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Over ATEPS

De juiste componenten keuze is van belang voor de 
veiligheid en de verdienmogelijkheden van opslagsystemen.

1. Introductie

2. Voorbeelden van keuzes die gemaakt zijn

3. Verdienmodellen en de impact die het systeemontwerp 
daarop heeft



Over ATEPS

 Focus op energieopslag systemen met batterijen
 Eigen ontwerp van batterij modules en de complete meet- en regel 

software
 USP’s:
 Gestandaardiseerd systeem voor verschillende applicaties
 Hardware ontworpen voor hoge vermogens en spanningen
 Schaalbaar van 2,5kWh tot meerdere MW’s
 Nauwkeurige State of Charge weergave
 Remote monitoring & data logging
 Zeer lage onderhoudskosten
 Micro-grid, blackstart en off-grid mogelijk met optionele modules in de 

systeem management S/W



Batterij modules

Batterij modules
• Nominale Spanning: 48V

• Nominale capaciteit: 2,5kWh

• 19” ontwerp

• Data- en power aansluitingen op 
de achterant: veiligheid!

• Elke cell heeft een individuele 
smeltveiligheid: veiligheid!

• Battery controller, meet de 
spanningen, stromen en 
temperaturen

• Eenvoudig uitwisselbaar

• Firmware update via internet



UN Testing (UN DOT 38.3)

T1 – Altitude Simulation 

T2 – Thermal Test

T3 – Vibration

T4 – Shock

T5 – External Short Circuit 

T6 – Impact 

T7 – Overcharge

T8 – Forced Discharge

• Maar….

• De UN test is voornamelijk 
bedoeld voor veilig transport en 
geeft geen uitsluitsel over het 
uiteindelijke gebruik van de 
cellen en batterijen!

• Bij het serie/parallel schakeling 
van batterijen moeten alle 
componenten nader onderzocht 
worden op geschiktheid!



Battery Controller

• Maximaal 18 cellen - 1,2V to 6V each

• Elke elektrochemische system: VRLA to Li-Fe, Li-NMC, Li-Ti, …

• Zeer accurate SoC meeting door snelle processors

• Error correcting communicatie

• On-board stroom meeting

• Niet gevoelig voor EMC

• 5KV communicatie protectie

• Kosten effectief



Battery Management Unit

• Maximaal 126 batterijen per BMU

• Variabele communicatie snelheid, belangrijke data eerst, automatische 
‘data loep’ bij het bereiken van kritische waardes.

• Fout-waarschijnlijkheid bepaling ter voorkoming van valse alarmen. 

• Auto ID-numbering voor de batterij modules – eenvoudige service

• Battery Controller firmware check bij system start

• Data logging

• Firmware update vanaf de BMU naar de 
Battery Controller via Micro SD card

• Niet gevoelig voor EMC



Converters

Modulaire converter 
62,5 tot 500kW

OEM converter module
125, 225 en 700kW

• Industrieële kwaliteit
voor 24/7 gebruik

• Reactie tijd <10 mS
• Goede filtering en 

efficiency
• Anti-islanding
• UPS functie optioneel
• Off-grid optioneel



Systeem Opbouw



Veiligheid

Extern Intern



Veiligheid - Extern

 Locatie: Afstand tot omliggende bebouwing, MV trafo, etc. 
Externe factoren zoals blikseminslag, aanrijdingsgevaar, etc.

 Aansturing: Systemen worden (vaak) door 3de partijen 
aangestuurd. De veiligheid van communicatie is daarbij van 
belang: hackers!
 Het gebruikte protocol kan ook een potentieel veiligheidsissue zijn bij 

onvoldoende error correctie bij storingen.

 Applicatie: Sommige applicaties vragen meer van het 
opslagsysteem dan andere, correcte parameterisering kan 
veiligheids- en performance issues voorkomen.



Veiligheid - Design

 Modulaire opbouw met kleinere, individueel geteste en 
beveiligde, componenten.

 >800Vdc vraagt om een goed design, kortsluitstromen zijn zéér 
hoog, vlamboogvorming is een risico.
 Isolatie waarden van bekabeling

 Afstanden tussen spanning voerende delen en de behuizing

 Goede (optische) isolatie tussen meetsystemen en communicatie 
systemen

 Ontworpen volgens internationale standaarden en getest conform 
DNV GL – GRIDSTOR.



Veiligheid – Componenten

 Keuze voor het juiste elektrochemische systeem:
 Capaciteit is van belang maar veiligheid is belangrijker
 De cellen met de hoogste capaciteit hebben ook de hoogste 

spreiding, bewuste keuze voor een iets lagere capaciteit levert een 
betrouwbaarder systeem op 

 Zoveel mogelijk gebruik maken van normaal beschikbaar, 
standaard, schakelmateriaal dat uiteraard wel geschikt is voor de 
hoge spanningen en stromen.

 Vermeiden van alle risico’s voor de gebruikers
 Alle spanning voerende delen via de backplane, afgeschermde kasten 

voor de converters



Regelgeving

• De regelgeving is beperkt voor DC installaties:
• Elektrische installaties moeten voldoen aan de betreffende 

voorschriften
NEN 1010 (laagspanning), 
NEN 1041 (hoogspanning), 
NEN 3140 (regelt Arbozaken),
NEN 3410 (ruimte met gasontploffingsgevaar), 
NEN 3740 (werk- en hoogspanning).

• Binnenkort: NEN 3488 voor ‘Buurtbatterijen’



Systeem Componenten - Voorbeeld

• 2 x NH00 smeltveiligheden:

• Beide met CE keurmerk

• Links: 500Vac – 120kA kortsluitstroom
Niet geschikt voor DC

• Rechts: 1.000Vac – 125kA kortsluitstroom 
maar ook goedgekeurd voor DC gebruik: 
vlamboog onderdrukking tijdens 
kortsluiting.

• Onderzoek van alle componenten is van 
belang voor een compleet systeem 
overzicht. Een goed uitgevoerde FMEA is de 
basis hiervoor.



Systeem Componenten - Voorbeeld

• 200A
• 1000V rms
• Niet floating

• 150A
• 2000Vdc (!)
• Floating & modulair
• Guide pins

Bij het ontwerpen van energie opslag systemen is het van belang elke component, in 
samenwerking met de leverancier, goed te onderzoeken. Gelijk- en wisselspanning zitten 
in een systeem en geschiktheid voor AC is geen garantie voor goed en veilig gebruik met 
DC!



Business Modellen
1. Verbruik je eigen energie – voorkom daarmee onnodig veel afdracht van energiebelasting en 

transportkosten 

2. Arbitrage tussen EPEX/Onbalans – De APX en de onbalansmarkt hebben vrijwel altijd een prijsverschil. 
Door real-time zowel stroom in te kopen als te verkopen, kunnen deze verschillen benut worden

3. Verzeker je EPEX biedingen – duurzame energie kan het beste verkocht worden via de EPEX. Bij 
onverwachte weersomstandigheden kan je de belofte op de EPEX-markt mogelijk niet nakomen. Het 
energieopslagsysteem kan deze belofte wel nakomen waardoor je rendement toeneemt.

4. Vul je opslagsysteem met negatief geprijsde stroom – vrijwel dagelijks is de stroomprijs meerdere 
kwartieren negatief. Door het opslagsysteem op deze momenten met energie te vullen, kan je zelf op een 
later moment de energie verbruiken. Je energienota wordt een opbrengstenpost

5. Verkoop je duurzame energie op slimme momenten – de duurzaam opgewekte energie kan tijdelijk 
opgeslagen worden in het opslagsysteem. Op het moment dat er een piek is in de onbalansmarkt, kan het 
opslagsysteem zich ledigen op het net. Hiermee verhoog je de prijs voor je verkochte kilowatturen fors.

6. Biedt je opslagsysteem aan richting TenneT – De landelijke netbeheerder betaalt voor de beschikbaarheid 
van flexibiliteit in het netwerk. Door alleen al beschikbaar te zijn kan er daardoor geld verdiend worden. 

7. P2P Power – Indien er meerdere aansluitingen zijn in één portfolio kan dit totaal verhandeld worden op 
de energiemarkten en kan dit totaal geoptimaliseerd worden met een opslagsysteem. Bovendien is het 
mogelijk om daadwerkelijk real-time energie te leveren. Daarmee worden de energiemarkten buiten spel 
gezet terwijl de posities wel slim verhandeld kunnen worden.



EPEX / Onbalans markt

Screen shot website Tenergy. De onbalansmarkt (rode lijn) in relatie tot de EPEX (blauwe lijn)



EPEX / Onbalans markt

Screen shot website Tenergy. De onbalansmarkt (rode lijn) in relatie tot de EPEX (blauwe lijn)



EPEX / Onbalans markt

Energievraag

Energieaanbod

Opslag Trafo

Netwerk
Onbalans

• De korte termijn stroomprijs is vrijwel dagelijks enige momenten (kwartieren) negatief. Het 
opslagsysteem kan op deze momenten gevuld worden, om vervolgens de negatief geprijsde 
energie op een later moment in je bedrijfsvoering te verbruiken. 

• De gemiddelde prijs die een ondernemer betaalt voor zijn kWh zal hierdoor flink zakken. Het 
kan zelfs een opbrengsten post worden!



FCR – Frequentie ondersteuning

• Reageren op veranderingen van de net frequentie
• Een afwijking in de 50Hz netfrequentie resulteert in het belasten (=laden) 

of ontlasten (=ontladen) van het net.
• Deze commando’s worden aan de hand van de frequentie meting lokaal 

uitgevoerd
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