
2. Eerste bezoek 
aan de locatie
Indien dit nodig is, is dit voor een 
haalbaarheidsonderzoek.

1. Verzamelen van 
gegevens
Desktopanalyse, model met 
energiegegevens per half uur, 
identificeren van potentiële kansen.

4. Voorstel
Een voorstel opstellen en aanbieden 
waarin het specifiek voor de locatie/
klant ontwikkelde project met de 
verwachte inkomsten wordt toegelicht.

6. G83/G59-aanvraagformulier
Voordat het systeem op het net mag worden 
aangesloten, moet het worden goedgekeurd 
door de netbeheerder. Daarom wordt een 
formele aanvraagprocedure gevolgd, beginnend 
met een aanvraagformulier van de Energy 
Networks Association (ENA) met de specificaties 
van het systeem.  

8. Gedetailleerd 
elektrisch 
ontwerpvoorstel
Enkellijns tekening met 
aansluitingen van elektrische 
componenten en benodigde 
berekeningen voor de juiste 
kabeldiktes en elektrische 
beschermingsklasse.  

7. Locatieonderzoek
Beperkingen, obstakels en algemene 
problemen met het terrein worden 
geïdentificeerd. Er worden fysieke 
metingen uitgevoerd die worden 
gebruikt bij het gedetailleerde 
ontwerp, het elektrisch aansluitpunt 
wordt gecontroleerd.

8. Gedetailleerd 
mechanisch en 
bouwkundig 
ontwerpvoorstel
Een overzicht van de locatie met 
een plattegrond met de 
apparatuur (transformator, accu, 
omvormer), aansluitpunten, 
kabel- en gotentracé indien nodig. 

5. Aanvraag bouwvergunning
Een onderzoek naar de geschiktheid 
van de potentiële locatie voor een 
energieopslagsysteem. In het algemeen 
wordt rekening gehouden met de omvang van 
het systeem, de hoogte, de geluidsemissies 
en de nabijheid van woonwijken.   

3. Beoordeling van opties
Analyse van energieverbruik, tweede 
locatieonderzoek (indien nodig) en 
ontwikkeling van beste projectontwerp in 
overeenstemming met omstandigheden en 
beperkingen op de locatie.
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10. Wijzigen van het ontwerp
Om nieuwe metingen uit het 
aanvullend locatie-onderzoek te 
verwerken in het ontwerp. 
Definitieve bouwtekeningen 
worden afgegeven.

12. Elektrische installatie
Laagspannings- en hoogspanningskabels 
worden aangesloten en indien nodig onder 
de grond gelegd, alle relevante bescherming
wordt aangebracht, invoegen van 
transformator vaak noodzakelijk om ervoor 
te zorgen dat de uitgangsspanning van de 
gelijkspanningsomvormer overeenkomt 
met de relevante aansluitspanning.

11. Bouwwerkzaamheden
Vrijmaken van de locatie, veiligheidshekken 
plaatsen, toegang faciliteren en andere 
voorzieningen plaatsen. Funderingen worden 
voorbereid, kabelsleuven worden uitgegraven 
(indien nodig) en permanente lokale 
veiligheidsvoorzieningen worden geïnstalleerd. 

9. Aanvullend 
locatieonderzoek
Wordt uitgevoerd wanneer er sprake 
was van toegangsbeperkingen tijdens 
de initiële inspectie. Verdere metingen 
worden uitgevoerd en de beschikbare 
capaciteit bij het aansluitpunt wordt 
gecontroleerd. 

14. Elektrische inspecties en 
tests voor ingebruikname van 
beveiligingssystemen voor 
elektrische apparatuur
Het proces voor ingebruikname omvat het testen van het systeem 
conform de vereisten in BS7671, inspectie en tests om te voldoen 
aan technische aanbevelingen G83/G59, tests voor ingebruikname 
in overeenstemming met de vereisten van de fabrikant. 

13. Afnametests op locatie
Prestatietests worden uitgevoerd om het 
vermogen, de energie en e�ciency van de 
laadcyclus te meten, en standaard 
functietests worden uitgevoerd inclusief 
start-stoptests en tests van de 
bedrijfscyclus.
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