
batterij opslag systeem 
t e c h n i s c h e s p e c i f i c a t i e s



batterij systeem specs

Modulair bouwsysteem, gebruikmakend van 24 tot 64 kWh 

Nissan Leaf second life batterijpacks

Op te bouwen tot en met 8 batterijpacks per 10 foot container 

met een maximale capaciteit van 496 kWh per container

Ontladen tot maximaal 160 kWp (kilowatt peak last)

Passieve koeling voor hoge efficiëntie, geen energie verlies door 

klimaatbeheersing van inverters

batterijsysteem

Standaard container systeem voor standaard transport



modulair &
scalable



hot-swap

door middel van slim energiemanagement en monitoring op afstand 

is het mogelijk batterijpacks veilig 

(uit) te wisselen en de 

stroomverzorging op-, of af te schalen

dit betekend  
sneller configureren en 

makkelijker service en onderhoud



energiemanagement
Real-time en slim energiemanagement: met on-site monitoring en de 

opbouw van een database is het mogelijk voor elke toepassing een 

pasklare oplossing te configureren.

Dit biedt de mogelijkheid om specifieke batterij systemen op maat 

aan te bieden (denk hierbij aan: peak-saving, continue vermogen, bi-

directioneel gebruik etc.).

Hierdoor verkrijgen we dus een zo economisch mogelijke oplossing. 

Omdat het systeem flexibel en modulair is kan deze, als dit wenselijk 

is, op elk gewenst moment worden aangepast.

Het managementsysteem biedt ook de mogelijkheid om de 

bestaande infrastructuur maximaal te bedienen. Soms is er weinig 

energie voor een korte periode nodig om een piek te voorkomen. 

Dit kan worden gerealiseerd  door energie toe te voegen of door 

het monitoren en optimaliseren van de reeds bestaande toevoer, 

door bijvoorbeeld prioriteiten te stellen aan de afnemers (machines).

Ook bestaat de mogelijkheid om functionele controle toe te voegen.

Deze controle voorkomt dat er tegelijkertijd teveel energie wordt 

opgenomen en er dus geen tekorten ontstaan.



remote acces

De service interface biedt u volledige controle 

op afstand. 

Door het combineren van meerdere oplossingen op verschillende locaties is het mogelijk deze specifieke opslagsystemen in een dynamische energiemarkt toe te 

passen d.m.v. de mogelijkheid om bij het laden en ontladen de gecombineerde batterijcapaciteit te gebruiken als er energie wordt gekocht in een spot-markt.

volledige controle op afstand

Elk energie relevant aspect kan op afstand worden aangepast, op 

basis van prioriteit en belangrijkheid (of relevantie), afhankelijk 

van veranderlijke situaties. 

Hierdoor wordt het mogelijk om op basis van een actuele situatie het systeem te 

tweaken en finetunen.

Afhankelijk van de instelling zal het build-in intelligentie systeem zichzelf 

optimaliseren zonder hulp van buitenaf waardoor het systeem onafhankelijk en 

duurzaam blijft. 



aggregator



power grid

primary reserve

frequency regulation

grid optimizing

A1 A2



CONTACT

e-carge battery systems 
Granaatstraat 51
7554 TN Hengelo

+31 (0)74 8531707
info@echargebatterysystems.nl

www.echargebatterysystems.nl


