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De weg naar  
energieopslag
Een handleiding voor het  
opslaan van uw energie



De kracht van energieopslag

Veerkracht verbeteren
Met energieopslag houdt u uw 
bedrijf altijd draaiende doordat 
het risico van verstoring weg 
is en de continuïteit van uw 
bedrijfsactiviteiten gegarandeerd 

Prestaties verbeteren
Met energieopslag kunt u lokaal 
energie opwekken en kosten  
verlagen  

Groei stimuleren
Met energieopslag maximaliseert 
u uw winst door het teveel aan 
opgewekte energie te verkopen
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Een energieoplossing die uw 
bedrijfsactiviteiten ondersteunt 
De beschikking over een beschermende energiebron is 
van cruciaal belang. U moet erop kunnen vertrouwen dat 
u, ongeacht wat er om u heen gebeurt, beschikt over de 
benodigde middelen om de productie gaande te houden. 
Er zijn tal van back-upopties beschikbaar, maar de nieuwe 
generatie accusystemen vormt een betrouwbare energiebron 
voor langere perioden waarmee u bovendien waarde ontsluit 
en extra inkomsten genereert voor uw bedrijf.

Zo werkt energieopslag
Accucellen worden in de fabriek geconfigureerd in racks van 50 kW  
en op de locatie in een afgesloten ruimte geplaatst. De accu's  
kunnen worden opgeladen via een willekeurige energiebron, 
waaronder het lokale net, zonne- en windenergie en warmte-
krachtkoppeling (wkk). Deze energie wordt vervolgens tijdens  
een bepaalde periode gedurende de dag teruggevoerd naar het  
gebouw. Dit is meestal wanneer de energiekosten het hoogst zijn  
om de besparingen te maximaliseren. Gedurende de gehele dag is  
de accucapaciteit beschikbaar om bij te dragen aan de balans van  
net. Hiermee genereert u bovendien een extra inkomstenstroom.



Energie waar u op kunt vertrouwen
•  Voor elke accu geldt een garantietermijn van tien jaar gebaseerd op één 

volledige cyclus per dag

•  Meer bescherming – energieopslag zorgt voor een extra 
noodstroomvoorziening wanneer er sprake is van een spanningsdip 

•  Minimale verstoring – accu's werken in combinatie met lokale opwekking

•  Met energieopslagsystemen kunt u snel meer flexibele, stabiele en 
rendabele netten bouwen

Laden, hergebruiken, herhalen
•  Accu's slaan het teveel aan energie op dat door een energiebron wordt 

opgewekt 

•  Accu's worden 's nachts opgeladen, wanneer de elektriciteitskosten het 
laagst zijn

•  Accu's worden binnen twee uur opnieuw opgeladen wanneer de 
distributiekosten laag zijn en worden ingeschakeld wanneer de kosten  
het hoogst zijn (piekuren)

Geld besparen en verdienen
•  Wek uw eigen energie op en sla deze op om duur energiegebruik te 

voorkomen

•  Wanneer lokaal meer energie wordt opgewekt dan nodig is, kunt u de 
overtollige energie opslaan in accu's of terugleveren aan het net 

•  Overtollige energie kan worden verhandeld of verkocht op de kortetermijn-
energiemarkt met behulp van een handelsdesk die ervoor zorgt dat u de 
hoogst mogelijke prijs ontvangt

Beter voor het milieu
•  Accu's bieden een emissievrije oplossing waarmee  

u zelf duurzame energie aan het net kunt leveren

Met accu's kunt u het risico op potentiële uitval 
wegnemen, de energiekosten verlagen, een 
inkomstenstroom genereren en voldoen aan uw  
CO₂-uitstootdoelstellingen.

Wat kan een energieopslagsysteem 
betekenen voor uw bedrijf?

Centrica Business Solutions De weg naar energieopslag

4



Centrica Business Solutions De weg naar energieopslag

5

1.  Uw vereisten bepalen
De belangrijkste redenen waarom bedrijven kiezen 
voor energieopslag zijn dat ze bij storingen willen 
beschikken over een betrouwbare energiebron en 
omdat ze de energiekosten willen verlagen. Om te 
bepalen of uw locatie geschikt is, voeren we een  
initiële inspectie uit om:

• Gegevens te verzamelen

• Potentiële mogelijkheden te identificeren

• De beste opties voor uw behoeften te beoordelen

• Uw locatie te onderzoeken op eventuele beperkingen

Op basis van deze informatie werken we een voorstel 
uit waarin we de reikwijdte van het project en de 
verwachte inkomsten beschrijven.

2.  Ontwerp en ontwikkeling  
van de oplossing

Om het project te kunnen starten, moeten we: 

•  Een bouwvergunning aanvragen – hierbij wordt 
de geschiktheid van uw locatie bepaald, rekening 
houdend met de omvang van het systeem, de 
geluidsemissies en de nabijheid van woonwijken

•  Een G59-aanvraagformulier (specifiek Vereningd 
Koninkrijk) invullen – voordat het systeem op het 
net mag worden aangesloten, moet het worden 
goedgekeurd door de netbeheerder. We moeten 
echter eerst een gedetailleerd overzicht van de 
specificaties geven in een aanvraagformulier van 
de Energy Networks Association (ENA; specifiek 
Vereningd Koninkrijk)

•  Een gedetailleerd mechanisch en bouwkundig 
ontwerpvoorstel maken – we geven een overzicht 
van de locatie met een plattegrond met de 
apparatuur (substation voor transformator, accu, 
omvormer), aansluitpunten, kabeltrajecten en 
sleuven indien nodig

3. Implementatie
Voordat we uw energieopslagsysteem installeren, 
moeten we eerst het grondwerk uitvoeren. Mochten 
tijdens de initiële inspectie van de locatie beperkingen 
worden geïdentificeerd, dan voeren we een tweede 
inspectie uit en wijzigen we indien nodig het ontwerp. 
Vervolgens gaan we verder met de volgende vier 
stappen:

• Voorbereiding van de locatie

•  Elektrische installatie

•  Site Acceptance Tests

•  Elektrische inspecties en tests voor ingebruikname 
van beveiligingssystemen voor elektrische 
apparatuur

4.  Optimalisatie en beheer
Uw systeem is in bedrijf genomen. Nu is het tijd om 
instellingen verder te verfijnen, zodat u profiteert van 
een optimaal rendement van uw investering.

•  Distributie – we bedienen het systeem en laden de 
accu's op

•  Controleren en herzien van werkingsstrategie – we 
herhalen het proces om ervoor te zorgen dat alles 
optimaal werkt 

•  Aanbieden bedrijfsmiddelen in de markt – we zorgen 
ervoor dat uw accucapaciteit beschikbaar is voor 
balanceringsdiensten ter ondersteuning van het net

•  Facturatie – u wordt betaald voor de beschikbaarheid 
en eventueel geleverde energie

In vier stappen naar energie uit oplaadbare accu's

Wilt u meer weten?
Energieopslag betekent het genereren van nieuwe mogelijkheden voor allerlei sectoren.
Ontdek hoe we u helpen om uw prestatieniveaus te verbeteren.
centricabusinesssolutions.nl
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