


Wereld in transitie

Drivers en trends
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Batterij vereisten

• Veiligheid

• Lange levensduur

• Hoge energiecapaciteit

• Snel laden

• Goedkoop

• Duurzaam

Uitdagingen

GRID EV ELECTRONICA



@VITO/EnergyVille

• Doel: elektrische opslag een performante, veilige, betrouwbare en
voorspelbare component maken in een duurzaam systeem

• Klant specifieke oplossingen voor mobiele en stationaire toepassingen

• Technologieën

• Technologie agnostisch

• Grootste ervaring met Li-ion batterijen en ultra-capaciteiten

• Klaar voor nieuwe technologieën bv. vaste stof Li-ion, Li-S, Na-ion, …

Missie
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Producten en diensten

1. Batterij management systemen

2. Techno-economische tools 

3. Batterij Integratie en Test Expertise



Batterij management systemen

• Optimalisatie van batterijen

• Veilige werking garanderen

• Energie maximalisatie 

• Verhogen levensduur
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Batterij management systemen

Kosten-efficiënt en modulair concept
• Individuele cel bewaking
• Configuration vanaf de cloud
• Makkelijk te linken met Energie Manager

Geavanceerde technologie
• Dynamische cel balancering voor optimale performantie en levensduur
• Accurate State of Charge (SoC) en State of Health (SoH) schatting voor

maximal gebruik van batterij capaciteit en levensduur voorspelling
• Dynamische definitie van veilig werkingsgebied

BattSense

Gepatenteerde technologie:

Makkelijk te installeren, zelfs
makkelijker te configureren en
op te volgen

www.battsense.eu

http://battsense.dev01.dp2.sas.vito.local/home
http://www.battsense.eu/
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Batterij management systemen

• Slimme cellen
• Gedecentraliseerd BMS

• Beperkte bekabeling

• Klaar voor circulaire economie

• Snel(ler) laden betrouwbaar mogelijk maken door bijkomende metingen en
thermisch beheer

• BMS gebruik in “repurposing process” voor 2nd life toepassingen

• Herconfigureerbare batterij

• Voorbereiden voor nieuwe batterij technologieën

Toekomst
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Techno-economische tools

• In pre-installatie fase
• Gids voor keuze in opslag technologie + dimensionering
• Gebaseerd op ‘complete’ techno-economische oefening (KBA*) 
• Rekening houdend met verouderingseffecten

• In operationele fase
• Beslissingsondersteuning: energie manager: leveren van dienst J/N? -

compatibel met BMS and EMS**
• Gebaseerd op operationele KBA

*KBA = Kosten Baten Analyse; **EMS = Energie Management System
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Techno-economische tools

Projectvoorbeeld

• Input
• Geïnstalleerde PV & WKK* + gemeten productie en verbruiksprofiel over een jaar (15 min. 

interval) + wens van klant om meer PV te installeren

• Kosteninformatie van technische units + tarieven + bedrijfsregels voor o.a. afschrijving

• Doel: check techno-economische haalbaarheid voor opslag bij het 
beschouwen van verschillende scenario’s met het zicht op het maximaliseren
van de eigenconsumptie

• Output
• PV expansie dimensionering

• Batterij technologie keuze + dimensionering

• NCW** en ROI*** voor elk voorgesteld scenario

*WKK = Warmte Kracht Koppeling; **NCW = Netto Contente Waarde; ***ROI = Return On Investment
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Test expertise

Ondersteuning van Vlaamse en Europese industrie

• Ontwikkeling van applicatie specifieke testen

• Risico analyse en design review van systemen

• Testen van commerciële en prototype batterijen
en ultracaps (cellen/modules/systemen)

• Technologie keuze en dimensionering batterij

• Up to date met standaarden
(www.batterystandards.info)

Batterij testen, evaluatie en standaardisatie

Batterij Test Labo (BTL)

http://www.batterystandards.info/


Batterij integratie

• Klant staat centraal

• Wat is het beoogde product? (doel/mobiel/stationair/verplaatsbaar/…)

• Wat zijn de specifieke vereisten? (energie/vermogen/temperatuur/levensduur/off-grid/…)

• Wat zijn de vrijheidsgraden? (gewicht/grootte/materiaal/…)

• Steeds aandacht voor

• Performantie

• Levensduur van het product

• Veiligheid

• Kosten



Een greep uit onze projecten over de jaren heen



Slim laden elektrische voertuigen

• Jarenlange kennisopbouw rond elektrische voertuigen

• Walk the talk @ VITO & EnergyVille

• 18 laadpunten (22kW) op EnergyVille … and counting

• Snellaadstation

• Slim aansturen op basis van externe signalen

• Integratie van commerciële laadpunten via OCPP

• Cloud-geconnecteerde infrastructuur



Thanks

Jeroen Büscher
Product Manager

jeroen.buscher@energyville.be

Serge Peeters
Business Developer

serge.peeters@energyville.be
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