt of geïnjecteerd wordt maakt dan weinig uit, want beide ener-
giestromen zijn in dit geval financieel interessant. Hoe meer, hoe be-
ter. PV-installaties met hoge injectievergoedingen kunnen volledig 
zuidgeoriënteerd worden opgesteld.

Hoge eenheidsprijzen voor elektriciteitsafname van het net maken 
het belang van een hoog eigenverbruik groter. Afname van het net 
kan je vermijden door zoveel mogelijk zelfgeproduceerde energie te 
verbruiken. In geval van hoge eenheidsprijzen bij afname van het net 
zal een oost-west oriëntatie in veel gevallen interessant zijn.

Bij grote PV-installaties –met een totale jaarlijkse energieproductie 
niet veel lager dan het totale jaarverbruik – is de kans op injectie 
groot. Energie op het net injecteren is financieel meestal niet interes-
sant, gezien de relatief lage injectievergoeding. Bij grote PV-instal-
laties zal het vaak interessant zijn om de oriëntatie te spreiden naar 
het oosten en westen.

HELLING

De hellingsgraad van een PV-installatie heeft invloed op de seizoensfac-
tor. Naarmate de helling steiler wordt, zullen de panelen meer opbrengst 
halen in de winter. Let wel: hoe steiler de panelen gemonteerd zijn, hoe 
smaller het dagelijkse productieprofiel wordt. 
Ook hier geldt dat per string maar één helling mag aangesloten worden, 
omdat de opbrengst evenredig is aan de opbrengst van het paneel met 
het slechtste rendement. 

C.

WKK
1.4.2.

Zoals gezegd wordt een WKK meestal gestuurd op de warmtevraag om-
dat warmte zich minder leent voor omzetting in andere energievormen en 
dus minder verhandelbaar is. In specifieke gevallen kunnen ook andere 
werkingsmodi interessant zijn. Al bij de dimensionering van het WKK-sys-
teem moet de werkingsmodus worden vastgelegd. De meest voorkomen-
de werkingsmodi zijn:

• Warmtevraag-gestuurd: de WKK levert op elk moment de gevraagde 
warmte. Indien de gegenereerde hoeveelheid elektriciteit groter is 
dan de vraag, wordt het teveel aan elektriciteit aan het net verkocht. 
Indien te weinig elektriciteit wordt gegenereerd, wordt het tekort 
aangekocht op het net.

• Elektriciteitsvraag-gestuurd: de geproduceerde hoeveelheid elektri-
citeit is op elk moment gelijk aan de elektriciteitsvraag. Een thermi-
sche buffer levert bij een tekort aan warmteproductie de resterende 
warmtevraag en kan bij een te grote warmteproductie de warmte op-
slaan. Indien de warmtebuffer volledig gevuld is, wordt het teveel aan 
warmte weggekoeld. Indien de warmtebuffer leeg is, kan een externe 
warmteproductie (bijvoorbeeld gasketel) aangeschakeld worden.

• Gecombineerde sturing warmte-/elektriciteitsvraag: hierbij wordt 
soms de warmtevraag gevolgd, soms de elektriciteitsvraag.

• Eilandbedrijf: volledige dekking van de elektrische en thermische 
vraag op elk moment zonder verbinding met het elektriciteitsnet. In 
dit geval zullen thermische en elektrische buffers worden geplaatst 
en zal geregeld een overschot aan warmte worden geproduceerd dat 
moet worden weggekoeld.

• Het jaarproductieprofiel van de WKK zal dus afhangen van de wer-
kingsmodus.

A. JAARPRODUCTIEPROFIEL WKK

Een WKK kan zowel op basis van een elektrisch als een thermisch vraag-
profiel worden gedimensioneerd. Omdat elektriciteit in de meeste geval-
len gemakkelijker verhandelbaar is dan warmte, zullen WKK’s in praktijk 
meestal gedimensioneerd worden op de warmtevraag en zal het teveel 
of tekort aan elektriciteit opgevangen worden door het distributienet. 
Bij de meeste WKK-toepassingen loopt het productieprofiel van elektrici-
teit dus gelijk met de warmtevraag. Er wordt enkel elektriciteit geprodu-
ceerd wanneer er warmte geproduceerd wordt. 

WKK’s worden meestal geplaatst om, behalve in elektriciteit, ook in (ruim-
te-)verwarming te voorzien. Bij kantoorgebouwen is de warmteproductie 
voornamelijk tijdens de stookperiode nodig. Naarmate het elektriciteits-
verbruik in de winter hoger ligt dan in de zomer, zal een WKK voor kanto-
ren interessanter worden.

Bij een bedrijf waar het hele jaar door warmte nodig is, bijvoorbeeld voor 
een productieproces, zal het jaarproductieprofiel meer gelijkmatig ver-
lopen.

Figuur 6 toont een 
voorbeeld van een 
jaarprofiel van een 

WKK in een kantoor-
gebouw. Gedurende 
de winter wordt een 
aanzienlijk deel van 

de elektriciteitsvraag 
ingevuld door de WKK. 

De elektriciteit die in 
de zomer nodig is, 

komt voornamelijk uit 
het distributienet.
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INDELING WINDTURBINES

Tabel 2 toont de onderverdeling van windturbines volgens de afmetingen 
van de windturbine en het vermogen van de generator.

In dit handboek focussen we ons op kleine en middelgrote turbines, om-
dat hun vermogen beter aansluit bij het energieverbruik van kmo’s en 
landbouwbedrijven.

Verhouding warmte- 
en elektriciteits-
productie

Om een correct gedimensi-
oneerd WKK-systeem te be-
komen, is een goede kennis 
van de energievraag essen-
tieel. Zowel de piekvraag als 
de vraag over een bepaalde 
periode zijn van belang. Een 
jaarbelastingsduurcurve is 
een grafische weergave van 
deze vraag en is een ideaal 
hulpmiddel bij de dimensio-
nering. 

De verhouding tussen de 
warmte- en elektriciteits-
vraag bepaalt mee de keuze 
voor een bepaalde technolo-
gie. Tabel 1 geeft een over-
zicht van de meest toegepas-
te WKK-technologieën.

Wind-
energie

1.4.3.

DAGPRODUCTIEPROFIEL WKK

WKK-installaties kunnen een meer continue energievoorziening garanderen dan hernieuwbare energie-
bronnen zoals wind- of zonne-energie. Bij een voldoende grote thermische buffer kan je ook het moment 
van elektrische productie tijdens de dag kiezen.
Een WKK zal meestal gecombineerd worden met een thermische buffer. De drie parameters die de grootte 
van de thermische buffer bepalen zijn de volgende:

• Het maximum aantal start/stops per dag 
Voor de levensduur van de meeste WKK’s is het belangrijk dat deze zo weinig mogelijk start/stops 
ondergaan. Er zijn zelfs brandstofcellen die, eens geplaatst, nooit meer uitschakelen en energie 
blijven leveren tot ze stuk gaan. Andere WKK-types worden vaak gedimensioneerd om 1 tot 2 keer 
per dag aan/uit te schakelen. Start/stops beperken kan door de WKK te laten doorwerken en warmte 
te stockeren in het buffervat.

• De piekvraag aan warmte   
Meestal wordt een WKK-installatie aangevuld met een extra warmteproductie (bijvoorbeeld een gas-
ketel) om het WKK-vermogen beperkt te houden. Als dit niet het geval is, moet de geplaatste buffer 
ook voldoende capaciteit hebben om kortstondige piekvragen in warmte te kunnen leveren. 

• Slimme sturing elektriciteit 
De buffer kan worden vergroot om een slimme sturing van de productie van elektriciteit mogelijk te 
maken. Zo kan er bij een voldoende grote buffer voor gekozen worden om de WKK aan te sturen op 
basis van de elektriciteitsvraag en niet van de thermische vraag. 

• Op momenten dat er een grote vraag naar elektriciteit is, wordt de WKK opgestart en wordt een 
teveel aan thermische energie in de buffer gestockeerd. Op momenten dat er een teveel aan 
elektriciteitsproductie is, wordt de WKK uitgeschakeld en moet de buffer de warmtevraag voorzien. 
Belangrijk bij de dimensionering van de buffer is dat een voldoende grote tijdspanne kan worden 
overbrugd.

• Ondanks het gebruik van thermische buffers zijn WKK-installaties slechts in beperkte mate flexibel 
aan te sturen voor het leveren van energie.

Type
Rendement 
elektrisch

Rendement 
thermisch

Vermogen 
range 
(elektrisch)

Gasturbine 40 % 55%

2 - 100 MWe
micro-

turbine: 
30 - 250 kWe

Gasmotor 20 - 35% 45 - 75%
5kWe - 4MWe
(meestal 200 - 

1000 kWe)

Dieselmotor 20 - 35% 45 - 75%
5kWe - 4MWe
(meestal 200 - 

1000 kWe)

Stirlingmotor 15% 80% 1 - 60 kWe

Brandstofcel 29 - 54% 22 - 58% 0,3 - 5 kWe

Tabel 1: 
Overzicht 

meest 
toegepaste 
WKK-tech-
nologieën

B.

A.

Tabel 2: 
Indeling 

wind-
turbines

B. PRODUCTIEPROFIEL WINDENERGIE

Waar bij zonnepanelen zowel de opbrengst als het typische opbrengst-
profiel relatief eenvoudig en betrouwbaar te voorspellen zijn op basis 
van locatie en hellingsgraad, zijn de opbrengst en het opbrengstprofiel 
van windenergie zeer variabel en sterk afhankelijk van diverse lokale pa-
rameters: omliggende gebouwen, bossen, … . Een identieke installatie 
zonnepanelen op locatie A of op locatie B, enkele kilometers van elkaar 
verwijderd, zal gelijkaardig presteren. Voor een windturbine kan dit totaal 
verschillend zijn. Bij grote windturbines spelen eventuele obstakels in de 
omgeving minder een rol, omdat deze turbines zich wegens hun afmetin-
gen in hogere luchtlagen met een stabieler windaanbod bevinden. Maar 
voor kleine en middelgrote windturbines is een zogenaamde ‘siting ana-
lyse’ van de omgeving steeds vereist.

De opbrengst van een windturbine wordt bepaald door de windsnelheid. 
Voor kleine en middelgrote turbines wordt deze windsnelheid ook be-
paald door de locatie en de obstakels in de omgeving. 

Kleine 
turbine

Middelgrote 
turbine

Grote 
turbine

Ashoogte <15m ≥15m

Vermogen <300kW ≥300kW
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De windsnelheid bepaalt de opbrengst

Bemerk dat de aanwezige energie met de derde macht schaalt met de windsnelheid. 
Dit betekent dat een verdubbeling van de windsnelheid voor een acht maal hogere 
opbrengst zal zorgen, maar ook dat een halvering van de windsnelheid in een acht 
maal lagere opbrengst resulteert. Dit is een van de hoofdoorzaken voor het grillige 
opbrengstprofiel van windturbines.

In formulevorm is het beschikbare vermogen (P), dat is de energie die per tijdseen-
heid aanwezig is in de wind, gelijk aan

P=1/2∙ρ∙A∙v3

• Met ρ de luchtdichtheid (1,02 kg/m³)
•  A het omschreven oppervlak van de rotor
•  v de windsnelheid

Figuur 8 toont dat er in het productieprofiel van een windmolen geen 
vast terugkerend profiel aanwezig is op dagbasis. Periodes van hoge op-
brengst worden afgewisseld met periodes van lage of geen opbrengst, 
en dit onafhankelijk van dag of nacht.

Op jaarbasis is er wel een terugkerende trend merkbaar. De productie ligt 
in de wintermaanden veelal hoger dan in de zomermaanden. Dit is geen 
garantie, maar in de praktijk zijn de wintermaanden meer winderig dan de 
zomermaanden. Dit effect kan van jaar tot jaar verschillen.

Wegens het onvoorspelbare dagelijkse opbrengstprofiel van windenergie 
is de plaatsing van een windturbine het meest aangewezen bij bedrijven 
die een continu aanwezige basislast hebben, bijvoorbeeld bij een continu 
chemisch proces of bij een behoefte aan constante ventilatie (veeteelt).

De inschatting van de grootte van een turbine is moeilijk en vereist ken-
nis van het verbruiksprofiel van het bedrijf. Als vuistregel voor kleine en 
middelgrote windturbines wordt gesteld dat je best geen windturbines 
plaatst die op een jaar meer opbrengen dan het eigenverbruik, en dat het 
zelfs best is de turbine iets kleiner te dimensioneren. Dit zorgt voor een 
goedkopere turbine en optimaliseert de zelfconsumptie door het vermij-
den van te veel injectie aan bodemprijzen. Vanuit het oogpunt van het 
elektrisch net (maar ook om de kosten te beperken) is het aangewezen 
geen turbines met een piekvermogen hoger dan het aansluitvermogen 
van het bedrijf te plaatsen.

Figuur 8: De opbrengst 
van de 10kW Uniwind 
turbine van 19 t.e.m. 22 
maart 2014

Figuur 9: De maande-
lijkse opbrengst van de 
Uniwind turbine voor 
het jaar 2014.

Figuur 7: 
Op-

brengst 
van een 
windtur-

bine in 
functie 
van de 

wind-
snelheid

Figuur 7 geeft de opbrengstcurve van een windturbine in relatie tot de windsnel-
heid. De figuur toont dat een windturbine een bepaalde startsnelheid vereist om te 
beginnen produceren, de zogenaamde cut-in windsnelheid. Eenmaal de turbine be-
gint te draaien, stijgt het geproduceerde vermogen volgens de derde macht van de 
windsnelheid. Eenmaal de nominale windsnelheid bereikt is, produceert de turbine 
geen extra vermogen bij toenemende windsnelheid. Het maximale vermogen van 
de generator is hier de beperkende factor. Als de windsnelheid nog toeneemt, moet 
de turbine zichzelf uiteindelijk uitschakelen om schade aan de rotor en generator te 
voorkomen.

Vermogen

Cut-in
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WINDAANBOD

Er bestaan geen exacte kaarten met windsnelheid op lage hoogte. In het 
kader van het Windkracht 13 project werd wel een theoretische inschat-
ting gemaakt voor Vlaanderen. Op http://www.windkracht13.be/ zijn ver-
schillende windkaarten ter beschikking.
 
Voor een voldoende hoge energieopbrengst is het essentieel dat de 
jaarlijks gemiddelde windsnelheid zo hoog mogelijk is en de stroming ter 
hoogte van de rotor onverstoord is. In de praktijk is een jaarlijkse ge-
middelde windsnelheid van 5m/s vereist om een economisch goed pres-
terende windturbine te hebben. Hoe hoger de turbine geplaatst is, hoe 
hoger ook de windsnelheid.

Op lage hoogte kan deze windsnelheid sterk beïnvloed worden door ob-
stakels zoals gebouwen, bomen, heuvels, ... De turbine moet zo ver mo-
gelijk van deze obstakels geplaatst worden. De mate van beïnvloeding 
hangt af van de hoogte van het obstakel, de afstand ervan tot de turbine 
en de windrichting ten opzichte van de turbine.

Een gemiddelde windsnelheid is echter maar één deel van het verhaal. 
De verdeling van de windsnelheden is namelijk niet lineair. Zoals op Fi-
guur 10 te zien, komen er veel meer lage dan hoge windsnelheden voor. 

Het is dus belangrijk het windaanbod niet te overschatten, maar steeds 
van een voorzichtige schatting uit te gaan.

C.

D.

Figuur 11: Windkaart Vlaanderen (bron: http://www.
windkracht13.be/tag/windkaart-vlaanderen/)

Figuur 10: Verdeling van de windsnelheden voor een locatie 
met een gemiddelde windsnelheid van 5,4 m/s
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INSCHATTEN VAN DE TOTALE OPBRENGST WINDENERGIE

Het inschatten van de jaaropbrengst is een ingewikkelde berekening. We raden daarom aan 
enkel windturbines aan te kopen waarvan de fabrikant een erkend internationaal certificaat kan 
voorleggen. Dit certificaat bevat een in een onafhankelijk labo opgemeten opbrengstcurve en 
een correcte berekening van de jaarlijkse opbrengst.

De belangrijkste kwaliteitslabels voor kleine en middelgrote windturbines zijn de IEC 61400-2, 
de AWEA 9.1 en de SWCC. De IEC 61400 wordt geleverd door de ’International Electrotechnical 
Commission’ (IEC). De ’American Wind Energy Association’ (AWEA) levert het AWEA 9.1-2009 
kwaliteitslabel. Het SWCC label wordt geleverd door de Small Wind Certification Council, dat 
zich vooral richt op de Noord-Amerikaanse markt.

Een vuistregel is de inschatting op basis van generatorvermogen. Voor een goed gebouwde 
HAWT  kan je in Vlaanderen uitgaan van een opbrengst van 650 tot 850 kWh/kW generator-
vermogen op jaarbasis. Dat wil zeggen dat een turbine met een generatorvermogen van 10kW 
jaarlijks tussen de 6.500 tot 8.500 kWh zal genereren, aangenomen dat hij op een correcte 
locatie staat.
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Slim

Aansturen

Van

Elektriciteit
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Flexibiliteit 
op het 
bedrijf

2.1.

Er zijn verschillende mogelijkheden om slim te sturen. Energiegebruikers 
verschuiven in de tijd is een optie die vaak eenvoudig in te voeren is. Daar-
naast zijn er heel wat buffertechnieken zoals thermische opslag, opslag in 
elektrische batterijen, de productie van waterstof, het comprimeren van 
lucht (CAES), mechanische opslag zoals een vliegwiel, … Ook kan (een 
overschot aan) hernieuwbare energie worden gebruikt voor het laden van 
elektrische voertuigen.  Het kaderstukje bespreekt enkele conclusies van 
simulaties die SAVE voor een bedrijf heeft berekend. Dit handboek gaat 
niet verder in op elektromobiliteit.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de praktische aspecten van die 
technieken die direct en commercieel toepasbaar zijn voor korte-termijn 
opslag op de typebedrijven die we binnen het SAVE-project hebben be-
keken.

LADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

SAVE voerde in samenwerking met installatiebedrijf EcoPuur ver-
schillende simulaties uit om na te gaan of het ogenblikkelijk over-
schot aan door PV-panelen geproduceerde energie rendabel kan 
worden ingezet voor het laden van elektrische voertuigen. Eén van 
de cases was het kantoorgebouw van EcoPuur zelf.

Allereerst werd het verbruiksprofiel van het kantoorgebouw in kaart 
gebracht. Vervolgens werd een overzicht gemaakt van de huidige en 
mogelijke toekomstige elektrische voertuigen: niet alleen het aantal 
voertuigen en het merk en type zijn van belang, maar ook het ge-
bruiksprofiel van deze elektrische voertuigen. Wanneer staan deze 
op de bedrijfsparking? Enkel tijdens de kantooruren of ook buiten 
deze uren?

Uit de simulaties blijkt dat wanneer de voertuigen tijdens de kantoor-
uren zonder slimme sturing (dus op vaste uren) en aan een eerder 
beperkt vermogen worden geladen, het eigenverbruik bij Ecopuur 
met 40% toeneemt wanneer 3 elektrische voertuigen worden inge-
zet. Een slimme sturing die rekening houdt met de productie van 
de PV-panelen voegt daar nog nauwelijks iets aan toe. Wanneer 
de voertuigen aan een groter vermogen worden geladen, is zonder 
slimme sturing de toename van het eigenverbruik 24%. Een slimme 
sturing heeft hier wel veel meer impact en verhoogt het eigenver-
bruik met 37%.

Wanneer er enkel wordt geladen buiten de kantooruren en tijdens 
het weekend, zal dit nauwelijks invloed hebben op het verhogen 
van het eigenverbruik. Het laden zal dan op vaste uren gebeuren. 
Wanneer een slimme sturing wordt gebruikt, kan het eigenverbruik 
wel met meer dan 10% toenemen wanneer 3 elektrische voertuigen 
worden ingezet.

Verschui-
ven van 
energie-
gebruikers

2.1.1. Energiegebruikers verschuiven kan bij niet-kritische processen die een 
bepaalde tijd uitgesteld kunnen worden. Het slim aansturen van deze ge-
bruikers kan in vele gevallen toegepast worden op bestaande installaties 
na een grondige analyse van het proces en na overleg met de betrokken 
partijen (eindgebruiker/installateur). De regelaar moet van deze proces-
sen weten over welke tijd (duur van het proces en maximale eindtijd) deze 
uitgesteld kunnen worden.
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Melkveehouder Joeri 
Matthys heeft een 
kleinschalige vergister 
met een vermogen van 
9,7 kW op zijn bedrijf 
geïnstalleerd. Deze 
produceert jaarlijks 
ongeveer 65.000 kWh 
aan elektriciteit. Tot 
2016 moest hiervan 
ruim 13.000 kWh op het 
distributienet worden 
geïnjecteerd, omdat de 
elektriciteitsvraag op 
zijn bedrijf vaak kleiner 
was dan wat de vergis-
ter op dat moment pro-
duceerde. Op andere 
momenten moest het 
bedrijf dan weer elektri-
citeit aankopen.

Sinds 2017 heeft Joeri 
een aantal maatrege-
len ingevoerd om deze 
injectie te beperken 
en dus meer eigen 
geproduceerde elektri-
citeit zelf te gebruiken 
en minder elektriciteit 
te moeten aankopen. 
De vergister laten ze 
doorgaans draaien 
op 8 kW. Enkel tijdens 
de melkuren werkt de 
vergister op het maxi-
male vermogen. Op die 
manier kunnen ze de 
vergister 24 uur per dag 
laten draaien. Boven-
dien wordt de melk pas 
gekoeld na het melken 
en wordt de melkmachi-
ne pas gespoeld na het 
koelen. Deze maatre-
gelen zorgen ervoor 
dat het verbruik beter 
gespreid is en dat de 
injectie is afgenomen 
van 13.000 kWh tot 
6.700 kWh.

Bufferen 
in koude of 
warmte

2.1.2. In deze paragraaf bespreken we de mogelijkheden 
tot slim sturen van verschillende thermische buffe-
rinstallaties: directe koeling, indirecte koeling, de 
productie van warm water en gebouwverwarming. 

Praktische ervaring bij de SAVE demosite bij Ina-
gro leert dat het bufferen in koelcellen (>0°C) met 
directe koeling niet zo evident is: de voordelen 
zijn beperkt en de risico’s zijn te groot. Bufferen in 
vriescellen biedt zeker wel mogelijkheden. Buffe-
ren bij indirecte koelsystemen is ook een interes-
sante piste. 

KOELINSTALLATIES MET DIRECTE 
EXPANSIE

Koelinstallaties met directe expansie hebben geen 
apart medium voor transport van koude. Het kou-
demiddel vloeit zelf door de verdamper in de koel-
cel. De meeste koelinstallaties werken met directe 
expansie.

Warmtecapaciteit
Naast de temperatuurgrenzen zijn ook de produc-
ten (hoeveelheid en eigenschappen) van belang 
voor het bepalen van de buffercapaciteit. Behalve 
het bufferen in de producten, zal ook de lucht in de 
koel of vriescel gaan worden gebruikt voor ener-
giebuffering. Het is dus van belang ook de afmetin-
gen van de koelcel te kennen.

Traagheid door verpakking, plaatsing en eigen-
schappen van het product
Niet alle buffercapaciteit kan aangesproken worden 
binnen een welbepaald tijdsinterval. De producten 
worden met een bepaalde traagheid ingekoeld die 
afhankelijk is van de verpakking, compactheid en 
onderlinge positie na plaatsing van de producten. 
Het is best om zo weinig mogelijk verpakking te 
voorzien en te zorgen voor een goede luchtstro-
ming langs de producten. 

De reductiefactor voor traagheid is moeilijk in te 
schatten, maar heeft wel een grote invloed op het 
resultaat. Daarom zal enkel een praktische bena-
dering via energiemetingen een accuraat resultaat 
opleveren. Dit kan door manueel het setpunt te ver-
anderen en het energieverbruik van de installatie 
te loggen. Deze energiemeting geeft aan hoeveel 
energie er binnen een bepaalde tijd gebufferd kan 
worden.

A.
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Berekening van de theoretische 
buffercapaciteit van een koel- en 
vriescel

Buffering in lucht

Ethl = 1,68•L•B•H•∆T

Ethl = beschikbare thermische 
        buffercapaciteit lucht (Whth) 
L =   inwendige lengte van de koelcel (m)
B = inwendige breedte van de koelcel (m)
H=   inwendige hoogte van de koelcel (m)
∆T=  ingesteld temperatuurverschil bij    
        temperatuurverlaging (K)

Buffering in product
  
Ethp = cpr•m•fv•∆T

Ethp= beschikbare thermische 
        buffercapaciteit product (Whth)
cpr = warmtecapaciteit product (Wh/kgK)
m =  aanwezige massa product (kg)
fv =   reductiefactor traagheid door   
        verpakking, plaatsing en eigen    
        schappen van het product 
        (0,1 …0,95)
∆T = ingesteld temperatuurverschil bij    
        temperatuurverlaging (K)

De totale buffercapaciteit is de som van 
de buffering die mogelijk is in de lucht en 
de buffering die mogelijk is in de produc-
ten. Om de gebufferde elektriciteit te be-
rekenen moet men rekening houden met 
de koudefactor van de installatie.

Eel = (Ethl+Ethp)/ε

Eel =  beschikbare elektrische 
        buffercapaciteit (Whel)
Ethl = beschikbare thermische 
        buffercapaciteit lucht (Whth)
Ethp= beschikbare thermische 
        buffercapaciteit product (Whth)
ε =    koudefactor van de koelinstallatie

Onderzoek  heeft aangetoond dat bij diepvriestoepassingen een 
temperatuurverschuiving van 10°C over een langere periode bij veel 
producten geen noemenswaardig kwaliteitsverschil oplevert. Pro-
ducten als vlees (spek), vis (gerookte makreelfilet), bakkerijen (fruit-
taart), fruit (aardbeien), groenten (tomaten, meloenen en paprika’s), 
aardappelen (geblancheerd, gegrild, Franse frietjes) en ijs werden 
gedurende 8 maanden diepgevroren in een variabel temperatuurre-
gime. De producten werden vergeleken met diepgevroren produc-
ten in een constant temperatuurregime. De twee productgroepen 
werden vergeleken op textuur (door metingen van de indringings-
weerstand), kleur (volgens de methode van Gardner) en vochtver-
lies. Ook heeft een smaakpanel de producten geëvalueerd op hun 
uiterlijk, kleur en consistentie. Het onderzoek toonde aan dat er voor 
een aantal producten op enkele kwaliteitskenmerken wel een afwij-
king was, maar dat deze afwijking telkens verwaarloosbaar was. 
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In 2014-2015 heeft VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuin-
bouwproducten) tests gedaan rond het cyclisch koelen van fruit. Jo-
nagold appels werden tot juni in ULO (Ultra Low Oxygen) bewaard 
waarbij de helft van de vruchten continu bij 1°C stond en de andere 
helft een bewaarregime kreeg dat schommelde van 0,3°C tot 1,7°C.  
Op verschillende momenten tijdens de bewaring werd de vruchtkwa-
liteit beoordeeld, ook na uitstalling bij 18°C. Hierbij waren hardheid, 
kleur en afwijkingen de belangrijkste aandachtspunten. Besluit van 
dit experiment was dat er geen verschil was in de kwaliteit tussen de 
vruchten die bewaard waren op constante of fluctuerende tempera-
tuur. Meer over dit onderzoek kan je lezen op http://www.enerpedia.
be/nl/energiethema/koeling-57/.

Buffercapaciteit koel- en vriesinstallaties

Temperatuurgrenzen
De bepalende parameter voor de buffercapaciteit 
in koel- en vriesinstallaties met directe expansie is 
de maximale temperatuurverschuiving. Deze para-
meter is afhankelijk van de producten en de beno-
digde productkwaliteit. Over het algemeen zijn de 
temperatuurgrenzen binnen vriesinstallaties min-
der kritisch dan die in koelinstallaties. Vriesinstalla-
ties bieden dan ook de meeste mogelijkheden om 
energie te bufferen. 

Publicatie: Quality 
attributes of frozen 

foods undergoing tem-
perature fluctuations 
(freeze-thaw cycles): 

Extract from experimen-
tal data van EU Night 

Wind Project.
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Laadvermogen 
koel- en vriesinstallaties
Het beschikbaar laadvermogen van een 
koel- of vriesinstallatie is het compres-
sorvermogen dat overblijft nadat vol-
daan is aan de koelvraag en is seizoens-
afhankelijk. 

Standaard wordt het koelvermogen ge-
dimensioneerd op basis van een worst 
case scenario uitgaande van de hoogst 
mogelijke buitentemperatuur. De perio-
de waarbinnen de koellast gecompen-
seerd moet worden is bepalend voor het 
vermogen. Meestal gaat men uit van 24 
uur voor cellen die vrij gelijkmatig belast 
worden (niet veel open en dicht gaan) of 
12 uur voor cellen die voornamelijk over-
dag belast worden (cellen die veel open 
en dicht gaan gedurende de dag).

Over het algemeen zal de installatie het 
zwaarst belast worden op momenten 
dat er veel zon is en dus ook veel pro-
ductie door de PV-panelen. Net op deze 
momenten is het beschikbaar laadver-
mogen vrij laag bij de meeste installa-
ties. 

Om toch extra laadvermogen te voor-
zien, kan in de koellastberekening een 
kortere periode (bijvoorbeeld 8 uur) 
in rekening gebracht worden om de 
koellast te compenseren. Bij verdere 
dimensionering van de installatie moet 
dan rekening worden gehouden met dit 
vermogen voor het selecteren van een 
compressor, condensor, verdamper, … 

Ontlaadvermogen 
koel- en vriesinstallaties
Het ontlaadvermogen van een koelin-
stallatie komt overeen met de koellast 
van de installatie. Door het temperatuur-
verschil binnen en buiten de cel zal de 
temperatuur in de cel geleidelijk gaan 
stijgen. Hoe snel dit gaat hangt af van 
het gebruik en de isolatie van de cel. 

Een snelle inschatting van het thermisch 
ontlaadvermogen kan gemaakt worden 
op basis van onderstaande tabel. Op 
basis van de isolatiedikte van de cel 
en de temperatuur in de koelcel is een 
richtwaarde opgegeven van het speci-
fiek warmteverlies [W/m²]. Deze waarde 
moet nog vermenigvuldigd worden met 
het totale verliesoppervlak van de cel 
(wanden, plafond en vloer) om het ont-
laadvermogen van de koel- of vriescel te 
bekomen. 
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Laad- en ontlaadrendement 
koel- en vriesinstallaties
De financiële impact van een bufferin-
stallatie is afhankelijk van het laad- en 
ontlaadrendement van de installatie. 

Om het laadrendement voor buffering 
in een vriesinstallatie te bepalen moet 
er rekening gehouden worden met de 
daling van de koudefactor. Deze daling 
is sterk afhankelijk van de installatie 
en kan moeilijk gespecifieerd worden. 
Als vuistregel kunnen we de factor van 
3%/°C gebruiken. Een daling van de ver-
dampertemperatuur met 10°C zal dus 
een geschat laadrendement van 70% 
hebben.

Financiële berekeningen moeten ook 
rekening houden met het ontlaadrende-
ment, hoewel dit van gebruikersgedrag 
afhangt en dus minder exact te bepalen 
is. Het ontlaadrendement hangt vooral 
af van bufferverliezen door ongewens-
te ontladingen zoals bijvoorbeeld pro-
ducten die uit de vriescel gehaald wor-
den bij een lage temperatuur. Hierdoor 
verdwijnt een deel van de gebufferde 
energie uit de cel. Om een buffering in 
koel- en vriesinstallaties interessant te 
maken, is het dus belangrijk dat er niet 
te veel productwisselingen zijn tussen 
het laden van de buffer (middag) en het 
ontladen van de cel (avond, nacht). 

Richtwaardes thermisch ontlaadvermogen van 
koel- en vriescellen in functie van isolatiedikte 
en celtemperatuur [W/m² verliesoppervlak]

Tabel 3: richtwaarden ontlaadvermogen van koel- en vriescellen in functie van isolatiedikte en 
celtemperatuur [W/m²]

Isolatiedikte

0,
04

m

0,
06

m

0,
08

m

0,
10

m

0,
12

m

0,
14

m

0,
16

m

0,
18

m

0,
20

m

0,
22

m

0,
24

m

C
el

te
m

pe
ra

tu
ur

8°C 14 12 10 10 9 9 9 8 8 8 8

4°C 16 13 12 11 10 10 9 9 9 9 8

0°C 18 15 13 12 11 10 10 10 9 9 9

-4°C 20 16 14 13 12 11 10 10 10 10 9

-8°C 23 18 15 14 12 12 11 11 10 10 10

-12°C 25 19 16 15 13 12 12 11 11 10 10

-16°C 27 21 18 15 14 13 12 12 11 11 11

-20°C 29 22 19 16 15 14 13 12 12 11 11

-24°C 32 24 20 17 16 14 14 13 12 12 11

-28°C 34 26 21 18 17 15 14 13 13 12 12
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Figuur 12: Principe 
indirecte koeling

Glycolmedium
transporteert koude 
tot bij de verbruikers

Koelmachine geeft koude af

Verbruiker Verbruiker

Tot nog toe worden indirecte koelinstallaties weinig toegepast 
omdat deze zorgen voor extra energieverbruik door de tem-
peratuurtrap tussen koelmiddel en koudedrager, en voor extra 
investeringen in regelcomponenten en grotere leidingen.

Het slim sturen als extra voordeel meenemen in de keuze van 
een nieuw koelsysteem kan het overschakelen naar milieu-
vriendelijke koelmiddelen versnellen.  

Buffercapaciteit indirecte koelinstallatie
Een indirect koelsysteem laat toe dat energie gebufferd wordt 
in een aparte koudedrager. Bij deze indirecte systemen is de 
bijkomende investering in extra buffercapaciteit beperkt. 
De buffercapaciteit wordt bepaald door het buffertype:

•  Glycolwater: Gesloten circuit maakt geen gebruik van  
stollingswarmte

•  IJsaccumulator: Open circuit +0,5 tot -1°C maakt gebruik 
van stollingswarmte

Beide systemen bufferen koude door de temperatuurver-
schuiving van het medium. De hoeveelheid energie (Qt) die 
kan worden opgeslagen is afhankelijk van de massa (m), de 
soortelijke warmtecapaciteit (c) en het temperatuurverschil 
(ΔT).

Qt = m•c•∆T

De ijswateraccumulator kan ook stollingswarmte aanspreken 
door water om te zetten in ijs. Wanneer een hoeveelheid ijs 
(0 °C) van 1 kg volledig smelt, dan is hiervoor ongeveer 334 
kJ aan energie voor nodig. Deze hoeveelheid latente warmte 
komt overeen met de vereiste energie voor het opwarmen van 
1 l water van 0 naar 80 °C. In de faseovergang tussen water en 
ijs zit dus heel wat energie. Deze hoeveelheid energie (Qs) is 
afhankelijk van de massa (m) en de latente stollingswarmte (L).

Qs = m•L

Naast uitbreidbaarheid heeft een indirect systeem als bijko-
mend voordeel dat de producttemperatuur niet noodzakelijk 
moet worden aangepast, maar enkel de temperatuur van de 
buffer. Bovendien kan stollingswarmte worden ingezet als ex-
tra energiebuffer door meer volume te laten stollen. De buffer-
capaciteit van de installatie kan binnen bepaalde grenzen vrij 
gekozen worden. 

MELK KOELEN MET ZON 
EN IJSWATER

In het project SAVE onderzochten 
we samen met Fullwood Packo 
hoe ijswaterkoeling bij melk-
veebedrijven kan bijdragen tot 
een verhoogd eigenverbruik van 
een installatie van hernieuwbare 
energie. Bij een klassieke koelma-
chine met directe koeling vallen 
de grootste vraagpieken na het 
melken, ’s morgens en ’s avonds. 
Dit zijn niet de momenten waarop 
je zonnepanelen het meest elektri-
citeit produceren.

Bij ijswaterkoeling wordt ijswa-
ter met een temperatuur van 0,5 
tot 1°C gebruikt om melk snel te 
kunnen koelen. Dit ijswater wordt 
nu meestal ’s nachts aangemaakt, 
wanneer de elektriciteit aan het 
goedkope daltarief kan worden 
aangekocht. Interessanter zou zijn 
om dit ijswater aan te maken op 
de momenten dat er overschot is 
aan zelf geproduceerde energie, 
bijvoorbeeld zonne-energie. Op 
melkveebedrijven wordt rond 
de middag weinig elektriciteit 
gevraagd, terwijl net dan de 
zonnepanelen de meeste pro-
ductie leveren. In plaats van deze 
elektriciteit aan een laag tarief op 
het distributienet te injecteren, 
kan deze dan worden gebruikt om 
op een goedkope manier melk te 
koelen.
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Een slimme sturing 
moet niet enkel worden 
overwogen wanneer je 
wil besparen op ener-
giekosten. Het kan ook 
interessant zijn wanneer 
installaties moeten 
worden aangepast, 
bijvoorbeeld omwille 
van vereiste toekomsti-
ge veranderingen in de 
koeltechniek. 

De belangrijkste ontwikkeling die invloed heeft op de buffering van ener-
gie in koelinstallaties is de uitfasering van HFK (gefluoreerde koolwa-
terstof koelmiddelen). Vanuit Europa wordt opgelegd dat het aantal ton 
CO2-equivalent van HFK’s moet worden teruggebracht naar 20% tegen 
2030. Hierdoor zullen de veel gebruikte HFK’s enorm duur worden. Het 
volume koelmiddel kan dus best beperkt blijven.

Een alternatief zijn natuurlijke koelmiddelen (CO2, ammoniak, propaan, 
…). De strenge veiligheidsvoorschriften (toxiciteit NH3, brandbaarheid 
propaan) vragen eveneens om een inperking van het volume koelmiddel.

Indirecte koeling kan een oplossing zijn om de koelmiddelinhoud te be-
perken.

B. INDIRECTE KOELSYSTEMEN

Wat zijn indirecte koelinstallaties?
Indirecte koelinstallaties zijn installaties waarbij een koudedrager (ijswa-
ter/glycol) wordt gebruikt om de koude die opgewekt wordt door de koe-
linstallatie te verdelen naar verschillende koelcellen/processen. 

De installatie bestaat dus uit twee delen:
• De klassieke koelinstallatie met warmtewisselaar als verdamper.
• IJswater/glycol na de warmtewisselaar wordt met een pomp tot bij 

de eindverbruikers gebracht.
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Bij indirecte koeling is het niet nodig te investeren in extra laadvermo-
gen, omdat de opslag van energie voor het aanmaken van het ijswater 
over meerdere uren kan worden gespreid. Hierdoor kunnen er kleinere 
koelgroepen worden gebruikt in vergelijking met deze bij directe koeling.

Indirecte koeling heeft een lager ontlaadrendement ten opzichte van di-
recte koeling omdat de buffer een extra warmteverlies creëert. 

Met enkel glycolwater als buffer is het laadrendement gelijk aan dat van 
directe koeling. De extra lage temperatuur aan de verdamper levert on-
geveer 3% verlies per graad temperatuurverlaging. Bij ijsaccumulatoren is 
het laadrendement hoger gezien de temperatuur aan de verdamper gelijk 
blijft. De faseovergang vindt plaats bij een constante temperatuur: tijdens 
het smelten van het ijs blijft de temperatuur op 0°C.

PRODUCTIE VAN WARM WATER 
(SANITAIR/PROCES)

Buffercapaciteit warm water
De productie van warm water voor sanitaire toepassingen of voor een 
reinigingsproces gebeurt in sommige gevallen elektrisch: via een warm-
tepompboiler of een elektrische boiler. Op dit moment worden de mees-
te installaties zo gedimensioneerd dat er voldoende buffer is om 24 uur 
te overbruggen. Op die manier kunnen de buffers ’s nachts opladen. Dit 
principe kan ook toegepast worden voor het verhogen van het eigenver-
bruik. 

De buffercapaciteit kan bepaald worden met volgende formules:

Elektrische boiler:

Eww = (0,00116•V•∆T)/ η   

Warmtepompboiler:

Eww = (0,00116•V•∆T)/ COP   

Met:
Eww= beschikbare thermische buffercapaciteit 
         warmwater productie (kWhth) 
V= volume van de boiler (l)
∆T= Temperatuurverschil (K)
η = rendement elektrische boiler
COP = Coëfficiënt of Performance

In principe kan het temperatuurverschil berekend worden door de tempe-
ratuur van het koude leidingwater af te trekken van de eindtemperatuur 
van het warme water. In de meeste gevallen wordt ervoor gezorgd dat 
water op een basistemperatuur voorradig is om het comfort (of de proces-
veiligheid) te waarborgen. Om de installatie toch te kunnen gebruiken als 
slimme buffer wordt op momenten dat er veel energie opgewekt wordt 
de setpunttemperatuur verhoogd. Het temperatuurverschil om de buf-
fercapaciteit te berekenen is dan het verschil tussen de twee setpunten: 
comfortsetpunt en verhoogd setpunt voor slim sturen. 

Een andere mogelijkheid is het aanpassen van het volume. Hiervoor zijn 
aangepaste boilers nodig, die net als zonneboilers werken op de ge-
laagdheid van het buffervat. Door in een basisregime enkel het bovenste 
volume van een buffer te verwarmen kan de rest van het volume beschik-
baar blijven voor het verhogen van het eigenverbruik. Hierdoor moet je 

C.

in bovenstaande formule rekenen met een kleiner volume (totaal volume 
van de bovenste opwekker) maar kan je wel werken met het temperatuur-
verschil tussen het koude toevoerwater en de eindtemperatuur. 

Om de elektrische buffercapaciteit te berekenen moet je daarnaast reke-
ning houden met het productierendement. Voor elektrische verwarming 
op basis van verwarmingsweerstanden kan je uitgaan van een rendement 
van 100% waardoor de thermische buffer gelijk is aan de elektrische buf-
fer. Bij het gebruik van een warmtepomp moet je rekening houden met de 
COP van de warmtepomp waardoor de elektrische buffer kleiner zal zijn 
dan de thermische buffer.

Laad- en ontlaadvermogen warm water
Het laadvermogen stemt overeen met het vermogen dat beschikbaar is 
op het moment dat de installatie slim wordt aangestuurd. In de praktijk zal 
het geïnstalleerd vermogen in de meeste gevallen volledig beschikbaar 
kunnen zijn. In gebouwen krijgt de productie van warm water altijd voor-
rang ten opzichte van de verwarming. 

Bij het gebruik van boilers met gelaagdheid zal het vermogen van de on-
derste warmteopwekker het beschikbaar laadvermogen vertegenwoor-
digen.

Het thermisch ontlaadvermogen wordt bepaald door de afname van ener-
gie uit de buffer. De afname wordt bepaald door het tapprofiel van warm 
water. 

Het laadrendement van een boiler met elektrische weerstand zal altijd 
100% zijn. Als er gebruik wordt gemaakt van een warmtepomp voor het 
opwekken van de warmte moet je wel rekening houden met een daling 
van de COP bij stijgende temperaturen. Bij het gebruik van een gelaagd 
boilervat zal deze rendementsdaling een stuk kleiner zijn dan wanneer je 
gebruik maakt van een standaard warmtepompboiler. 

Het ontlaadrendement komt overeen met de bufferverliezen. Enerzijds 
kan door de uitzetting van het water een klein deel van het opgewarmde 
water via de overdrukklep worden afgevoerd. Dit verlies kan gemakke-
lijk worden gecompenseerd door het gebruik van een goed gedimen-
sioneerd (en goed geïnstalleerd) expansievat. Daarnaast is het warmte-
verlies van de boiler de belangrijkste parameter. Dit warmteverlies staat 
vermeld in de technische fiche van de boiler.  
 

WARMTE (GEBOUWVERWARMING)

Buffercapaciteit gebouwverwarming
Een aantal voorbeelden van thermische energiebuffers voor gebouwver-
warming zijn:

1.  Verhoging van de luchttemperatuur: de luchttemperatuur verhogen 
kan snel gebeuren, maar kan comfortproblemen opleveren.

2.  Inerte systemen zoals betonkernactivering: bij deze systemen is de 
basisregeling heel complex. Het toevoegen van een slimme sturing 
is niet vanzelfsprekend.

3.  Buffervat om pendelen te vermijden: om hierin te kunnen bufferen 
moet het vat groter gedimensioneerd worden. Het volume van het 
vat hangt af van de vooropgestelde tijdspanne die de buffer moet 
kunnen overbruggen.

4.  BEO gekoppeld aan PV-installatie: energieopslag in de grond wordt 
toegepast als seizoensopslag. 

D.
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Opslag in 
elektrische 
batterijen

2.1.3. TECHNISCHE ASPECTEN

De meest gebruikte types batterijen voor energieopslag bij stationaire 
toepassingen zijn momenteel lood-zuurbatterijen en lithium-ionbatterij-
en. Verder worden ook nikkel-ijzerbatterijen en flow-batterijen gebruikt. 
Recent bieden installateurs ook zoutwaterbatterijen aan.
 
Naast het batterijtype is ook de keuze voor de topologie van het systeem 
belangrijk. Het batterijtype is het hart van het systeem, maar om gebruikt 
te kunnen worden zijn ook omvormers nodig. Je moet dus nagaan of een 
bijpassende omvormer wordt aangeboden en hoe de koppeling met zon-
nepanelen (indien aanwezig) en verbruikers gebeurt.

Topologie en configuraties
Onder de term ‘batterij’ wordt veel verstaan. Dit kan een batterijcel zijn, 
een batterijmodule (zoals een 12 V loodzuurbatterij) en een totaalsysteem 
met modules, omvormers en aansturing. Dit laatste is wat nodig is voor 
energieopslag in gebouwen. Je moet dus eerst bekijken wat de aanbie-
der precies geeft. 

Er zijn pure batterijfabrikanten die alleen batterijmodules maken. De mo-
dules kunnen eventueel al in een behuizing zijn ondergebracht tot een 
batterij. Voor Li-ion-batterijen bevat de batterij altijd een contactor om de 
batterij te beschermen. Vaak bevat de Li-ion-batterij ook een DC/DC-om-
vormer om de batterij nog verder te beschermen.

Er zijn inverterfabrikanten die naast PV-omvormers ook batterij-omvor-
mers maken, soms ondergebracht in één behuizing. Bij de batterij-inver-
ter moet dus een batterij worden gekozen en de spanning daarvan moet 
overeenstemmen met het bereik van de omvormer. Installateurs maken 
vaak een eigen keuze van batterijen en omvormers en bieden dit geheel 
aan hun klanten aan. Hier moet nog steeds worden opgelet of de sys-
teemaansturing is opgenomen en op welke wijze dit gebeurt. Ook zijn er 
fabrikanten die de omvormer, batterijmodules en aansturing samen aan-
bieden. Dit zijn nieuwe bedrijven die op de markt van elektriciteitsopslag 
voor gebouwen zijn gesprongen.
 

Vaak wordt de energie voor de batterij gehaald uit zonnepanelen. Daar-
door is het mogelijk dat de koppeling van de batterij in de PV-omvormer 
gebeurt. De batterij kan ook rechtstreeks aan het AC-net worden gekop-
peld en van hieruit worden geladen. Om te weten of er dan geladen moet 
worden is een aansturing nodig die bijvoorbeeld inleest of PV-panelen 
stroom produceren en dat er stroom naar het distributienet gaat. 

Uiteindelijk zijn er 6 topologieën en configuraties te onderscheiden. Deze 
zijn afgebeeld in onderstaande figuren. Het verschil tussen Figuur 14 en 
Figuur 15 zit in de omvormer. Op de eerste figuur is de batterij intern ge-
koppeld aan de PV-omvormer. Beide figuren tonen telkens de dire con-
figuraties: ‘pure’ batterijen, batterijen met interne DC/DC omvormer en 
geïntegreerde systemen. 

Figuur 13: opstelling 
met omvormers, 

batterijmodules en 
aansturing 

(bron: Ysebaert nv)

A. Figuur 14: Configuraties voor nieuwe PV-installaties met batterij

Figuur 15: Configuraties voor batterijen onafhankelijk van een PV-installatie

PV (wind) Bat. (lead)

Multi-input inv.

Intern AC net

PV (wind) Bat. (Li-on)

Multi-input inv.

Intern AC net

PV (wind)

Multi-input inv.

Intern AC net

PV (wind) Bat. (lead)

Intern AC net

PV-omvormer Bat.-omvormer

PV (wind) Bat. (Li-on)

Intern AC net

PV-omvormer Bat.-omvormer

PV (wind)

Batterij

Intern AC net

PV-omvormer Bat.-omvormer

Batterij

Sl
im

 a
an

st
ur

en
 v

an
 e

le
kt

ric
ite

it

Sl
im

 a
an

st
ur

en
 v

an
 e

le
kt

ric
ite

it



4544

Lood-zuurbatterij
Lood-zuurbatterijen lijken op 
de startbatterijen in wagens. 
Deze technologie is volwas-
sen en de batterijen zijn re-
latief goedkoop. Een nadeel 
is dat je ze niet helemaal 
mag ontladen omdat ze dan 
beschadigd raken. Meestal 
worden ze dan ook maar 
voor de helft ontladen. Daar-
door moet de geïnstalleerde 
batterijcapaciteit dubbel zo 
groot zijn als de energieop-
slagcapaciteit die je werke-
lijk nodig hebt. Om veroude-
ring tegen te gaan moeten 
ze ook regelmatig helemaal 
worden volgeladen.

Een ander nadeel is dat de 
meeste van deze batterijen 
slechts enkele honderden 
tot maximum 2000 cycli aan-
kunnen. Als je ervan uitgaat 
dat je de batterij eenmaal 
per dag laadt en ontlaadt, 
dan kom je in België aan een 
250-tal cycli per jaar (omdat 
er dagen zijn met weinig of 
geen PV-opbrengst). Een 
levensduur van 2000 cycli 
komt dan overeen met 8 
jaar. Dat betekent dat je 
de batterij dus waarschijn-
lijk een keer zal moeten 
vervangen gedurende de 
levensduur van de installatie. 
Er zijn speciale versies voor 
de opslag van hernieuwbare 
energie (solar versies). Deze 
zijn beter bestand tegen pe-
riodes waarbij de batterij niet 
volledig wordt volgeladen. 

Loodzuurbatterijen worden 
meestal gebruikt als 12, 24 of 
48 V systemen. Deze zijn vei-
lig om aan te raken in droge 
toestand.

Lithium-ionbatterijen
Deze batterijen worden ook 
gebruikt in elektrische voer-
tuigen en mobiele apparaten 
zoals laptops en mobie-
le telefoons. Voor deze 
toepassingen is de hogere 

B. TYPES BATTERIJEN VOOR STATIONAIRE 
TOEPASSINGEN

energiedichtheid van dit type 
een voordeel. Dat betekent 
kleinere en lichtere batterij-
en. Dit is minder belangrijk 
voor integratie in gebouwen, 
maar doordat de batterijen 
erg veel gebruikt worden 
en er vele batterijfabrieken 
worden gebouwd, zijn ze 
inmiddels beter betaalbaar 
en vlot beschikbaar. 

Lithium-ion omvat een heel 
aantal varianten met elk hun 
eigen specifieke eigen-
schappen, zoals Lithium-ij-
zerfosfaat (LFP) en Lithi-
um-Nikkel-Mangaan-Kobalt 
(NMC). Li-ionbatterijen zijn 
enkele malen duurder dan 
lood-zuurbatterijen, maar 
je kan ze wel bijna volledig 
ontladen (typisch wordt 80% 
gebruikt) waardoor je minder 
capaciteit hoeft te instal-
leren. Bovendien hebben 
ze ook een veel langere 
levensduur (5000 cycli en 
meer). Door de grote interes-
se vanuit de elektronica- en 
voertuigindustrie worden ze 
snel goedkoper en compe-
titief met loodzuur, zeker als 
je de prijs per bruikbare kWh 
bekijkt. We verwachten dat 
deze trend zich zal doorzet-
ten. Een bijkomend voordeel 
van deze batterijen is hun 
hoge efficiëntie (meer dan 
90%) tegenover loodzuurbat-
terijen.

Een specifiek aspect van 
lithium-ionbatterijen is dat 
ze een batterijmanage-
mentsysteem (BMS) nodig 
hebben. Door hun hoge 
energiedichtheid en de 
reactiviteit van lithium kan er, 
bij verkeerd gebruik, brand 
ontstaan en een zogenaam-
de ‘thermal runaway’. Het 
BMS bewaakt de werking en 
verlengt de levensduur door 
spanningsverschillen tussen 
de individuele cellen in de 
batterij weg te werken (het 
zogenaamde ‘balanceren’). 
Thermal runaway is overi-

gens geen exclusief feno-
meen voor Li-ionbatterijen. 
Ook bij loodzuurbatterijen 
kan dit optreden. 

Er is geen voorkeursspan-
ning bij Li-ionbatterijen. Een 
aantal fabrikanten proberen 
de spanningsniveaus van 12, 
24 en 48 V van de loodzuur-
batterijen na te bootsen. Dit 
kan alleen met LFP-cellen. 
4 LFP-cellen in serie komen 
overeen in spanningsgebied 
met een 12 V loodzuurbatte-
rij. Spanningen tot 500 V zijn 
mogelijk. Een hoge span-
ning kan voordelig zijn voor 
het rendement van de DC/
AC-omvormer.

Nikkel-ijzer
Nikkel-ijzerbatterijen zijn 
ooit door Edison gebouwd. 
Ze zijn robuust en goed be-
stand tegen slecht gebruik, 
zoals bijvoorbeeld volledige 
ontladingen. Hun rendement 
is vrij laag, rond 70%. Er zijn 
maar enkele aanbieders en 
hun prijs is hoog, hoger dan 
Li-ionbatterijen. 

De spanning blijft normaliter 
onder 60 V.

Redoxflowbatterijen
Bij redoxflowbatterijen is 
het materiaal waarmee de 
elektriciteitsopslag gebeurt 
vloeibaar (het elektrolyt) 
en opgeslagen in tanks. Dit 
wordt rondgepompt door 
stacks waarin de vloeistof 
geladen en ontladen kan 
worden. Redoxflowbatterijen 
nemen behoorlijk wat plaats 
in beslag, zeker in verge-
lijking met Li-ionbatterijen. 
De capaciteit kan in principe 
makkelijk worden uitge-
breid door meer elektrolyt 
in de tanks op te slaan. Ook 
kan het elektrolyt worden 
ververst wat een verlenging 
van de levensduur van het 
systeem mogelijk maakt. 

Er zijn vele types van 
redoxflowbatterijen. Veruit 
de meest voorkomende is 
de vanadiumredoxflowbat-
terij. Het aantal aanbieders 
hiervan groeit snel. De prijs 
kan goedkoper zijn dan 
Li-ionbatterijen. Er moet wel 
rekening worden gehouden 
met een beperkt rendement 
van 60 à 70%. Dit moet je 
meenemen in de financiële 
afweging.

Er zijn andere redoxflowty-
pes op de markt waarbij met 
name Zink-Bromine-batterij  
zichtbaar is (enige construc-
teur: Redflow).

Zoutwaterbatterij
Op alle beurzen voor thuis-
opslag staan aanbieders van 
de zoutwaterbatterij (enige 
constructeur: Aquion). Dit 
is een speciaal type batterij 
waarbij de fabrikant aan-
geeft dat het een milieu-
vriendelijke batterij is. Deze 
batterij kan goedkoper zijn 
dan Li-ionbatterijen, maar de 
energiedichtheid is laag en 
het rendement is onduidelijk. 
Een maximumrendement van 
90% wordt opgegeven door 
de fabrikanten. Dit hoge ren-
dement is enkel haalbaar bij 
heel langzame ontladingen 
en herladingen (langer dan 
een dag), wat niet represen-
tatief is voor typisch gebruik. 

De batterijcapaciteit is 
sterk afhankelijk van de 
stroomsterkte. De nominale 
capaciteit zoals opgegeven 
door de fabrikant, geldt bij 
10h laden en 20h ontladen. 
Dit is zeker twee keer zo 
langzaam als in de praktijk. 
Indien de batterij in 3 tot 5 
uur wordt geladen en in 5 
tot 10 uur ontladen, dan is de 
effectieve batterijcapaciteit 
15 tot 30% lager. 

De batterij wordt aangebo-
den als 24 of 48 V-batterij.
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De levensduur zoals vermeld in de datasheets is gewoonlijk geba-
seerd op een cyclisch gebruiksprofiel, waarbij slechts een beperkt 
deel van de capaciteit (de zogenaamde Depth-Of-Discharge of DOD 
in % van de maximale capaciteit) wordt ingezet, bij kamertempera-
tuur en met een beperkte maar constante laad/ontlaadstroom. Het is 
niet evident om daaruit de levensduur onder ‘echte’ gebruiksprofie-
len af te leiden. De levensduurwaarden in datasheets zijn daardoor 
vooral indicatief.

In de praktijk is het rendement van de omvormer niet constant. Een 
omvormer werkt niet altijd aan zijn maximumvermogen, maar ook in 
deellast. Bij sommige omvormers daalt het rendement dan exponen-
tieel. Als de omvormer groot gedimensioneerd is, kan dit een groot 
rendementsverlies betekenen. De rendementscurve van omvormers 
is echter heel merkafhankelijk (zie ook paragraaf d) ). Een bijkomende 
reden om niet te groot te dimensioneren is de 10 kVA-grens, behan-
deld in paragraaf i). Het benodigd vermogen hangt mede af van het 
gebruiksdoel: verhoging van het eigenverbruik en/of noodstroom. 
In het eerste geval kan de omvormer het gemiddeld verbruik over 
een kwartier volgen. Voor noodstroom moet meteen het benodigd 
vermogen worden geleverd. Dit kan makkelijk een factor 4 uit elkaar 
liggen. Conclusie: kies de omvormer zo klein mogelijk, maar houd 
rekening met de noodstroombehoefte.

Stuurbaarheid-regelalgoritme
Een batterijsysteem heeft geen reden van bestaan als er 
geen sturing is die bepaalt wanneer er geladen en ontladen 
moet worden. Er is de keuze uit verschillende objectieven: 
maximaliseren eigenverbruik, back-up (UPS), piekreductie,… 
of een combinatie. Er zijn maar weinig merken die standaard 
een regeling hebben waarbij gedurende piekinjectie van een 
PV-installatie automatisch de batterij wordt opgeladen. Zo-
als een piekvermogen bij vele bedrijven wordt gefactureerd 
bij afname, wordt ook een piekvermogen gefactureerd bij in-
jectie. In feite is dit telkens hetzelfde, de piek wordt gemeten 
zonder richting, dus een injectiepiek is even slecht als een af-
namepiek. Vandaar een van de toepassingen om batterijen in 
te zetten: het voorkomen van pieken. Er bestaan systemen die 
hiervoor zijn uitgerust, informeer goed bij de leverancier of dit 
mogelijk is.

Ecologisch
Wanneer het tijd is om de batterij te vervangen, komt ook het 
aspect van recyclage aan bod. Lood-zuur batterijen zijn goed 
te recycleren. De verschillende grondstoffen kunnen gemak-
kelijk worden gescheiden en waar mogelijk opnieuw gebruikt. 
Voor lithium batterijen ligt dit momenteel anders. Volgens een 
Europese verordening moet 50% worden gerecycleerd. Bij li-
thium batterijen is dit moeilijk, omdat de grondstoffen ervan 
moeilijker kunnen worden gescheiden. Op termijn is het te ver-
wachten dat, dankzij de groeiende vraag naar grondstoffen, 
ook lithium batterijen volledig zullen worden gerecycleerd.

VERLIEZEN

De verliezen in batterijsystemen kunnen groot worden, dit 
is dus een zeer belangrijk aspect dat we zeker niet over het 
hoofd mogen zien. 

Ten eerste is er het verlies in de batterij. Dit is sterk afhanke-
lijk van de stroomsterkte. Bij vele batterijtypes wordt hierover 
weinig gezegd in de datasheets, maar het verlies in de batterij 
kan gaan van 60% tot 95%. 

Ten tweede is er het verlies in de omvormers. Dit kan sterk 
afhankelijk zijn van de belasting. Tot een zekere grens is het 
deellastrendement in principe beter dan het vollastrende-
ment. Daaronder zakt het rendement sterk in, zie figuur 16. 
Deze grens ligt rond 10 tot 20%, afhankelijk van merk en type 
omvormer. Helaas wordt deze curve gegeven door slechts en-
kele constructeurs.* In omvormers waarbij PV en batterij aan 
dezelfde omvormer gekoppeld zijn en waarbij een groot ver-
schil in aangesloten PV-en batterijvermogen bestaat, kan dit 
aspect van deellastrendement van belang zijn. Het rendement 
loopt in het algemeen uiteen van 85 tot 97%. Bij sterke deellast 
kan dit slechts 30% zijn. De omvormer wordt tweemaal gepas-
seerd: bij laden en ontladen. Een rendement van 90% wordt 
daardoor effectief 81%. 

Ten derde is er het sluimerverbruik. Op de datasheets wordt 
vaak een zeer lage waarde gegeven van enkele Watt, terwijl 
het verbruik in werkelijkheid veel hoger ligt. Volgens de da-
tasheet kan het standbyverbruik zeer laag zijn omdat het de 
toestand beschrijft bij een uigeschakelde inverter. Dit gebeurt 

Belasting (Watt)

Effi
ci

en
tie

0,96

0,75

Figuur 16: Voorbeeld 
van een efficiëntie-

curve van een 
omvormer

D.

ALGEMENE BEGRIPPEN

Levensduur en aantal cycli
Flowbatterijen zijn heel interessant qua levensduur. De levensduur en het 
aantal cycli dat gehaald kan worden, hangen sterk af van de omgevings-
temperatuur en de gebruikte oplaad- en ontlaadstromen. Gewoonlijk 
wordt een batterij als einde-leven beschouwd als de capaciteit is vermin-
derd tot 80% van de oorspronkelijke waarde. Uiteraard kunnen de batte-
rijen na dit punt nog steeds worden gebruikt. In deze context zijn er ook 
projecten om gebruikte batterijen uit bijvoorbeeld elektrische voertuigen 
een 2de leven te geven als opslag in gebouwen.

C.

Voorts heeft de temperatuur van een batterij een sterke invloed op de 
veroudering. Gewoonlijk zijn omgevingstemperaturen boven 40-45 gra-
den erg slecht voor de levensduur. 

Stand-by verbruik: Niet onbelangrijk bij netgekoppelde installaties is het 
standbyverbruik of sluimerverbruik. Dit verbruik is volledig toe te kennen 
aan het type omvormer dat gebruikt wordt. Het sluimerverbruik is een 
vast vermogen en vrij onafhankelijk van het vermogen van de omvormer 
of de capaciteit van de batterij. Dit wil zeggen dat het stand-by verbruik 
van kleine batterijen relatief zwaarder doorweegt in de economische 
berekeningen. In tegenstelling tot PV-omvormers is de bepaling van het 
stand-by verbruik nog niet genormaliseerd. Stand-by verbruiken die op 
een technische fiche staan, kunnen dus sterk afwijken van de praktijk-
waarden. Meer hierover volgt in volgende paragraaf over verliezen.

Rendement: Het rendement van een batterijsysteem omvat zowel de om-
vormer(s) als de batterij zelf. In totaal is het rendement:

ηtotaal = ηomvormer . ηbatterij . ηomvormer 

De stroom gaat namelijk 2 keer door de omvormer, 1 keer bij het laden en 
1 keer bij het ontladen. Voor een loodzuurbatterij bijvoorbeeld levert dat: 
0,94 x 0,80 x 0,94 = 0,70.

  *http://files.sma.de/
dl/7910/BattWr-

Efficiency-TI-en-11.pdf 
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Smartgridfuncties zijn:

• Verhogen van het eigenverbruik van PV, wind, 
WKK via opslag

• Energiemanagement 
•  Koppeling met weersvoorspelling
•  Aansturing van apparaten

• Directe AC uitgangen
• Zigbee, Eebus, Modbus,
• OpenHAB, MQTT, …

• Peak shaving van vermogen naar het net
•  Duitsland: PV-installaties mogen maar 

70% van hun DC-ver   
mogen injecteren, volgens hun EEG-wet. 
In geval van specifieke subsidies zijn er 
nog lagere injectielimieten. 

•  Australië: PV-installaties mogen niet injec-
teren. 

•  In België is er geen wet rond piekinjectie. 
De vergoeding voor    
injectie van elektriciteit naar het net is 
wel laag, zoals eerder    
besproken. 

• Peak shaving uit het net
•   Italië: de netkoppeling heeft een beperkt 

vermogen van 5 kW.    
In België is dit minimaal het dubbele. 

De batterij-installatie kan ook bijdragen aan de ver-
betering van het distributienetwerk: 

• Overspanningsreductie
• Onderspanningsreductie
• Automatische frequentieondersteuning boven 

50.2 Hz
• Noodstroom

• Uninterrupted power supply (UPS) (quasi 
directe omschakeling)

• Back-up power (vertraagde en soms 
handmatige omschakeling)

• Aggregatie: swarm power

In Duitsland is swarm-power populair. Daarmee ne-
men clusters van batterijen deel aan een specifiek 
onderdeel van de elektriciteitsmarkt en krijgen de 
eigenaren een jaarlijks forfaitair bedrag uitgekeerd. 

Voor bedrijven is de optie van noodstroom van 
groot belang. Hoe noodstroom wordt geïntegreerd 
met de inverter en het verdeelbord, is bij alle mer-
ken anders. Vaak moeten de groepen die van 
noodstroom worden voorzien uit het verdeelbord 
worden genomen en apart aangesloten op een 
speciale uitgang van de inverter. 

Koppeling met het weerbericht klinkt interessant, 
maar er zijn weinig batterijaanbieders die dit mee-
nemen. Statistieken van de bovengenoemde func-
ties zijn weergegeven in Tabel 4.

AANSTURING EN SMARTGRIDFUNCTIES

De batterij moet weten wanneer ze moet laden en ontladen. 
Hoe dit gebeurt, is sterk afhankelijk van de topologie van de 
installatie. Op zijn minst moet er een stroommeter zijn tussen 
de hoofdverdeelkast en het distributienet, waaruit blijkt of er 
stroom naar het net gaat of juist eruit wordt opgenomen. Indien 
de batterij is gekoppeld aan een omvormer die tegelijk voor 
een PV-installatie dient, dan is de PV-opwekking intern be-
kend. Anders wordt doorgaans een stroommeter geplaatst na 
de PV-omvormer. Indien de batterijomvormer en PV-omvormer 
van hetzelfde merk zijn, zal het actueel PV-vermogen en de 
sturing waarschijnlijk via de eigen communicatiebus verlopen.

Veel merken bieden ook cloud-gebaseerde diensten aan, 
waarbij je de productie en consumptie live via een ‘dashboard’ 
op een website kan volgen.

als de batterij onder de minimaal toegelaten spanning komt, 
wat normaliter nooit het geval is.

Het vermogen van het sluimerverbruik moet dus worden ge-
geven voor de toestand waarbij de omvormer geen stroom le-
vert of opneemt, ofwel de zogenaamde ‘non-load losses’. Dit 
staat niet op de datasheets, maar loopt gewoonlijk uiteen van 
5 W tot 80 W. Het laatste geldt voor een driefasige omvormer. 
Het gemiddelde ligt volgens een overzicht van PV magazine* 
op 30 W. Hierdoor is het jaarverbruik door sluimerverbruik 
tussen 45 en 700 kWh. Dit kan een aanzienlijk aandeel in het 
totaalverbruik van een gebouw zijn.

Figuur 17: Voorbeeld
van een online
dashboard van een
batterijsysteem 
(bron: Ysebaert nv)

E.

Tabel 4: De slimme 
diensten die batter-
ijsystemen kunnen le-
veren en de gevonden 
statistieken*.

*PV magazine, Storage 
special, July 2015

Aspect
Occurrences

(out of 36 brands)

ICT aspects

ICT connection 26

cloud based
database 4

internal 
web-server 18

external control 
poss. 8

Distribution 
grid relief

feed-in 
limitinga 4

load mgt. poss. 14

power consumption 
limiting 1

weather forecast 
connection poss. 4

Electricity 
system relief

AC charge poss. 15

aggregation 6

dynamic pricing 
poss. 2

Personal 
comfort

automatic 
islandingb 19

*PV magazine, Storage 
special, July 2015
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Figuur 20: De elektriciteitskost be-
grensd met maximaal 5000 cycli. 

ECONOMISCHE HAALBAARHEID PROJECT

Prijs batterijsystemen
De eigenschappen van elektriciteitsopslag in gebouwen worden onder 
andere bijgehouden door het Beierse netwerk C.A.R.M.E.N. Dat publi-
ceert regelmatig een overzicht van de gevraagde prijs voor een groot 
aantal systemen: ‘Marktübersicht Batteriespeicher’. Hieruit zijn interes-
sante kengetallen te berekenen zoals de prijs per bruikbare capaciteit. 
Tussen de geïnstalleerde capaciteit en de bruikbare capaciteit kan een 
groot verschil zijn door de toegelaten ontlaaddiepte. Bij vele loodzuur-
batterijen is die maar 50%. De meest aangeboden batterijen zijn geslo-
ten loodzuurbatterijen (VRLA) en Li-ion. Figuur 18 geeft de resultaten 
voor deze batterijtypes als functie van de bruikbare capaciteit. Deze is 
afgekapt op 20 kWh. De kengetallen zijn gegeven voor 2013, 2015 en 
2017 waarbij de kleurintensiteit toeneemt naarmate de data recenter zijn. 
Tevens zijn trendlijnen getrokken door de data, behalve voor Pb-VRLA 
(2017) omdat voor die laatste van slechts één aanbieder prijzen zijn ver-
meld. 

De prijzen voor beide batterijtypes dalen sterk. Loodzuurbatterijen zijn 
gemiddeld goedkoper dan Li-ionbatterijen, maar er zijn Li-ionbatterijen 
beschikbaar die niet duurder zijn dan loodzuurbatterijsystemen. Opval-
lend in de trendlijn voor Li-ion (2017) is dat die bijna vlak is geworden: de 
huidige prijs is gemiddeld rond 1200 €/kWhbruikbaar. De minimale prijs 
is 600 €/kWhbruikbaar. In de getoonde punten met lage prijs zijn vele 
batterijen van één merk dat vele capaciteiten aanbiedt, dat vertekent het 
beeld een beetje. 

Een ander kengetal is de energie die de batterij levert. Dit kan door de 
aanschafprijs te delen door de totale energie die de batterij kan passe-
ren: het opgegeven aantal cycli tot einde levensduur in het datablad, ver-
menigvuldigd met de batterijcapaciteit. Hieruit volgt de kost van energie 
uit de batterij. Dit kengetal zou door het rendement gedeeld moeten wor-
den, maar omdat het overzicht van C.A.R.M.E.N. geen duidelijke gege-
vens ter beschikking stelt, is dit in bovenstaande vergelijking niet mee-
genomen. Het resultaat staat in Figuur 19. De capaciteit is op 20 kWh 
begrensd. Hier blijken Li-ionbatterijen veel goedkoper uit te vallen dan 
loodzuurbatterijen, doordat die eerste veel meer cycli aankunnen. In 2017 
werden onvoldoende gegevens aangereikt van loodzuurbatterijen om dit 
kengetal te berekenen. Het blijkt dat de elektriciteitskost in enkele jaren 
sterk is gezakt. Om een beter inzicht te krijgen in de kost, is de Belgi-
sche elektriciteitsprijs gegeven als oranje lijn. Omdat die prijs stijgt in de 
tijd, ook na correctie op inflatie, moet een hogere maar onbekende prijs 
worden aangenomen. De huidige Duitse elektriciteitsprijs is als plafond 
aangenomen (gele lijn). In 2015 kwam een aantal Li-ionbatterijen in deze 
zone. In 2017 ligt de trendlijn er zelfs onder. 
 
Li-ionbatterijen kunnen meer cycli aan dan mogelijk is in een toepassing 
in een gebouw met een dagelijkse cyclus. Omdat niet elke dag in het jaar 
een volledige cyclus oplevert door donkere en winterse dagen, nemen 
we doorgaans 250 cycli in een jaar aan. Over 20 jaar geeft dit 5000 cy-
cli. Voor vele Li-ionbatterijen worden 6000 tot 15000 cycli gegeven. Dan 
is het niet correct om door het aantal cycli te delen, aangezien dit een 
schijnbaar te lage kost geeft. In Figuur 20 is dit gecorrigeerd. Indien de 
kost gelijk bleef, dan is het symbool donkerder groen geworden met een 
oranje lijntje er omheen. We geven alleen kosten met data van 2017 en 
trokken een nieuwe trendlijn. Deze ligt nu in de gekleurde referentieprijs-
zone. Toch liggen er ook nog vele punten onder deze zone. Nogmaals 
moet gezegd dat deze kost eigenlijk met het systeemrendement moet 
worden gecorrigeerd. Als het systeemrendement 80% is, dan neemt de 
kost met 20% toe. 

Figuur 18: Prijs van batterijen uitge-
drukt in €/kWhbruikbaar als functie 
van bruikbare capaciteit. Het type 
batterij en het jaartal zijn als parame-
ters weergegeven. Trendlijnen per 
jaartal en type zijn gegeven behalve 
voor Lood (2017). 

Figuur 19: De elektriciteitskost van 
batterijen uitgedrukt in €/kWhge-
leverd als functie van bruikbare 
capaciteit. Het batterijtype en jaartal 
zijn als parameter gegeven. Als refe-
rentie is de stroomprijs in België en 
in Duitsland gegeven en ingekleurd 
als mogelijke prijsevolutie voor de 
Belgische elektriciteit. 
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EXTRA KOSTEN

De analyse van de kostprijs laat een aantal aspecten onbelicht. De meeste lood-
zuurbatterijen houden het geen 20 jaar uit. Voor Li-ionbatterijen is dit ook niet 
zeker, op een bepaald moment moeten ze worden vervangen. Maar doordat het 
aantal cycli al in de berekening is meegenomen, is deze kost in principe meege-
nomen, met uitzondering van de kost van het uitwisselen zelf. 

Loodzuurbatterijen worden regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks, nagekeken. Dit 
geeft een onderhoudskost. Voor Li-ionbatterijen voor gebouwtoepassingen 
wordt meestal geen onderhoud ter plaatse uitgevoerd. 

De garantiebepaling op de batterijcapaciteit kan heel verschillend zijn, met 
name voor Li-ion. Het kan zijn dat er voor de garantie betaald moet worden bij-
voorbeeld via een maandelijkse betaling. Dit kan sterk oplopen.

In de analyse is de achteruitgang in de capaciteit niet meegenomen. Vaak wordt 
80% van de begincapaciteit als einde levensduur genomen. Indien de batterij 
lineair verslijt, dan hoort eigenlijk dus 90% van de bruikbare capaciteit in de 
analyse meegenomen te worden. 
Een grote kostenpost is het mogelijke ontkoppelbord. Indien de decentrale op-
wekkinginstallaties in totaal boven de 10 kVA komen, dient er een extern ont-
koppelbord te zijn. De kost hiervan kan gemakkelijk 5000 euro bedragen en 
daarmee een flinke invloed hebben op de totaalprijs. 

Kostevolutie (€/kWhgeleverd) van 
een batterij met 10 kWhbruikbaar
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0,24 0,12

Tabel 5: De evolutie 
van de elektriciteits-
kost voor Li-ionbat-
terijen

Doelstellingen batterijsysteem
De economische haalbaarheid van het plaatsen van een batterijsysteem is sterk 
afhankelijk van de vereisten. De huidige tariefstructuur met terugdraaiende teller 
voor aansluitingen tot 10 kVA in Vlaanderen maakt van het net een perfecte batte-
rij. Daardoor is het niet interessant om enkel en alleen energie te ‘verplaatsen’ van 
bijvoorbeeld nacht naar dag, maar zullen peak shaving en back-up toepassingen de 
doorslag geven.

Een back-up systeem of UPS is gewoonlijk economisch te verantwoorden zonder 
extra objectief, omdat de kostprijs van het onderbreken van bepaalde processen erg 
groot is, bijvoorbeeld wanneer op warme zomerdagen de ventilatie in varkensstallen 
wegvalt. Het is daarbij wel belangrijk om na te gaan of de huidige elektrische instal-
latie in orde is en welke kringen echt van back-up moeten worden voorzien. Mogelijk 
moet daarvoor de elektriciteitskast herbekabeld worden. Loskoppelen van het net 
heeft ook implicaties op het aardingspad van de installatie: een aparte differentieel-
schakelaar is nodig om lekstromen te detecteren.

Verderop lees je meer over de case van Inagro, waar de koelcompressoren over-
gedimensioneerd waren. Hierdoor zou de batterij als back-up ook overgedimensi-
oneerd moeten worden. Er werd dus eerst gezocht hoe het koelvermogen beperkt 
kon worden. Hiervoor waren metingen op secondebasis nodig. Om deze metingen 
te kunnen uitvoeren, is de elektriciteitskast herbekabeld. 

Dimensionering
In eerste instantie moet de batterijcapaciteit zo klein mogelijk worden gehouden 
om de aanschafkost te beperken. Bij UPS-functie moet je daarvoor een idee hebben 
van het gemiddeld verbruik en de gewenste overbruggingstijd. Bij het verhogen van 
het eigenverbruik daarentegen is de capaciteit enkel begrensd door wat dagelijks 
kan worden geproduceerd en verbruikt. Veel omvormers laten toe beide functies te 
combineren door een gedeelte van de batterij te ‘reserveren’.

In tweede instantie moet ook het maximumvermogen worden beperkt, omdat de 
omvormer die bij een batterij hoort een rendementscurve heeft die sterk daalt in 
deellast zodra deze onder 10 tot 20% komt, afhankelijk van merk en type omvormer. 
Omdat het vermogen twee keer de omvormer moet passeren (laden en ontladen) 
is dit rendement bepalend. Daarnaast zijn de omvormers een vrij dure component, 
waardoor het beter is piekvermogen te vermijden dan erop te voorzien.

Uiteindelijk kan je de batterij en omvormer pas goed dimensioneren als je een goed 
verbruiksprofiel beschikbaar hebt, zowel om het eigenverbruik te verhogen als bij 
peak shaving als bij toepassing als back-up. 

Zoals eerder aangehaald hoeft bijvoorbeeld ook niet elke kring onder de backup/
UPS te vallen. Enkele kritische systemen kunnen volstaan.

Tabel 5 tracht de evolutie van de elektriciteitsprijs weer te geven voor een Li-ionbat-
terij met 10 kWh bruikbare capaciteit. Daaruit blijkt dat de gemiddelde prijs in 2017 
een derde is van die in 2013. De minimale kost is nog sterker gedaald. Indien het aan-
tal cycli wordt beperkt tot 5000 ligt de kost iets hoger, maar nog steeds veel lager 
dan in 2015 (zonder correctie voor het aantal cycli). De kost ligt nu ongeveer rond de 
elektriciteitsprijs, en in sommige gevallen op zelfs maar de helft ervan.

AANPAK VAN EEN PROJECT

Omgevingsaspecten
Volgende omgevingsaspecten zijn van belang bij het plaatsen van een batterij:

• Volume: Hoe groot moet mijn ruimte zijn?
• Hoe op net aansluiten? De afstand tussen de omvormer en het net is niet be-

langrijk. De afstand tussen de batterij en de omvormer blijft best beperkt.
• Temperatuur: 10-30°. Batterijen werken gewoonlijk slechter in een koude 

omgeving (<5°). In een warme omgeving (>40°) zal de batterij sneller veroude-
ren.Sommige batterijen hebben een breder werkingsgebied, bijvoorbeeld -10 
– 50°, onder meer door het gebruik van actief thermisch management. Lood-
zuurbatterijen zijn typisch beter bestand tegen gebruik bij vriestemperaturen.
Grotere systemen worden dikwijls opgesteld in een container, dan kunnen ze 
uitgerust worden met klimatisatie om condens te vermijden.

• Gewicht: Li-Ion batterijen wegen grofweg de helft minder dan loodzuurbatterij-
en. Toch blijft gewicht bij opstelling op hoogte een aandachtspunt.

• IP-beschermingsgraad: Hoeveel stof is er in de omgeving? Is er kans op water? 
Is de lucht corrosief (bijvoorbeeld bij een kippenkweker)?. Meestal zijn er ope-
ningen voor koeling, standaard met koelvinnen, soms openingen met ventilator 
zoals bij een laptop.

• Ventilatie: Een loodzuurbatterij kan kleine hoeveelheden waterstof afgeven – 
hierdoor is ventilatie nodig (dit staat beschreven in het AREI).

• Batterijlokaal: Volgens het AREI moeten batterijen boven 20 kWh in aparte 
batterijkasten staan of in exclusieve ruimtes.

• Brandcompartimentering: Een li-ion batterij houdt brandgevaar in, wat een aan-
leiding kan zijn om te compartimenteren. Advies kan je inwinnen bij de brand-
weer. Dit staat niet in het AREI. In de praktijk komt brand amper voor. VLAREM I 
schrijft bij het gebruik van natte loodzuurbatterijen een lokaal met een brand-
bestendigheid van een half uur voor. 
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Figuur 21: Case Inagro: 
schematische voorstel-
ling van de koppeling 
van een batterij aan 
een bestaande installa-
tie met zonnepanelen 
en groenestroomteller

INSTALLATIE SAVE PARTNER INAGRO
Op de proefboerderij van Inagro liggen al jaren PV-panelen, zoals op 
zoveel daken van loodsen en stallen. Maar de helft van de geprodu-
ceerde elektriciteit kan niet ogenblikkelijk worden verbruikt. Daar-
om plaatste Inagro in de zomer van 2017 in het kader van het SAVE 
project een batterij om een deel van die energie tijdelijk op te slaan.

De omvormers van de bestaande PV-installatie werden behouden. 
De voornaamste reden hiervoor is het behoud van de groenestroom-
certificaten. Vanuit rendementsperspectief is het voordeliger om de 
batterijen rechtstreeks in DC van de zonnepanelen te kunnen laden.

Het sturingssysteem moet voor het verhogen van het eigenverbruik 
zowel de productie van de PV-panelen als de afname van het elek-
triciteitsnet correct monitoren. Dit gebeurt door middel van stroom-
transformatoren en spanningsaftakmodules.

Naast het PV-ontkoppelbord werd een bijkomend ontkoppelbord 
geplaatst om in back up modus los te staan van het net. Er zijn lasten 
die in back up modus (off grid) moeten kunnen blijven draaien en 
lasten die niet in back up mogen draaien. Dit onderscheid is van be-
lang, omdat het systeem een te groot vermogen zou moeten leveren 
als alle lasten in back up actief moeten kunnen zijn. Door enkel de 
kritische lasten in back up op te nemen besparen we heel wat op de 
investeringskost. Het nadeel van dit schema is dat in back up modus 
de zonnepanelen niet actief kunnen zijn.

Om de koeling minimaal gaande te houden, moeten de ventilatoren 
en mechanische expansieventielen in de koelcellen, de centrale 
compressor en condensor en de sturing actief kunnen zijn in back 
up modus.

Er werd onder meer voor gekozen om de ontdooiers van de koelcel-
len buiten de back up te laten. Omdat een periode in back up niet 
langer dan 3 uur duurt, is dit niet problematisch. Het koelsysteem 
moet er wel rekening mee kunnen houden dat de ontdooiers dan 
niet beschikbaar zijn: via een relais wordt een signaal gegeven aan 
de sturing van de koeling, waarbij alle elektrische ontdooiingen wor-
den geblokkeerd. Indien de elektrische ontdooiing bezig is in een 
koelcel op het moment van een stroomonderbreking, wordt de be-
wuste koelcel stilgelegd om ijsvorming te vermijden. Na de onder-
breking wordt die weer opgestart.

Omdat de overgang naar back up modus zorgt voor een korte 
stroomonderbreking van enkele seconden, wordt in de sturingskast 
van de koeling een UPS geplaatst om de sturing niet te hinderen.
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H. WETGEVEND EN JURIDISCH KADER

In deze paragraaf bespreken we de regelgeving rond elektrische instal-
laties met batterijen die bedoeld zijn om aan energiebeheer te doen. We 
hebben het niet over batterijen voor uitsluitend noodvoeding, zoals bij-
voorbeeld in een UPS (Uninterruptable Power Supply). We beperken ons 
tot installaties bij bedrijven en gaan niet in op specifieke eisen voor huis-
houdelijke installaties.

Oplaadbare batterijen zijn zowel een verbruiker als een bron van elektri-
citeit. Daarom moeten ze zowel voldoen aan de regelgeving voor verbrui-
kers als aan die voor autonome bronnen of gedecentraliseerde produc-
tie-installaties.

We bespreken hier enkele aandachtspunten, zonder volledigheid te ga-
randeren. Bovendien is de regelgeving inzake autonome bronnen volop 
in evolutie. Let er dus op dat je altijd de meest recente versie van de re-
gelgeving raadpleegt. Deze tekst is opgesteld in april 2018.

AREI

Het AREI is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Door 
een aantal Koninklijke Besluiten heeft het AREI kracht van wet. We be-
spreken hier enkele van de aandachtspunten inzake batterijen uit het 
AREI.

Toepassingsgebied
Elke huishoudelijke elektrische installatie van na 1 oktober 1981 en elke 
niet-huishoudelijke elektrische installatie van na 1 januari 1983 moet vol-
doen aan het AREI. Dat geldt ook voor installaties die nooit op het elektri-
citeitsnet worden aangesloten, maar permanent in eiland werken.

Verplichte keuring
Elke elektrische laagspanningsinstallatie moet worden gekeurd voor de 
ingebruikname en bij belangrijke wijzigingen. Het integreren van een bat-
terij in een bestaande elektrische installatie wordt meestal beschouwd 
als een belangrijke wijziging.

Industriële accumulatorenbatterijen
In het AREI staan 2 artikels die specifiek over batterijen gaan: art. 63 en 
art. 110. Ze dragen beide de titel “Industriële accumulatorenbatterijen”.

Artikel 63 behandelt onder meer de eisen met betrekking tot de opstel-
ling en de toegankelijkheid van de installatie en is van toepassing op:

• accumulatorenbatterijen met een nominale capaciteit ≥ 300 Wh bij 
een ontladingstijd van 5 uren

• accumulatorenbatterijen met een nominale spanning > 120 V
• laadinrichtingen met een nominaal vermogen ≥ 200 VA
• de gehelen omvattende één of meerdere van de hoger genoemde 

elementen

Dit artikel is niet van toepassing op de accumulatoren en hun laadinrich-
tingen, gebruikt in huishoudelijke installaties.

Artikel 110 is van toepassing op de industriële accumulatorbatterijen zoals 
bepaald in art. 63. Het gaat over het ontstaan van een ontplofbare atmo-
sfeer bij het laden van de batterijen en legt plaatsings- en ventilatie-eisen 
op om te voorkomen dat een ontplofbare atmosfeer ontstaat.  

Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking
‘Onrechtstreekse aanraking’ is het aanraken van een onderdeel onder 
spanning, dat normaal niet onder spanning staat. Neem bijvoorbeeld een 
elektrisch toestel met een omkasting uit een geleidend materiaal. De om-
kasting staat normaal niet onder spanning, maar door een fout in de isola-
tie van het toestel kan dat toch het geval zijn. Wanneer iemand de omkas-
ting dan zou aanraken, zou deze persoon een elektrische schok krijgen. 
Bij een spanning van bijvoorbeeld 230 V kan dit dodelijk zijn. Hiertegen 
moeten dus maatregelen worden genomen.

Een veel gebruikte maatregel is het installeren van een differentieelscha-
kelaar in combinatie met een beschermingsgeleider (die indien van een 
isolatie voorzien geel/groen van kleur moet zijn en PE wordt genoemd). 
Door de PE zal er bij een isolatiefout een zogenaamde foutstroom vloei-
en. De differentieelschakelaar schakelt de spanning voldoende snel af 
als de foutstroom een bepaalde waarde, de aanspreekstroom van de dif-
ferentieelschakelaar overschrijdt, waardoor er geen gevaar bestaat voor 
een gevaarlijke elektrische schok. 

Een veelgebruikt type differentieelschakelaar is het zogenaamde ‘type A’. 
Dit type is niet geschikt voor foutstromen die een gelijkstroomcomponent 
van meer dan 6 mA DC bevatten.

In elektrische installaties met alleen toestellen op wisselstroom is dat 
geen probleem. Wanneer de installatie ook gelijkrichters bevat, zoals in 
een batterijlader, dan kan de foutstroom een gelijkstroomcomponent be-
vatten wanneer de isolatiefout zich voordoet achter de gelijkrichter. De 
maatregelen hiertegen worden behandeld in AREI art. 85.07 “Automa-
tische differentieelstroominrichtingen – Gevaar van gelijkstroomcompo-
nenten”. Kort samengevat komt het hierop neer, wanneer ervoor gekozen 
wordt om te blijven werken met differentieelschakelaars:

• Ofwel kies je voor een differentieelschakelaar waarvan de goede 
werking niet beïnvloed wordt door gelijkstromen, een zogenaam-
de ‘type B’ differentieelschakelaar. Indien er stroomopwaarts van 
een differentieelschakelaar type B nog differentieelschakelaars 
staan, moeten die allemaal ook van het type B zijn in huishoudelijke 
lokalen. In niet-huishoudelijke lokalen kan ook gebruik gemaakt 
worden van art. 85.07 “Automatische differentieelstroominrichtingen 
- Gevaar van gelijkstroomcomponenten” om ervoor te zorgen dat 
de stroomopwaarts geplaatste differentieelschakelaars hun bevei-
ligingsfunctie blijven vervullen, namelijk tijdig afschakelen in geval 
van een isolatiefout.

• Ofwel kiest men voor een toestel dat de bron van de gelijkstroom-
componenten afschakelt zodra er een foutstoom met gelijkstroom-
component > 6 mA DC optreedt. Stroomopwaarts geplaatste 
differentieelschakelaars type A blijven bij één toestel erachter goed 
functioneren. Bij meerdere dergelijke toestellen erachter moeten 
ook de stroomopwaarts geplaatste differentieelschakelaars vervan-
gen worden door type B of kan gebruik gemaakt worden van art. 
85.07.

    Wanneer de fabrikant van de batterijlader zo’n toestel heeft inge-
bouwd, dan is dat in principe voldoende en gelden eveneens de 
twee voorgaande punten met betrekking tot de stroomopwaarts 
geplaatste differentieelschakelaars. 
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OPGELET

• Differentieelschakelaars type B zijn bedoeld voor kringen op 
wisselstroom, waar een foutstroom een gelijkstroomcomponent 
kan bevatten. Ze zijn niet bedoeld voor kringen die zelf op ge-
lijkstroom werken.

• Bij installaties die met het distributienet gekoppeld kunnen wor-
den en ook in eiland kunnen werken, moet voor beide gevallen 
de beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking gewaarborgd 
zijn.

• De kortsluitvastheid van differentieelschakelaars moet afgestemd 
zijn op de aanwezige kortsluitstroombeveiligingen (coördinatie 
van schakelaars en beveiligingen). Voor huishoudelijke lokalen 
staan hiervoor specifieke eisen zoals vermeld in art. 251 05. Uit-
schakelvermogen.

Veiligheidsonderbreking
Wanneer de spanning wordt afgezet om aan een installatie of aan het 
elektriciteitsnet te werken, moeten ook alle autonome bronnen afgescha-
keld worden en blijven tot de werkzaamheden beëindigd zijn. Dit wordt 
besproken in AREI art. 235 “Veiligheidsonderbreking”.

Het voorschrift C10/11 van Synergrid, de federatie van de netbeheerders 
elektriciteit en aardgas in België, gaat hier dieper op in.

Kabelberekening
De kabels en componenten van een elektrische installatie moeten aange-
past zijn aan de maximale stroom die in normale omstandigheden en bij 
kortsluiting door de installatie kan stromen en de beschermingstoestellen 
moeten een eventuele overstroom (overbelasting of kortsluiting) snel ge-
noeg onderbreken.

Wanneer een bestaande installatie wordt uitgebreid met een autonome 
bron, moet worden nagekeken of er geen aanpassingen nodig zijn aan 
de rest van de installatie vanwege de toename van de maximale normale 
stroom en van het kortsluitvermogen.

Wanneer de installatie ook in eiland kan werken, moet worden nagekeken 
of ook in die situatie aan alle vereisten voldaan is. 

Koppeling met het elektriciteitsnet

Elke elektrische installatie die op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, 
moet aan een aantal specifieke eisen voldoen. We beperken ons tot in-
stallaties aangesloten op het distributienet. Installaties die rechtstreeks 
zijn aangesloten op het transportnet van Elia worden niet besproken.

Technisch Reglement Distributie Elektriciteit
Elektrische installaties die gekoppeld worden aan het distributienet moe-
ten voldoen aan de gewestelijke voorschriften. Voor Vlaanderen is dat 
het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) van de VREG 
(Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt).

Dit bevat onder meer een aantal aanvullende voorschriften voor produc-
tie-eenheden (Afdeling III.4.4). Hierin wordt onder meer verwezen naar 
het technisch voorschrift C10/11 van Synergrid (§ 0) en er is sprake van een 
meldingsplicht (§ 0 en 0). 

Synergrid

Elektrische installaties die gekoppeld worden aan het distributienet moe-
ten ook voldoen aan de technische voorschriften van Synergrid.

Document C10/11 bevat de “specifieke technische aansluitingsvoorschrif-
ten voor gedecentraliseerde productie-installaties die in parallel werken 
met het distributienet”.

Zoals gezegd moet een installatie met batterij aan dit document voldoen, 
want een batterij kan elektriciteit produceren. De huidige versie van do-
cument C10/11 is die van 06/2012. Hierin staan geen aparte regels voor 
batterijen. De eisen die gesteld worden hangen af van het geïnstalleerde 
vermogen. Zo zijn de eisen minder streng voor “kleine productie-instal-
laties”. Daarvoor geldt bijvoorbeeld enkel een meldingsplicht terwijl voor 
grotere installaties vooraf een netstudie en toelating moet worden aan-
gevraagd.

Het maximaal vermogen van een kleine productie-installatie bedraagt bij 
een driefasige aansluiting 10 kVA. Wanneer men een vermogen vermeldt 
(bijvoorbeeld 10kVA), wordt verwezen naar de maximale AC-waarde: zo 
geldt eveneens voor een omvormer het maximale AC-vermogen.

Distributienetbeheerder

De distributienetbeheerder (DNB) kan bijkomende eisen opleggen:

• Voor klanten aangesloten op laagspanning (LS, in de praktijk 230 V 
of 400 V) staan die in het aansluitingsreglement

• Voor klanten aangesloten op middenspanning (MS, > 1000 V en  
< 36 000 V) staan die in het aansluitingscontract

Zo staat er bijvoorbeeld in het aansluitingsreglement van Eandis dat de 
klant contact moet nemen wanneer hij een batterij vanaf 3 kWh installeert 
of wegneemt. 

De LS DNG (DistributieNetGebruiker) moet ook met de DNB in contact 
treden om na te gaan of er al dan niet tot een aanpassing van de Aanslui-
ting of een aanpassing van het Distributienet overgegaan moet worden 
om de operationele veiligheid en spanningskwaliteit te waarborgen bij:

• het plaatsen of buiten dienst stellen van een elektrisch aangedre-
ven warmtepomp vanaf een totaal elektrisch vermogen van 5kVA 
(inclusief eventuele voorzieningen voor bijstook met weerstandsver-
warming);

• het voorzien of wegnemen van oplaadmogelijkheden voor een 
Elektrisch Voertuig met een oplaadstroom gelijk of meer dan 32 A 
(eenfasig) en 3x32 A (driefasig)

• de installatie of het weghalen van een Opslagmogelijkheid voor 
elektriciteit vanaf 3 kWh

• het deelnemen aan het dienstaanbod waarbij het afname- of injec-
tiegedrag van de DNG worden aangestuurd door externe signa-
len (activatie- of dynamische prijssignalen), die als doel hebben 
flexibiliteit te veroorzaken en dit in het kader van een commerciële 
overeenkomst met zijn leverancier of met een andere partij door 
contractering van het regelbaar vermogen waarbij dit regelbaar 
vermogen groter is dan 20% van het aansluitingsvermogen

Ook de andere situaties waarbij verplicht contact moet genomen worden 
met de DNB kunnen van belang zijn bij het ‘slim aansturen van elektrici-
teit’, daarom hebben we ze integraal overgenomen.

5958

Wanneer er meerdere productie- 
installaties zijn, dan worden de 
AC-vermogens van de omvormers 
opgeteld. Voorbeeld:

• Een PV-installatie met een 
omvormer van 8 kVA AC en een 
batterij met een omvormer van  
4 kVA AC: samen is dit 12 kVA.

• Wanneer de PV-installatie en de 
batterij eerst met behulp van een 
DC-DC-converter met elkaar ge-
koppeld worden en dan via een 
gemeenschappelijke omvormer 
van bijvoorbeeld 8 kVA AC aan-
gesloten worden op het AC-net, 
dan telt in principe de 8 kVA AC 
van deze omvormer (dit is een 
interpretatie, deze situatie wordt 
niet besproken in de C10/11 van 
06/2012). Met deze configuratie 
is het niet mogelijk de batterij 
te ontladen als de zon volop 
schijnt, maar dat is toch niet de 
bedoeling van de batterij.
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Gewenste 
flexibiliteit

2.2. Gewenste 
buffer-
capaciteit

2.2.1.

Dit handboek legt de nadruk op flexibiliteit op korte termijn. Hieronder 
beschrijven we welke bedrijfsprocessen de energie 24 uur kunnen ver-
schuiven of bufferen en hoeveel flexibiliteit er binnen deze 24 uur nuttig 
kan worden ingezet. Een bedrijf heeft niet oneindig veel flexibiliteit nodig. 
Hoeveel flexibiliteit nodig is, hangt af van de verbruiks- en productie-in-
stallaties. 

Om de capaciteit en het vermogen van de buffer te bepalen, berekenen 
we op basis van de gebruiks- en productieprofielen eerst hoeveel ener-
gie we per dag willen opslaan en binnen de 24 uur terug willen gebruiken. 
Dit is de maximum flexibiliteit per dag (zie definitie onder 1.1). Door deze 
waardes te sorteren op grootte en weer te geven in een grafiek bekomen 
we de jaarbelastingsduurcurve. Hierop kunnen we aflezen welke buffer-
capaciteit we gedurende een bepaald aantal dagen per jaar kunnen ge-
bruiken voor het verhogen van het eigenverbruik. Om het jaarverbruik 
van het bedrijf buiten beschouwing te laten, is de gewenste buffercapaci-
teit uitgedrukt per MWh verbruik. 

We nemen als voorbeeld een jaarbelastingsduurcurve van een 
supermarkt met een PV-installatie van 0,25 kWp/MWh jaarverbruik. 
Figuur 22 toont dat een buffercapaciteit van 0,10kWh/MWh jaarver-
bruik ongeveer 60 volledige cycli per jaar kan laden en ontladen 
voor het verhogen van het eigenverbruik. Gedurende ongeveer 90 
dagen kan nog een deel van de batterijcapaciteit worden gebruikt. 
Als de batterij ook gebruikt wordt voor netondersteuning kunnen 
deze cycli worden verhoogd, afhankelijk van de marktsituatie.     

Figuur 22: Belastings-
duurcurve buffer ge-
middelde supermarkt 
met PV-installatie 
van 0,25 kWp/MWh 
jaarverbruik

Meestal zorgt het installeren van extra buffercapaciteit voor een aanzien-
lijke meerkost, en kan er in de bestaande installaties slechts een beperkte 
hoeveelheid energie gebufferd worden. Daarom is het belangrijk om na te 
rekenen hoeveel energie er per jaar effectief minder gebufferd wordt als 
de buffercapaciteit daalt. Als er voldoende meetgegevens beschikbaar 
zijn, kan je de hoeveelheid gebufferde energie berekenen. 

Gewenste buffercapaciteit per jaarverbruik [kWh/MWh]
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Als de energieproductie gebeurt door PV-installaties zien we dat 
het laadvermogen een stuk groter moet zijn dan het ontlaadvermo-
gen. De reden hiervoor is dat er maar gedurende een korte periode 
elektriciteitsinjectie is, en gedurende een vrij lange periode elektri-
citeitsafname. 

Niet enkel de capaciteit is belangrijk bij het berekenen van een buffer, er 
moet ook rekening gehouden worden met het vermogen. Hier moet je 
voor de meeste buffertypes een onderscheid maken tussen het laadver-
mogen en het ontlaadvermogen.

Het gewenste laadvermogen voor een specifiek minimum eigenverbruik 
kan je bepalen door te berekenen hoeveel energie er per tijdseenheid 
in de buffer gestopt kan worden. Dit is afhankelijk van de buffergrootte, 
maar ook van de hoeveelheid energie die op overschot is (verbruiks- en 
productievermogen).   

Let op dat berekeningen op basis van de elektriciteitsprofielen altijd een 
elektrisch vermogen geven. Als de buffer gevormd wordt onder een an-
dere energievorm, moet er rekening gehouden worden met de energie-
omzetting.

Het maximaal gewenste ontlaadvermogen voor een specifiek minimum 
eigenverbruik kan je bepalen door te meten hoeveel energie er afgeno-
men wordt van het net en gedurende welke tijdspanne dit gebeurt. Hier-
bij moet eveneens rekening gehouden worden met de energie die be-
schikbaar is in de buffer en de efficiëntie van de omzetting. Als de energie 
niet terug omgezet wordt in elektriciteit moeten we gaan kijken hoeveel 
energie (bijvoorbeeld koude) we kunnen gebruiken gedurende de perio-
de dat er afname van elektriciteit is. 

Gewenste 
laad- en 
ontlaad-
vermogen

2.2.2.

Regel-
techniek

2.3.
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Een slimme sturing is maatwerk. Per case kunnen andere meetpunten en 
andere stuuralgoritmes optimaal zijn.  

Bij buffers moet de regelaar op ieder moment weten hoever de buffer 
geladen of ontladen is. In de eerste plaats is deze informatie belangrijk 
om de prioriteit te bepalen indien er meer slimme verbruikers/buffers zijn. 
Daarnaast wordt deze informatie ook gebruikt in de ‘voorspellingsstra-
tegie’. Als het weerstation bijvoorbeeld veel productie voorspelt, kan de 
buffer naar een extra laag bufferniveau gebracht worden. 

Slim
meten

2.3.1. Een eerste belangrijk onderdeel van een slimme sturing is de dataset die 
bepaalt of er al dan niet geschakeld moet worden. Voor het verhogen van 
het eigenverbruik is de bepalende factor het vermogen op het aansluit-
punt van het net. Met (toekomstige) slimme meters kan je via de P1-poort 
alle nodige data opvragen. Als er geen tijd is om te wachten op de slimme 
meter of als er elektronische meters worden geïnstalleerd die niet door 
de afnemer kunnen worden uitgelezen, kan een extra meter worden ge-
plaatst. De exacte voorwaarden die aan de meter worden gesteld hangen 
af van de regelaar. 

Algemeen zijn volgende parameters van belang:

• richting: de meter moet kunnen meten (en communiceren) in welke 
richting de stroom vloeit: afname of injectie. Sommige regelsys-
temen baseren zich enkel op injectie, bij deze systemen kan een 
meter worden gebruikt die slechts in één richting meet.

• vermogen/energie: De meest accurate manier van regelen is een 
regeling op basis van vermogen (kW).  Een vermogensregeling is 
snel en reageert eenvoudig op basis van een offsetwaarde. Omdat 
het vermogen gekend is, is het gemakkelijk een keuze te maken 
tussen verschillende toepassingen die kunnen worden aangestuurd. 
Eenvoudigere systemen sturen dikwijls op basis van energie. Hierbij 
duurt het in de meeste gevallen iets langer vooraleer er gestuurd 
kan worden en zijn er extra berekeningen nodig via de regelaar om 
te kijken welke toepassing best geschakeld wordt.

• actief/schijnbaar vermogen: Het actief vermogen heeft een veel 
groter aandeel in de energiekost dan het schijnbaar vermogen. Om 
doelgericht de energiekost terug te dringen, is een slimme sturing 
op het actief vermogen het meest rendabel.  Er zijn systemen die 
werken met een schijnbaar vermogen (stroom- en spanningsmeting) 
maar deze zijn in de meeste gevallen minder accuraat, tenzij je de 
sturing wil gebruiken voor peak shaving. 

• productie: Het meten van de productie is niet prioritair voor slim 
sturen. Het meten van de productie dient vooral ter controle van de 
goede werking van de installatie. Bijkomend kunnen deze meetdata 
ingezet worden om het eigenverbruik te verhogen. 

• productie via weersvoorspellingen: Regelstrategieën op basis van 
de productie zullen eerder rekening houden met weersvoorspellin-
gen. Thermische buffers kunnen naar een extra lage energie-inhoud 
gebracht worden als er in de volgende uren veel productie verwacht 
wordt. Voor deze voorspelling is geen energiemeting nodig maar is 
het beter om de voorspelling te maken via weerdata die eenvoudig 
via internet met de regelaar worden gecommuniceerd.

Slim
sturen

2.3.2. Slim sturen van bedrijfsinstallaties kan onder meer door verbruikers te 
verschuiven in de tijd of door thermisch te bufferen in de bestaande in-
stallaties. 

Bij toevoeging van een slimme sturing aan een verbruiker moet rekening 
worden gehouden met de basisregeling die instaat voor het comfort, de 
productie, kwaliteit, onderhoudsalarmen, veiligheid, ... Goede afspraken 
tussen de installateur van de slimme sturing en installateur van de ver-
bruikers zijn nodig.

Dit deel beschrijft voor enkele verbruikers (relevant voor de onderzochte 
typebedrijven) de basisregeling en mogelijke strategieën voor slim stu-
ren. 

SLIM STUREN VAN KOELINSTALLATIES

Koelinstallaties kunnen zowel voor positieve temperaturen (koelcellen) 
of negatieve temperaturen (vriescellen) instaan. Koelinstallaties kunnen 
installaties met directe expansie of indirecte koelinstallaties zijn. Twee 
verbruikers komen in aanmerking voor slim sturen: de compressor en de 
ontdooiing.

Compressorsturing in koelinstallaties

Basisregeling koelcompressor

Pumpdown principe
Een compressor in een koelinstallatie wordt meestal niet rechtstreeks ge-
stuurd op de ruimtetemperatuur. Het is de lagedrukpressostaat die de 
compressor stopt van zodra de druk in de verdamper en aan de zuigzijde 
van de compressor onder een ingestelde waarde komt.

Minimale aan-tijd en uit-tijd van de compressor
Compressoren bevatten bewegende onderdelen die gesmeerd moeten 
worden. Een deel van de smeerolie mengt zich met het stromende koel-
middel en wordt zo rondgepompt in de installatie. Om de olie goed te 
laten circuleren moet de compressor een minimumtijd blijven draaien van 
zodra deze gestart is. Hoe lang dat nodig is, hangt af van de grootte van 
de installatie en het type compressor. Deze parameter wordt de minimale 
aan-tijd genoemd. 

De minimale uit-tijd geeft aan hoe lang de compressor stil moet blijven 
staan eens deze gestopt is en dient om de druk aan de hogedrukzijde 
te laten dalen. Als de compressor is gestopt bij maximum hogedruk aan 
perszijde, dan zal bij een onmiddellijke herstart het startkoppel enorm 
hoog zijn met schadelijke gevolgen voor de compressormotor. 
 

De compressor slim sturen

Het toepassen van een slimme sturing heeft als doel de compressor zo 
veel mogelijk te laten draaien op momenten dat er veel zon is in het ge-
val van een PV-installatie. De veiligste manier van slim bufferen is het 
onrechtstreeks aansturen van de compressor door het verlagen van de 
setpunttemperatuur. 

Niet-technische voorwaarden
De algemene voorwaarden voor slim sturen van koelinstallaties zijn toe-

A.
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gelicht in hoofdstuk 2.1.2 punt a). Onder andere de productkwaliteit is 
een beperkende factor voor de mogelijke temperatuurverschuiving. Pro-
ductroulatie – producten die uit de buffer gehaald worden, bijvoorbeeld 
uit het magazijn in een supermarkt – kan nefast zijn voor het rendement 
van de buffer.

Lagedrukpressostaat
In ‘eenvoudige’ installaties met een mechanische pressostaat heeft de re-
geling geen rechtstreekse invloed op de zuigdruk. De zuigdruk zal dalen 
als de ruimtetemperatuur daalt. De lagedrukpressostaat moet dus vol-
doende laag ingesteld worden, iets lager dan de verdamperdruk die over-
eenkomt met de temperatuur bij het laagste setpunt. Deze instelling heeft 
behalve het iets langer doordraaien van de compressor na het sluiten van 
het magneetventiel niet direct invloed op de compressor bij een normaal 
setpunt. De ‘eenvoudige’ installaties zoeken zelf een balans tussen tem-
peratuur, druk en koelmiddeldebiet. 

Bij installaties met een frequentiegestuurde compressor (en een grote 
verschuiving van het setpunt) is het sterk aan te raden om de instellingen 
van de lagedruk mee te laten variëren met de instelling van de ruimtetem-
peratuur. Als de lage druk permanent ingesteld blijft op de lage waarde 
die nodig is om te kunnen werken bij een verlaagd temperatuursetpunt 
zal de compressor in normaal bedrijf werken met een hoger toerental dan 
nodig met een instabiele installatie tot gevolg. 

Beschikbaar vermogen
In de meeste gevallen wordt een koelinstallatie ontworpen om bij een 
maximale belasting ongeveer 24 op 24 te draaien. Een koelinstallatie zal 
meestal het zwaarst belast worden als er veel zon is. Bij een krap gedi-
mensioneerde installatie zal de compressor al op maximum vermogen 
draaien zodat een verlaging van de setpunttemperatuur niet zorgt voor 
een effectieve daling van de temperatuur. Omdat er geen extra vermo-
gen kan geleverd worden, is het opbouwen van extra buffercapaciteit niet 
mogelijk. Bij het dimensioneren van nieuwe koelinstallaties kan extra ver-
mogen ingerekend worden (van de compressor, condensor, verdamper, 
leidingen) om een bepaalde temperatuurverlaging binnen een bepaalde 
tijd te behalen.   

Minimale aan- en uit-tijd van de compressor
Het verschuiven van de setpunttemperatuur kan pas als de voorwaarden 
van minimale aan- en uit-tijd gerespecteerd blijven.

Ontdooiing in koelinstallaties

Basisregeling ontdooiing

Als de verdampertemperatuur in de koelcellen onder 0°C komt, zullen 
deze geregeld ijsvrij moeten worden gemaakt. De ontdooiing gebeurt au-
tomatisch door de regelaar van de koelinstallatie en is op verschillende 
manieren mogelijk. In installaties met een relatief hoge celtemperatuur 
kan dit op een natuurlijke manier en is slimme sturing van de ontdooiing 
niet van toepassing. In de meeste gevallen is er op geregelde tijdstippen 
geforceerde ontdooiing. 

Ontdooimethodes
Een eerste methode is de elektrische ontdooiing. Hierbij worden elektri-
sche weerstanden geplaatst in de verdamper die de rijp doen smelten. 
Een tweede methode bestaat erin de koelmiddelflow tijdens het ontdooi-
en om te draaien waardoor de warme persgassen van het koelmiddel 
de verdamper ‘van binnenuit’ opwarmen en op die manier de rijp doen 

smelten. De tweede methode is de meest energiezuinige maar vraagt een 
grotere investering. Vandaar wordt nog dikwijls gekozen voor elektrische 
ontdooiing die bovendien mogelijkheden biedt voor slim sturen. 

De elektrische ontdooiing slim sturen

Regeling op tijdsklok
De basisregeling van de ontdooiing kan op basis van een tijdsklok, waarbij 
op vaste tijdstippen (2 à 3 keer per 24 uur) de compressor en verdamper-
ventilator uitgeschakeld wordt en de ontdooicyclus gestart. De tijd tussen 
twee ontdooiingen is niet al te kritisch in de meeste installaties en er kan 
meestal vroeger of later gestart worden (±1 uur). In de meeste koeltechni-
sche regelingen zijn geen parameters voorzien voor het verschuiven van 
de ontdooicyclus in de tijd. Programmatie van een aparte slimme sturing, 
eventueel de volledige ontdooiregeling, zal nodig zijn. 

Waar de start van de ontdooicyclus niet al te kritisch is, is de duur van de 
ontdooiing dit wel. Een te lange ontdooiing zorgt ervoor dat verdamper te 
fel opwarmt met energieverlies tot gevolg. Als er te kort ontdooit wordt, 
zal het water dat gevormd wordt bij het afsmelten van de rijp niet volledig 
uit de verdamper of lekbak verdwenen zijn en vervolgens overgaan in ijs 
wanneer de koelinstallatie terug begint te koelen. Wanneer er ijs gevormd 
wordt zal er bij de start van de volgende ontdooiing nog meer water zijn 
dat opnieuw verandert in ijs waardoor de ijslaag zeer snel aangroeit met 
als gevolg te weinig koelvermogen, lagedruk fouten, … 

Regeling op ijslaagdiktesensoren
Een tweede methode van ontdooiregeling gebeurt op basis van ijslaag-
diktesensoren. Deze sensoren geven de regeling aan wanneer er te veel 
rijp gevormd wordt, waardoor er enkel ontdooid wordt als dit effectief 
nodig is voor de installatie. Bij het gebruik van dit type regeling, kan het 
signaal van de ijslaagdiktesensor dienen als ingang in de slimme regeling 
met voorspelling, en de ontdooiing nog even uitstellen.

Communicatietopologie bij koelinstallaties

De meeste koelinstallaties – ongeacht of er één of meerdere cellen zijn 
aangesloten op één compressorunit – hebben per cel een thermostaat 
die de temperatuur bepaalt. Verschillende fabrikanten hebben al rege-
laars met de functionaliteit om de setpunttemperatuur te verlagen via een 
digitaal contact of een communicatiebus. In de meeste gevallen kan de 
verschuiving van het setpunt ingesteld worden in de regelaar. 

Regelaars voor slimme sturingen zijn meestal voorzien van meerdere 
communicatieprotocols. De regelaars van de meeste koelinstallaties zijn 
opgebouwd uit enerzijds de celregelaars die de temperatuur en ontdooi-
ing per koelcel of -meubel regelen en een centrale regelaar die zorgt voor 
regeling van de compressorcentrale, condensor en communicatie met 
één of meerdere PC’s. 
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Figuur 23: communicatietopologie 
koelinstallatie - mogelijke communi-
catie met slimme sturing in stippellijn

Procesparameter 
(PT100 / 4-20mA / 
0-10V / ...)

Digitale communi-
catie (potentiaal vrij 
contact)

Seriële bus-
communicatie 
(MODBUS)

Sturing op afstand/
IOT (Internet 
Protocol)

Veel koelinstallaties communiceren via MODBUS. Via deze bus kunnen 
instellingen aan koelcelregelaars, ontdooiregelaars, … aangepast wor-
den. Naast de communicatiebus zijn vele celregelaars uitgerust met een 
digitale ingang. Aan deze ingang kunnen verschillende functies toege-
wezen worden, bijvoorbeeld setpuntverschuiving. Het grote voordeel 
van communicatie via digitale contacten is dat deze snel en makkelijk 
geïmplementeerd kan worden. De grootste kost – in vergelijking met de 
communicatiebus – is het voorzien van een extra kabel naar de verschil-
lende regelaars. Deze kost kan vermeden worden als de slimme regelaar 
via MODBUS kan communiceren met de regelaars van de koelinstallatie. 
De implementatie van een slimme sturing vraagt meestal tussenkomst 
van een regeltechnieker die zowel op de hoogte is van de slimme sturing 
als van de koelinstallatie en/of goede afspraken tussen de koeltechnisch 
installateur, integrator van slimme sturingen en eindgebruiker. 

SLIM STUREN VAN DE PRODUCTIE VAN WARM 
WATER

De productie van warm water gebeurt meestal met een warmtepomp en/
of een elektrische weerstand. De slimme sturing van een warmtepomp 
staat beschreven in volgend hoofdstuk.

De basisregeling van de meeste elektrische boilers gebeurt met een 
thermostaat. Een slimme sturing van een elektrische boiler kan eenvou-
digweg door toevoeging van een extra temperatuursetpunt. Bijvoorbeeld 
krijgt de boiler naast het basissetpunt van 40°C een extra setpunt van 
90°C. Bij email boilers moet dit tweede setpunt beperkt blijven tot 80°C.

Er bestaan warmwaterboilers die direct gebruik maken van gelijkstroom 
uit PV-panelen. Deze toestellen hebben geen netvoeding of omvormer 
nodig. Daarnaast zijn er ook toestellen die wel gekoppeld zijn met het 
elektriciteitsnet maar die via een slimme sturing injectie op het net ver-
mijden. De slimme sturing zal voorrang geven aan andere huishoudelijke 
apparaten. Pas als er injectie is, begint de elektrische boiler te laden.
De SAVE brochure voor melkveebedrijven (ook als pdf op de SAVE web-
site) beschrijft de winst door een eenvoudige tijdsklokregeling voor de 
productie van warm water voor de reiniging van de melkinstallatie en de 
koeltank.

Voor sommige proces-
sen kan de tempera-
tuur best niet te hoog 
worden. Temperaturen 
van 90°C aan een kraan 
verwacht niemand, 
bij deze temperatuur 
verbrand je je handen. 
Sommige toestellen, zo-
als hotfill wasmachines, 
kunnen ook niet tegen 
temperaturen hoger dan 
60°C. In zulke gevallen 
kan voor de veiligheid 
best een thermostatisch 
mengventiel achter de 
boiler worden geplaatst 
voor het aanmaken van 
bijvoorbeeld 60°C. 

SLIM STUREN VAN WARMTEPOMPEN

Warmtepomp voor ruimteverwarming en sanitair warm water

Om de werking van een slim gestuurde warmtepomp uit te leggen be-
schrijven we eerst de normale werking van een warmtepomp. Warmte-
pompen hebben altijd een regeling voor ruimteverwarming (cv), vaak aan-
gevuld met een regeling voor sanitair warm water (SWW).

Basisregeling warmtepomp

Weersafhankelijke regeling (WAR) met ruimte-invloed
De meeste warmtepompen werken via een WAR. Een zuivere WAR houdt 
geen rekening met de ruimtetemperatuur, maar past de watertempera-
tuur aan afhankelijk van de buitentemperatuur. Het verband tussen water-
temperatuur en buitentemperatuur wordt de stooklijn genoemd. Door het 
correct instellen van de stooklijn zal de watertemperatuur altijd zo laag 
mogelijk zijn. Hierdoor zal de warmtepomp minder energie verbruiken. 
Door de watertemperatuur enkel afhankelijk te maken van de buitentem-
peratuur kan er niet gereageerd worden op bijvoorbeeld het aantal men-
sen in de woning. Deze mensen produceren allemaal warmte dus moet 

B.

C.

Internet

T.verd

T.ruimte

Magneet
ventiel

T.regelaar
T.verd

T.ruimte

Magneet
ventiel

T.regelaar
T.verd

T.ruimte

Magneet
ventiel

T.regelaar

Comp. Rack
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de warmtepomp in principe minder warmte leveren bij meer mensen. Om 
hiermee rekening te houden, zijn veel regelingen uitgevoerd als een WAR 
met ruimte-invloed. De basisregeling blijft dat de watertemperatuur ge-
regeld wordt afhankelijk van de buitentemperatuur, maar als de thermo-
staat in de ruimte een afwijking meet tussen de werkelijke waarde en de 
gewenste waarde zal deze de gewenste watertemperatuur verhogen of 
verlagen. 

Maximale aanvoertemperatuur
Door de aparte instelling van de stooklijn en ruimte-invloed valt moei-
lijk te controleren wat nu effectief de maximale aanvoertemperatuur van 
het water is. Aangezien deze heel belangrijk is, enerzijds om voldoen-
de rendement te halen uit de warmtepomp en geen hogedrukfouten te 
genereren, anderzijds om de temperatuur in de vloerverwarming niet te 
hoog te laten oplopen zodat er geen breuken in de vloer komen, hebben 
de meeste warmtepompen ook een maximumtemperatuur. Deze tempe-
ratuur zal nooit overschreden worden, onafhankelijk van de ingestelde 
stooklijn en parallelle verschuiving door de ruimte-invloed.  

Tijdsvertraging
Een derde parameter die bepaalt of de warmtepomp al dan niet zal draai-
en is de ‘tijdsvertraging’. Veel fabrikanten drukken deze uit in graadminu-
ten/graadseconden. Deze parameter zorgt ervoor dat de warmtepomp 
niet gaat pendelen en schakelt de warmtepomp pas uit wanneer deze 
een aantal minuten X graden boven de gewenste waarde komt. Ook bij 
het aanschakelen van de warmtepomp zal de gewenste temperatuur en-
kele minuten X graden onder de gewenste waarde moeten blijven voor-
aleer de warmtepomp gaat werken. 

Prioriteit SWW
Om aan de hoge comforteisen te voldoen van warm tapwater zal de warm-
tepomp reageren bij de minste afwijking in boilertemperatuur (SWW). De 
productie van warm water heeft altijd voorrang op de productie van cv. 

De warmtepomp slim sturen
Een slimme sturing moet rekening houden met de basisregeling en dus 
bijvoorbeeld ook met de tijdsvertraging die nodig is om pendelen te ver-
mijden. Bij een warmtepomp die geschakeld is in cv-modus kan het dus 
enkele minuten duren vooraleer de warmtepomp reageert op een signaal 
van de slimme regelaar. Deze tijdsvertraging kan nefast zijn voor de effi-
ciëntie van de slimme regeling. 

Om toch snel een (beperkte) hoeveelheid energie te bufferen, is het daar-
om aangewezen de sanitair warmwaterproductie van de warmtepomp 
slim te gaan aansturen. Omwille van de hoge comforteisen voor sanitair 
warm water zal de warmtepomp wel onmiddellijk reageren op een sig-
naal van de slimme regelaar. 

De jaarlijkse energiekost voor de productie van SWW is eerder beperkt. 
Een slimme regelaar kan dus best worden ingezet op het volledige ver-
bruik van de warmtepomp en dus zowel cv als SWW slim sturen.

Smart grid ready warmtepompen
In Duitsland is er al geruime tijd een label SG ready uitgewerkt dat warm-
tepompen kunnen krijgen als ze slim kunnen worden aangestuurd. In Bel-
gië wordt weinig aandacht besteed aan dit label omdat er op dit moment 
(2018) nog geen markt is voor SG ready warmtepompen. Toch voldoen 
de meeste van de verkochte warmtepompen in België aan dit label, zie 
lijst https://www.waermepumpe.de/sg-ready/. Veel bestaande warmte-
pompen kunnen dus vrij eenvoudig aangepast worden aan een slimme 

De SG ready warmtepomp kan door de slimme sturing in vier verschillen-
de regimes gestuurd worden:

1. In het basisregime zal de warmtepomp werken op een normale 
energiezuinige stand. Net als in de basisregeling werkt het basisre-
gime als een weersafhankelijk regeling. 

2. In het verhoogde regime zal de warmtepomp gaan werken in een 
‘verhoogde’ stand waardoor het waarschijnlijk is dat de warmte-
pomp meer zal verbruiken. In feite is het verhoogde regime een 
parallelle verschuiving van de stooklijn, net zoals de ruimte-invloed. 
Als de ruimte-invloed hoog staat ingesteld en de maximale water-
temperatuur laag, is er weinig marge waarbinnen de warmtepomp 
effectief slim aangestuurd kan worden naar verhoogd regime. Van-
daar is een goede instelling van de stooklijn en ruimte-invloed van 
groot belang. 

3. In een derde regime zal de warmtepomp verplicht aangeschakeld 
worden. Hierbij wordt nog wel rekening gehouden met de maximale 
watertemperatuur die niet overschreden mag worden. Hier bepaalt 
dus de basisregeling of de warmtepomp al dan niet zal starten bij 
het commando van de slimme sturing. Naast de compressor zal bij 
de meeste fabrikanten in deze modus ook de elektrische weerstand 
mee aangestuurd worden indien deze aanwezig is in de warmte-
pomp.

4. Het laatste regime is verplicht uit. Hierbij worden de compressor 
en weerstand volledig uitgeschakeld, ongeacht comfortparameters 
als ruimtetemperatuur, watertemperatuur, …. In dit regime zal de 
warmtepomp 100% zeker geen energie verbruiken. De keerzijde 
is dat het comfort sterk kan dalen. Daarom moet met de gebruiker 
en integrator van de slimme sturing duidelijk afgesproken worden 
tot welke comfortwaarde dit regime actief mag zijn, bijvoorbeeld 
maximaal 3°C onder de setpunttemperatuur. Door deze afspraken 
kan de verwarmingsinstallateur de installatie zo ontwerpen dat het 
comfort binnen de gestelde grenzen blijft gedurende de tijd dat 
de warmtepomp wordt uitgeschakeld. Meestal wordt hiervoor het 
buffervolume vergroot.   

Communicatie en stuuralgoritmes
Het SG ready label is ontworpen om warmtepompen stuurbaar te maken 
vanuit het distributienet. Hiervoor moest de communicatie enerzijds heel 
eenvoudig en uniform verlopen. Anderzijds zijn de verschillende regimes 
voornamelijk gekozen om netondersteuning te kunnen bieden. Qua com-
municatie werken smart grid ready warmtepompen met 2 digitale con-
tacten, waarmee de 4 regimes gestuurd kunnen worden. De combina-
ties O-O; O-I; I-I; I-O sturen respectievelijk het basisregime, verhoogde 
regime, verplicht aan en verplicht uit.  De slimme regelaar beslist welke 
contacten aangestuurd worden op basis van de geproduceerde energie. 
Voor verhoging van het eigenverbruik zullen de contacten voor verhoog-
de werking en verplicht aan (O-I; I-I) de belangrijkste zijn. 

sturing. De slimme sturing moet eveneens op maat worden gemaakt van 
de warmtepomp. 
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Com-
municatie

2.3.3. DIGITALE CONTACTEN

Potentiaalvrije contacten
Veel energiemeters zijn uitgerust met digitale contacten en kunnen een 
puls geven per bepaalde hoeveelheid afgenomen of geïnjecteerde kWh 
energie. Bij de meeste toestellen kan de richting van de stroom (afname of 
injectie) niet afgeleid worden uit de puls. Ook geeft de puls enkel kennis 
van een hoeveelheid actieve energie, geen vermogen of stroom. Bij duur-
dere toestellen is het soms wel mogelijk een bepaalde variabele aan een 
pulscontact toe te wijzen, bijvoorbeeld enkel injectie.

De meeste pulscontacten zijn zogenaamde potentiaalvrije pulscontacten. 
Dit betekent dat de energiemeter zelf geen spanning of stroom op de 
contacten zet, maar dat deze extern, moet worden voorzien, bijvoorbeeld 
door de datalogger. Dit zorgt ervoor dat er een veilige scheiding is tussen 
de datalogger en de energiemeter(s).

Niet alleen het meten van verbruiken maar ook het aansturen van ver-
bruikers kan via digitale contacten. Dit kan door bijvoorbeeld een extra 
relais te plaatsen die de installatie uitschakelt of door gebruik te maken 
van digitale contacten die in verschillende regelaars van verbruikers voor-
zien worden om te schakelen tussen ‘normaal bedrijf’, ‘verhoogd bedrijf’, 
‘spaarbedrijf’ of ‘verplicht uit’. Voorbeelden hiervan zijn de smartgrid 
ready warmtepompen en koelcelregelaars met een verschuiving van het 
setpunt. Dit laatste heeft de voorkeur op het simpelweg uit of aanscha-
kelen van deze complexe machines. De digitale contacten in de regelaar 
triggeren een veilige afschakel- of opstartprocedure.

Optische pulsen
In sommige omstandigheden is het niet gewenst dat er bedrade, elektri-
sche communicatie tussen de energiemeter en een extern toestel (data-
logger) gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij energiemetingen 
op transformators, of om de energiemeter tegen invloeden van buitenaf 
te beschermen. In dat geval wordt vaak gebruik gemaakt van optische 
communicatie.

Bij optische pulsen beschikt de energiemeter over een LED die per puls 
knippert. Een ontvanger met fotodiode pikt deze puls op en zet deze op 
zijn beurt om naar een elektrische puls die naar de datalogger wordt ge-
stuurd. De afstand waarin deze puls opgepikt kan worden is beperkt tot 
enkele centimeters. De meeste energiemeters maken van dit type opti-
sche pulsen gebruik.

Een speciale vorm van optische pulsen wordt gebruikt bij watertellers en 
gasmeters. Deze beschikken niet over een elektrische aansluiting en kun-
nen dus geen LED doen pinken. Bij deze tellers worden reflectors aange-
bracht op de telleruitlezing. Een leeskop wordt op de teller geplaatst die 
over een LED beschikt, en als er een reflectie wordt opgepikt, wordt er 
een elektrische puls naar de datalogger gestuurd. 

Bij de meeste gas- en watertellers is het cijfer 6 of 0 van een kleine reflec-
tor voorzien. Sommige tellers hebben ook reflectors op hun wijzerplaten.
Deze pulsen kunnen uiteraard enkel gebruikt worden om te meten, niet 
om te sturen.

Figuur 24: Leeskop 
om de LED pulse van 
een smart meter te 
registreren

A.

Figuur 25: Bij deze 
gasteller is het rechtse 
cijfer 0 vervangen door 
een reflector

Figuur 26: In deze water-
teller werd een reed-

contact geschoven

Magnetische pulsen
Zowat alle watertellers en gasmeters die sinds de jaren ’90 geplaatst wer-
den, zijn voorzien van een magnetisch contact in het telwerk. Dit werkt 
gelijkaardig aan de optische pulsen, maar nu moet er een meetkop met 
een reedcontact gebruikt worden. Dit contact geleidt de elektrische 
stroom als de magneet op het telwerk voorbij komt, en kan zo een elek-
trische puls genereren.
Magnetische contacten zijn betrouwbaarder dan optische pulsen, en de 
meetkop verhindert het aflezen van de tellerstand niet.

DIGITALE COMMUNICATIE

Algemeen
Belangrijk is allereerst het verschil tussen protocol en de fysische laag bij 
digitale communicatie. 

Het protocol is een omschrijving van hoe de boodschap moet worden 
vormgegeven. Alle toestellen moeten het protocol kunnen interpreteren. 
Met andere woorden, alle toestellen moeten dezelfde taal spreken. Voor-
beelden van protocollen zijn Modbus, Mbus, LoRaWAN, …

De fysische laag is het medium waarover de boodschappen worden 
getransporteerd. Dit kan een elektrische of optische kabel zijn, de lucht 
(draadloos), ... Ook hier zijn afspraken vereist zodat alle toestellen kunnen 
interfacen met de fysische laag. Bekende standaarden zijn onder andere 
RS-232 of RS-485, die de elektrische specificaties vastleggen om te com-
municeren via elektrische signalen over een kabel.

Een protocol kan in principe over alle vormen van fysische lagen worden 
gebruikt. Omdat historisch gezien sommige protocollen quasi exclusief 
op bepaalde fysische lagen worden gebruikt, ontstaat er soms verwar-
ring. Zo wordt in de industrie Modbus RTU quasi enkel op RS-485 ver-
bindingen gebruikt, en worden over RS-232 bijna altijd ASCII codes ge-
stuurd. 

Een laatste belangrijke aspect is de topologie van het digitale netwerk. 
Dit is de manier waarop meerdere deelnemers met elkaar communiceren. 
In de praktijk worden slechts twee topologieën gebruikt: het busnetwerk 
en het sternetwerk.

In een busnetwerk is iedere deelnemer sequentieel met de volgende 
deelnemer verbonden. Alle boodschappen die door een deelnemer wor-
den verstuurd, worden door de volgende deelnemer doorgestuurd tot de 
deelnemer voor wie de boodschap bedoeld is, wordt bereikt. Modbus 
RTU is bijvoorbeeld een protocol dat typisch op busnetwerken wordt ge-
bruikt. Busnetwerken zijn handig als veel toestellen zich dicht bij elkaar 
bevinden. Omdat alle boodschappen over dezelfde lijn verstuurd worden 
zijn ze trager, en bij een enkele kabelbreuk valt meteen ook de hele bus 
uit.

In een sternetwerk staat iedere deelnemer in contact met een centraal 
toestel dat de boodschappen analyseert en enkel doorstuurt naar de 
juiste ontvanger. Een Ethernet computernetwerk is hier een typisch voor-
beeld van. Sternetwerken zijn veel sneller en betrouwbaarder dan bus-
netwerken, maar vereisen ook meer bekabeling. Tussen iedere deelne-
mer en het centrale toestel moet namelijk een aparte kabel lopen.

De meeste digitale communicatie verloopt bidirectioneel, waardoor het-
zelfde protocol voor zowel meten als sturen kan worden gebruikt.

B.

Figuur 27: Bus- en 
stertopologie

Energiemeters

Bustopologie

Router

Energiemeters

Stertopologie

Data-
logger

Data-
logger
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Figuur 28: Modbus RTU

Modbus RTU
Een veel gebruikte digitale communicatie-interface voor energiemetin-
gen automatisatie van verbruikers in de industrie is MODBUS RTU. Stan-
daard bestaat een MODBUS-topologie uit één ‘master’, in de praktijk de 
datalogger of PLC, en verschillende ‘slaves’, de energiemeters.  De topo-
logie is een busnetwerk, meestal over de RS-485 interface. Er loopt een 
2-aderige kabel van de datalogger naar de eerste energiemeter, van deze 
energiemeter naar de volgende enzovoort. 
 
Modbus RTU is een eenvoudig en robuust systeem, ongevoelig voor 
eventuele elektromagnetische verstoringen zoals die in de industrie vaak 
voorkomen. Er kunnen tot 254 toestellen aangesloten worden op een bus 
die maximaal 1,2km lang kan zijn. Het protocol is zeer eenvoudig waar-
door het probleemloos op microcontrollers en goedkope PLC’s toegepast 
kan worden. Het is een kostenefficiënt systeem, dat door zowat alle fabri-
kanten ondersteund wordt. 

Modbus RTU is geschikt om zowel meetdata als stuurcommando’s te 
communiceren.

Modbus TCP
Modbus TCP is een variant van Modbus RTU, maar bedoeld om over een 
standaard IP datanetwerk te lopen. De topologie is een sternetwerk. Een 
nadeel aan een busnetwerk zoals gebruikt bij Modbus RTU is dat de bus 
niet onderbroken mag zijn. En als de energiemeters zich verspreid over 
een bedrijfshal bevinden, zal de kabel tot bij al deze locaties moeten wor-
den getrokken.

Omdat in moderne bedrijfsgebouwen er meestal al een uitgebreid IP net-
werk aanwezig is, is het soms gemakkelijker de energiemeters gewoon 
via dit netwerk aan te sluiten. 

Energiemeters die via Modbus TCP communiceren worden via een gewo-
ne netwerkpoort op het IP netwerk aangesloten. Ook de datalogger dient 
zich op het IP netwerk te bevinden.

Het grote voordeel van Modbus TCP is de gereduceerde bekabeling als 
de energiemeters zich verspreid over een onderneming bevinden. Mod-
bus TCP werkt ook veel sneller dan zijn busgebaseerd alternatief. Ener-
giemeters en dataloggers met Modbus TCP zijn wel duurder. Typisch zijn 
het de ‘premium’ toestellen die over Modbus TCP beschikken.

Modbus TCP is geschikt om zowel meetdata als stuurcommando’s te com-
municeren.

Profibus
In de industrie is Profibus, wat staat voor Proces Field Bus, een van de 
meest gebruikte standaarden om informatie tussen geautomatiseerde 
systemen uit te wisselen. Het is een standaard die zowel het protocol als 
de fysische laag beschrijft. Er bestaan meerdere varianten, maar in de 
praktijk wordt quasi altijd Profibus DP gebruikt. In explosieve omgevingen 
wordt daarnaast Profibus PA toegepast.

Het is een uitermate veilig betrouwbaar bussysteem dat zeer ongevoe-
lig is voor elektromagnetische storingen. Het vereist wel specifieke be-
kabeling en connectoren. Sommige industriële energiemeters kunnen, 
meestal via een optionele adapter, ook op een Profibus netwerk worden 
aangesloten.

Omdat het de de-facto standaard in industriële automatisering is, onder-
steunen de meeste PLC’s, sensoren, actuatoren en andere automatise-
ringstoestellen Profibus. Omdat de communicatie beveiligd is, is het niet 

Er bestaat ook een sys-
teem dat Modbus-over-
TCP heet. In dit systeem 
worden afzonderlijke 
Modbus RTU netwerken 
aan elkaar gekoppeld 
via een IP netwerk. Het 
IP netwerk functioneert 
als een virtuele RS-
485 kabel. Dit is geen 
officiële standaard, en 
de Modbus-over-TCP 
toestellen van ver-
schillende fabrikanten 
werken mogelijk niet 
altijd samen. Daarom ra-
den we het gebruik van 
Modbus-over-TCP af.

Figuur 29: Profibus 
bekabeling (paars) en 
connectors

Figuur 30: Magnetische 
leeskop met M-bus 
interface geplaatst op 
een waterteller

mogelijk zomaar boodschappen op de bus te lezen of te sturen. Er moet 
op softwareniveau (PLC, SCADA systeem, …) een interface naar de data 
op de bus voorzien worden.

Profinet
Naast Profibus wordt ook Profinet (Process Field Net) gebruikt. Profinet 
is een protocol voor industriële automatisatie dat over verschillende fysi-
sche lagen kan lopen, maar in de praktijk hoofdzakelijk over een IP net-
werk gaat. Het is dus een sternetwerk, wat tot lagere kosten qua bekabe-
ling kan leiden als de verschillende toestellen verspreid over een site zijn.

Profinet behoudt veel van de voordelen zoals betrouwbaarheid en veilig-
heid van Profibus, maar via een eenvoudiger bekabelingssysteem.

Omdat er proceskritische data over een Profinet systeem worden ge-
transporteerd, is het ook hier niet mogelijk om zomaar op de bus in te 
grijpen. Een interfacing via de PLC of SCADA systeem is vereist.
Sommige industriële energiemeters kunnen, meestal via een optionele 
adapter, ook op een Profinet netwerk aangesloten worden.

M-bus
M-Bus of Meter-Bus, niet te verwarren met Modbus, is een standaard 
die speciaal ontwikkeld werd voor het registreren van meterstanden. 
Oorspronkelijk bedoeld voor gas- en watertellers wordt het nu ook voor 
energiemeters gebruikt. Er bestaat ook een draadloze variant, Wireless 
M-Bus.

M-Bus is een busverbinding die over een speciaal voor dit protocol ont-
wikkelde fysische laag loopt. Het voordeel van M-Bus is dat de kabel die 
tussen de datalogger en de meter loopt slechts twee aders bevat, maar 
tegelijk zowel spanning voor de energiemeters als communicatie trans-
porteert. De energiemeters hoeven dus niet meer van spanning voorzien 
te worden, ze verkrijgen deze via de bus. Dit is vooral handig bij watertel-
lers en gasmeters.

M-bus komt vooral voor bij gas- en watertellers, en minder bij energie-
meters. Wegens het meer beperkte aanbod van fabrikanten dan bijvoor-
beeld Modbus is het ook een duurder systeem.

BACnet
In de professionele gebouwautomatisatie wordt vaak BACnet gebruikt, 
zeker in de HVAC. BACnet staat voor Building Automation Control Net-
work. Het is een breed, semi-open protocol dat over verschillende fysi-
sche lagen kan lopen, maar tegenwoordig vooral over IP netwerken ge-
bruikt wordt (BACnet/IP).
Het BACnet protocol definieert geen eigen commando’s, maar wel objec-
ten. In die objecten kunnen meetdata of schakelcommando’s opgenomen 
zijn. Deze grote flexibiliteit zorgt ervoor dat je verschillende andere proto-
collen kan ‘verpakken’ in BACnet objecten, en BACnet kan gebruiken als 
een transportlaag voor andere protocollen. Het wil echter ook zeggen dat 
als twee toestellen beide ondersteuning voor BACnet hebben, het niet 
noodzakelijk betekent dat ze ook met elkaar kunnen spreken. Ze moeten 
ook beiden dezelfde communicatie-objecten uitwisselen.

De meeste professionele HVAC systemen en gebouwbeheersystemen 
hebben ondersteuning voor BACnet. In industriële automatisering komt 
dit protocol amper voor. Er zijn geen energiemeters bekend die BACnet 
ondersteunen, maar gezien veel sturingen van HVAC via BACnet verlo-
pen, is het toch een belangrijk protocol.
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KNX
In professionele domotica is KNX een van de meest gebruikte standaar-
den. Het is een semi-open protocol dat over heel veel fysische lagen kan 
lopen, maar in gebouwen vaak over een 2-aderige kabel loopt. Deze ka-
bel transporteert zowel spanning als datacommunicatie. Er bestaat ook 
een draadloze variant, KNX-RF.

Omdat KNX strikter gedefinieerd is dan BACnet is het een minder flexibel 
protocol, maar wel eenvoudiger te implementeren. Twee toestellen die 
beide KNX ondersteunen, kunnen altijd met elkaar spreken. 

KNX wordt zowel gebruikt om te sturen als om toestanden in te lezen. 
Het wordt toegepast in domotica, HVAC, toegangscontrole, en energie-
metingen. Veel fabrikanten bieden ook centrale stuurmodules aan die 
per aangesloten toestel een energiemeting bevatten, wat perspectieven 
biedt naar kostenefficiënte energiemonitoring én sturing. Door het grote 
aanbod van fabrikanten valt ook de prijs goed mee.

Andere systemen
In de bovenstaande paragrafen hebben we een overzicht gegeven van 
een aantal van de meest voorkomende communicatieprotocollen bij zo-
wel industriële als residentiele automatisering. Dit is maar een greep uit 
de vele honderden protocollen die er bestaan. Er bestaan nog veel meer 
systemen, bijvoorbeeld Zigbee, Zwave, LoRa, … elk met hun sterktes, 
zwaktes en toepassingsgebied.

LoRa

Ook in bestaande kantoorgebouwen en installaties kan een slimme regeling achteraf worden geïmplemen-
teerd, hoewel dit moeilijker is dan wanneer dit van in het begin gebeurt. Het voorzien van de nodige energie-
verbruiksmetingen kan bijvoorbeeld een spanningsafschakeling vereisen. Ook het trekken van nieuwe bekabe-
ling om waar nodig stuursignalen te krijgen, is vaak een hele opgave. 

In het kader van het SAVE project werd de draadloze LoRa technologie gebruikt op de Greenbridge demonstra-
tiesite in Oostende. Hoewel er al een aantal ‘draadvervangende’ technologieën bestaan, heeft LoRa een aantal 
voordelen. Allereerst heeft LoRa een zeer groot bereik, tot 2 kilometer in bebouwde omgeving, en kan het 
dankzij een innovatieve radiomodulatie ook goed functioneren in ‘storende’ omgevingen zoals in de industrie. 
Het grote bereik zorgt er voor dat er geen ‘repeaters’ nodig zijn, wat de kostprijs laag houdt. Een LoRa zender 
zelf heb je overigens al voor een aantal euro’s. Het zeer lage energieverbruik is een tweede voordeel. Een LoRa 
zender kan jarenlang op een klassiek batterijtje werken, wat de integratie aanzienlijk vereenvoudigt. Het derde 
voordeel tenslotte is de open aard van de technologie. Je bent niet verbonden aan één commerciële partij en 
kan er ook zelf mee aan de slag. Betalende abonnementen of licenties zijn niet vereist.

Naast de voordelen is er natuurlijk ook een nadeel. De LoRa technologie is enkel geschikt voor het sporadisch 
communiceren van zeer kleine hoeveelheden data, vergelijkbaar met de inhoud van een SMS. Gelukkig vol-
staat dat voor het communiceren van meet- en regelgegevens. 

De LoRa technologie zorgt ervoor dat de slimme sturing economisch en niet-invasief op een bestaande installa-
tie aangebracht kan worden. Zo kan een zender bijvoorbeeld worden ingebouwd in een klassieke thermostaat. 
De zender is voorzien van een eigen temperatuursensor en stuurt continu de actuele gegevens door naar de 
slimme sturing. De sturing kan ook het commando sturen om de thermostaat in of uit te schakelen. Is de sturing 
niet actief, herneemt de thermostaat zijn oorspronkelijke werking. Dit is een mooi voorbeeld van een niet-inva-
sieve toepassing.

In de figuur boven deze kader zie je een sensor voor het uitlezen van waterverbruik. Vanwege het zeer lage 
energieverbruik van LoRa kan deze zender meerdere jaren actief zijn zonder dat de batterij vervangen moet 
worden. 

Een bijkomend voordeel is dat, dankzij de draadloze gegevensoverdracht, de meting probleemloos in een 
explosiegevoelige omgeving gebruikt worden, bijvoorbeeld voor metingen van gasverbruik.

Best 
practices 
bij imple-
mentatie

2.3.4. In moderne gebouwen wordt een vrij groot aantal verschillende bussyste-
men gebruikt, meestal op ‘eilandjes’. Licht en domotica kan bijvoorbeeld 
via DALI en KNX gebeuren, terwijl de toestellen voor verwarming en koe-
ling over BACNET met elkaar spreken. Toegangscontrole gebeurt dan 
nog eens via een heel ander systeem. Hetzelfde doet zich voor bij indus-
triële omgevingen, en nog meer in omgevingen waar kantoor en industrie 
in elkaar overlopen.

PUNTSGEWIJS

Indien je in deze situaties een slimme sturing wil integreren, kan je op ver-
schillende manieren tewerk gaan. Een rechttoe-rechtaan mogelijkheid is 
het ‘slim maken’ van de nodige sensoren en actuatoren via puntsgewijze 
ingrepen. Een voorbeeld hiervan is het inlezen of ontdubbelen van een 
bestaande thermostaat en het ingrijpen op de setpoints van een verwar-
mings- of koelingsinstallatie. Dit is vaak de aangewezen optie in bestaan-
de en niet al te complexe installaties.

Als er niet doordacht te 
werk wordt gegaan bij 
het plaatsen van extra 
regelstrategieën voor 
slim sturen, kan het zijn 
dat de basisregeling 
van de verbruiker niet 
meer optimaal werkt. 
De basisregeling van 
een installatie beheert 
de comfortparameters, 
onderhoudsalarmen en 
veiligheden, zoals mi-
nimum aan/uit-tijd, die 
moeten gerespecteerd 
blijven door de slimme 
sturing.

Goede afspraken 
tussen de installateur 
van de slimme sturing 
en installateur van de 
verbruikers zijn nodig.

INTEROPERABELE LAAG

Een andere aanpak is het inbouwen van een interoperabele laag tussen 
de verschillende interfaces. In plaats van de puntsgewijze, ‘peer-to-peer’ 
ingrepen wordt hier een interface geïmplementeerd die kan spreken met 
alle aanwezige meet- en regelsystemen. Dit heeft als grote voordeel dat 
de slimme sturing hier over alle parameters kan beschikken. Dat vermin-
dert het risico op het verstoren van bestaande comfortregelingen en ver-
eenvoudigt het testen en debuggen van de slimme sturing. Het nadeel is 
dat dit vaak moeilijker te implementeren is in bestaande systemen, en het 
is vooral geschikt voor nieuwe systemen.

De interoperabele component die alle systemen met elkaar verbindt, is 
meestal een gateway of een middleware, een stuk high-level software die 
op een PC of server draait. 

Een gateway is een apart toestel dat met alle onderliggende bussen en 
protocollen verbonden wordt en er voor zorgt dat minstens de data van 
alle systemen uitgelezen kunnen worden. Sommigen kunnen ook com-
mando’s op de onderliggende (bus)systemen plaatsen. Een gateway 
heeft het voordeel een kant-en-klare en economische oplossing te zijn. 
Een nadeel is dat je meestal gelimiteerd bent tot de ondersteunde pro-
tocollen: nieuwe toevoegen is moeilijk tot onmogelijk. Op de markt zijn 
reeds al gateways te vinden die de meeste (domotica)protocollen onder-
steunen: Anybus, Swycs, Intesisbox, … 

Een middleware is een softwareprogramma die op een PC of server draait 
en ook alle informatie van de onderliggende (bus)systemen inleest en 
eventueel stuurcommando’s terug kan sturen. Dit is vooral in de indus-
trie gangbaar, waar vaak OPC software deze taak vervult. Het voordeel 
van een middleware is dat het ondersteunen van protocollen meestal niet 
meer werk is dan het inladen (of schrijven) van een extra driver. De PC of 
server kan ook gebruikt worden om de slimme sturing op te draaien. Een 
nadeel is dat het een complexere oplossing is, die meestal ook duurder is. 
Er zijn verschillende systemen op de markt die de functie van middleware 
kunnen uitvoeren: Siemens WinCC, Kepware KEPServerX, … 

A.

B.
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Figuur 31: Communicatie-interfaces 
kantoorgebouw Greenbridge 
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De realisatie van een slimme sturing in het kantoorgebouw van 
de Greenbridge Incubator (SAVE demonstratiesite) in Oosten-
de is een case die illustreert hoe je verschillende deelsyste-
men met elkaar kan laten interfacen. Het gebouw bestaat uit 
een oud en een nieuw gedeelte, elk met een bijhorend regel-
systeem. Zo bevindt zich in het oude gedeelte een klassieke 
gasgestookte ketel met aan/uit thermostaten per gang en 
thermostatische kranen per kantoor. In het nieuwe gedeelte 
zijn warmtepompen voorzien met een modulerende regeling 
per kantoor via de KNX bus. Er is ook daglichtsturing via KNX 
voorzien, waar dit in het oude gedeelte per armatuur wordt 
voorzien.

In het oude gedeelte gebeuren energiemetingen en sturingen 
van buitenverlichting via de industriële protocollen van Mod-
bus, Profibus en Profinet. De Profinet interface werd ook ge-
bruikt om warmtemetingen in de grondboringen voor de warm-
tepompen aan te brengen, en om de werking van de ventilatie 
te controleren. Metingen van gasverbruik en warmteverbruik 
gebeuren via M-Bus. Daarnaast zijn er ook nog een aantal 
(verplaatsbare) klimaatsensoren die via een HTTP verbinding 
informatie doorsturen.

Case 
Greenbridge

2.3.5.
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De Greenbridge case is een mooi voorbeeld van een modern 
gebouw waar verschillende systemen voor gebouwautomati-
satie aanwezig zijn, maar ook een aantal industriële veldbus-
sen.

Om een slim regelsysteem te integreren werd gekozen voor 
het integreren van een interoperabele oplossing, in plaats van 
het ontdubbelen van energiesensoren en energieverbruikers. 
Er werd gekozen om alle informatie via een webinterface aan te 
bieden, die dus als schil rond het ganse systeem functioneert. 
Een aantal toestellen, bijvoorbeeld de luchtkwaliteitsmeters 
en de omvormers van de zonnepanelen, konden hun data al 
via webprotocollen (HTTP, FTP) naar deze schil pushen. Voor 
de andere toestellen was het iets complexer.

Er werd in overleg met de integratoren gekozen om alle infor-
matie van de gebouwautomatisering en de meetsystemen te 
concentreren op twee bussen. 

Alles van gebouwautomatisering moest op een BACNet/IP in-
terface komen. Dit vereiste een aantal gateways om onder an-
dere de Modbus, M-Bus en KNX informatie om te zetten naar 
BACNet. Alle resterende metingen werden via de PLC-eenhe-
den die metingen uitvoerden op Profinet/IP geplaatst. Er werd 
voor IP verbindingen gekozen omdat de gateways en PLC’s, 
die overal in het gebouw verspreid staan, zo via het bestaan-
de internetnetwerk met elkaar verbonden konden worden. Dit 
spaarde het aanleggen van extra bekabeling uit.

De aard van de IP verbinding zorgt er ook voor dat de server 
waar de webinterface op draait ook met de BACNet gateways 
en Profinet PLC’s verbonden kon worden. Op deze server 
werden vervolgens twee middlewares geïnstalleerd: Siemens 
WinCC om de Profinet data in te lezen, en de KEPware soft-
ware om de BACNet opbjecten te verwerken. Deze communi-
ceerden op hun beurt de data aan de webschil.

In Figuur 32 zijn de sensoren en actuatoren van Figuur 31 afge-
beeld in hun hiërarchische rangschikking in het resulterende 
systeem.

De aanwezigheid van de industriële veldbussen maakte een 
aantal zaken complexer dan in een normaal kantoorgebouw 
verwacht kan worden. In een nieuw gebouw zou een concen-
tratie van alle informatie op de BACNet verbinding wellicht 
volstaan. Daarentegen zou in een industriële omgeving de 
concentratie op Profinet volstaan.

Figuur 32: Communicatie-interfaces 
kantoorgebouw Greenbridge
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UITBREIDEN BUFFERCAPACITEIT 

Verschillende types installaties maken al gebruik van buffercapaciteiten 
om het vermogen kleiner te kunnen dimensioneren (bijvoorbeeld elek-
trische boilers). Door een grotere capaciteit te kiezen en het vermogen 
gelijk te houden, kan de buffer energie opslaan op momenten dat deze 
goedkoop is. De grootte van de buffer hangt in de eerste plaats af van 
de tijd waarmee je het verbruik wilt verschuiven. Om het eigenverbruik te 
verhogen, is het in de meeste gevallen het beste om de buffer te dimen-
sioneren op 24 uur. Om actief te kunnen deelnemen in een smart grid, 
wordt meestal een tijd van 2 uur aanbevolen. 

Naast de tijd is ook het laad- en ontlaadvermogen van belang. Hoe groter 
het vermogen, hoe groter de buffer moet zijn.

DIMENSIONERING VAN DE INSTALLATIE

Bij het dimensioneren van installaties blijft de productkwaliteit altijd op de 
eerste plaats. Verder moet je letten op twee belangrijke zaken. 

Ten eerste moet het piekvermogen van de installatie groter gekozen wor-
den. Als de koelinstallatie in normale omstandigheden ontworpen wordt 
op een piekdraaitijd van 24 uur per dag moet het vermogen ongeveer 
8,5% groter zijn om een verschuiving van 2 uur te krijgen. Als de instal-
latie wordt ontworpen op een gebruikstijd van 12 uur zal het berekende 
vermogen ongeveer 17% moeten worden verhoogd om een verschuiving 
van 2 uur te bekomen. 

Een tweede aandachtspunt bij koelinstallaties is de ontwerptemperatuur. 
Deze moet worden gedimensioneerd op de laagst mogelijke setpunttem-
peratuur in geval van opslag in koude en de hoogst mogelijke setpunt-
temperatuur in geval van opslag in warmte.

C.

D.

Smart grid 
proof

2.3.6. Dit handboek behandelt vooral op welke manieren we efficiënter kun-
nen omgaan met energie op het bedrijf zelf. Efficiënt gebruik van energie 
stopt niet op niveau van het bedrijf. In de toekomst zal het elektriciteitsnet 
meer en meer de vorm aannemen van smart grids: een elektriciteitsnet 
waar de tarieven afhankelijk zijn van de marktsituatie.

Het is momenteel nog onduidelijk als het gaat over de effectieve busi-
ness cases in smart grids, maar als we ons baseren op de huidige situatie 
voor grotere vermogens is het belangrijk om met onderstaande zaken 
rekening te houden om zoveel mogelijk voordeel te halen uit een smart 
grid.

CENTRALISEREN INSTALLATIES

In een smart grid hebben installaties, zoals koelinstallaties, meer moge-
lijkheden dan het verhogen van eigenverbruik op zich: in smart grids kan 
gestuurd worden op korte onderbrekingen of verhoogde verbruiken. De 
sturing van de installatie moet data vanuit het smart grid kunnen ont-
vangen en op basis daarvan de installatie aansturen. Om de kosten voor 
datacommunicatie en sturing beperkt te houden, is het best om te kiezen 
voor één centraal aanstuurbaar systeem, bijvoorbeeld een koelcentrale 
in plaats van individuele koelunits. Hierdoor kan er een groter vermogen 
aangestuurd worden via één regeling

Een belangrijk aspect aan een smart grid proof bedrijf is de moge-
lijkheid om de grote verbruikers eenvoudig te sturen. Centralisatie 
van de stuurbare installaties is dus essentieel om in te kunnen 
spelen op vraag en aanbod vanuit het elektriciteitsnet.

REGELSTRATEGIE

Een eerste regelstrategie voor smart grid toepassingen is het recht-
streeks uitschakelen van installaties op basis van een verhoogde vraag 
op het net. Deze regeling houdt geen rekening met specifieke vereisten 
op bedrijfsniveau, zoals bijvoorbeeld de celtemperatuur van een koelin-
stallatie, en zal daarom weinig worden toegepast. In dit geval zijn er geen 
bijzondere eisen voor de regelapparatuur van de installatie. 

Een tweede regelstrategie is het aansturen binnen bepaalde voorwaar-
den. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van de celtemperatuur van 
een koelinstallatie. Op deze manier kan de productkwaliteit te allen tijde 
gegarandeerd blijven door het goed instellen van de grenzen van de cel-
temperatuur. De celregelaar moet de mogelijkheid hebben een tweede 
setpunt in te stellen. Via bijvoorbeeld een digitaal contact kan dan tussen 
de setpunten worden omgeschakeld. Deze regelaars zijn bij de meeste 
merken al beschikbaar (nachtverhoging). Afhankelijk van de regelstrate-
gie van de koelinstallatie in normaalbedrijf en de gewenste temperatuur-
verlaging kan het nodig zijn om naast de celtemperatuur ook de ingestel-
de druk aan te passen. Dit zal meestal via complexere buscommunicatie 
moeten gebeuren omdat deze functionaliteit bij de meeste conventionele 
regelaars niet ingebouwd zit.

A.

B.
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Afhankelijk van de bedrijfssituatie, kan de complexiteit van een regeling 
sterk variëren. Slim sturen kan gaan van een simpele druk op een knop, 
over de installatie van een tijdsklok, een sturing op basis van de productie 
van de zonnepanelen, tot het uitbesteden van energieregelingen aan een 
externe partij.

Onder meer volgende aspecten bepalen de economische haalbaarheid 
van een investering in slimme sturing op KMO-niveau:

• Is er een potentieel voor slimme sturing en in welke mate kan dit 
een economische meerwaarde bieden?

• Verbruiksprofiel bedrijf: in welke mate komt het verbruik van 
energie overeen met opgewekte hernieuwbare energie? Hoe-
veel en op welke momenten moet er nog elektriciteit van het 
net worden afgenomen?

• Productieprofiel: in welke mate is er een overschot aan her-
nieuwbare energie op momenten dat het bedrijf dit zelf niet 
inzet?

• In welke mate is het energieverbruik van het bedrijf flexibel 
aanpasbaar in de tijd?

• In welke mate is er een bestaande buffercapaciteit (zoals in 
koeling, opslagvat,…) 

• De grootte van het overschot aan hernieuwbare energie en het 
potentieel aan flexibiliteit bepalen hoeveel een slimme sturing mag 
kosten. In sommige gevallen kan het nuttig zijn hier heel ver in te 
gaan en ook een aggregator aan te spreken om in te spelen op het 
net. Anderen zullen zich beperken tot een aantal specifieke instal-
latie-aanpassingen, zoals het voorzien van twee setpunten, een 
manuele aan-uit knop, … .  
Voor een aantal typebedrijven heeft SAVE dit potentieel in kaart ge-
bracht. De bedrijfsspecifieke folders vind je op www.slimaansturen-
vanelektriciteit.be. 

• Naast de bepaling van het potentieel, moet de toevoeging van een 
slimme sturing worden geanalyseerd:

• Hebben mijn toestellen/processen de mogelijkheid voor een 
(automatische) slimme sturing?

• Welke investeringen zijn er nodig om flexibiliteit toe te passen? 
• Zijn er op mijn bedrijf risico’s verbonden aan een dergelijke stu-

ring, en indien ja, welke beveiliging moet ingebouwd worden?
• ….

• Zeker ook bij een nieuwe investering in hernieuwbare energie, loont 
het de moeite de optimalisatie van het eigenverbruik hierin mee te 
nemen. Het kan in vele gevallen interessant zijn om meer vermogen 
aan hernieuwbare energie te installeren, door dit te combineren met 
een slimme sturing en eventueel opslag.  

Investeren 
in een 
slimme 
sturing

2.4.1.

2.4.

Eco-
nomische 
haalbaar-
heid

In hoofdstuk 2.1.3 werd al dieper ingegaan op de economische meer-
waarde van batterijsystemen. Samengevat komt het erop neer dat het 
anno 2018 niet evident is om een batterijsysteem in te zetten enkel om 
het eigenverbruik te verhogen. Maar de prijzen van batterijen evolueren 
snel. Bovendien kan een batterijsysteem nog een bijkomende functio-
naliteit hebben voor een bedrijf, zoals back-up systeem, imago van het 
bedrijf,... De economische waarde of ‘added value’ hiervan is zeer case 
afhankelijk, en moet case per case worden ingeschat. 

Investeren 
in opslag

2.4.2.
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Niets uit dit technisch handboek mag op welke wij-
ze dan ook verveelvoudigd of overgenomen wor-
den door middel van druk, fotokopie, elektronische 
drager of op welke wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DISCLAIMER
Dit technisch handboek is opgesteld met een dui-
delijke informatieve opdracht. De verstrekte infor-
matie is enkel bedoeld als een eerste algemene 
toelichting die de behandelde materie wil situeren 
in grote lijnen, zonder volledigheid noch juridische 
precisie na te streven. Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend. De redactie streeft 
naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde infor-
matie. De uitgever noch de auteur kan aansprake-
lijk gesteld worden voor foutieve of onvolledige 
gegevens of enige schade die zou voortvloeien 
uit acties die op basis van deze informatie worden 
ondernomen.

Dit technisch handboek is geschreven in het kader 
van het VLAIO-VIS-project SAVE ‘Slim Aansturen 
Van Elektriciteit’ (2014-2018).




