


Disclaimer
Deze slides worden gepubliceerd en beheerd door IINNO BENELUX NV (hierna 'IINNO'), met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Henri Dunantlaan 23, met ondernemingsnummer 0744.832.613.

INTELLECTUELE EIGENDOM

• Alle afbeeldingen weergegeven op deze slides evenals haar inhoud zijn eigendom van IINNO en worden
beschermd door industriële- en intellectuele eigendomsrechten.

• Je mag deze informatie, teksten, foto's, afbeeldingen weergegeven op deze slides uitsluitend gebruiken
voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en je mag deze dus niet kopiëren, wijzigen, doorsturen,
beschermen door intellectuele eigendomsrechten of publiceren, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, voor om
het even welke reden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van IINNO.

• Het is uitdrukkelijk verboden om de tekens (woorden en logo's) m.b.t. IINNO en haar producten te
downloaden op een permanente wijze, te kopiëren of te verdelen op enige wijze zonder de
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van IINNO.
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Disclaimer
INHOUD

De informatie op deze slides wordt uitsluitend door IINNO bepaald. We nemen de nodige maatregelen om
de inhoud van deze slides zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Toch kunnen we geen
garantie geven omtrent de kwaliteit van de informatie op deze slides. Het is mogelijk dat de informatie niet
volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. IINNO kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor
(directe en/of indirecte) schade die voortvloeit uit de informatie de beschikbaar is op deze slides.

De informatie uit deze slides zijn berekend op basis van gegevens uit het verleden. De berekeningen uit
deze slides geven geen zekerheid voor rendementen in de toekomst. De resultaten uit de
simulatierapporten zijn louter informatief en hebben geen juridische bewijskracht. Onjuist gebruik van
verkeerde gegevens, gewijzigde parameters, seizoenswisselingen en wijzigingen in je verbruiksprofiel
kunnen zorgen voor een simulatieresultaat dat uiteindelijk zal verschillen van je toekomstige factuur.
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• Capaciteitstarief
• Wat is Jabba?
• Algoritme
• Korte vragenronde

Inhoudsopgave
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• 1 januari 2023
• Deel nettarieven
• O.b.v. hoeveelheid elektriciteit (kW)
•à Energietransitie
• Overbelasting elektriciteitsnet
• Nieuw voor KMO’s + gezinnen

Capaciteitstarief

Copyright 2023 © Jabba Powered by IINNO BENELUX. All rights reserved.



Berekening Capaciteitstarief

• Nettarieven: onderhoud + aanleg net
• Tot 1/1/23: o.b.v. verbruik (kWh)
• Nu: o.b.v. gemiddeld vermogen gedurende 
15’                      
• Minimale bijdrage van 2,5 kW
• Digitale meter
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• Slim energiemanagementsysteem 
• Innovatieve software
• Geen bijkomende hardware
• Financieel de beste keuze
• Compatibel met AlphaESS

Wat is Jabba?
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ü Geen extra hardware nodig
ü Exclusief voor AlphaESS
ü Vrije keuze energieleverancier
ü Gratis gebruik van Basic en Smart Start
ü Ontwikkeld door/en in Vlaanderen

Wat maakt Jabba zo uniek?
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• Enkel pieken die er echt toe doen
• Kwartierbasis

Smart Peak Shaving
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Webinar 3/3 – 11u00-12u00
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Smart Assets 
Slimme sturing
van batterijen

Feb 2023



Slimme sturing vanuit de cloud

We ontvangen real-time data van:
- Energie import en export via het net
- Zonneproductie
- Batterij metingen (state-of-charge, vermogen)
- Elektriciteitsprijzen

Wat bieden we aan?
- Een optimale sturing van de batterij, op maat van elke 

individuele klant
- Een slim algoritme stelt ons in staat om vooruit te 

plannen, rekening houdend met te verwachten 
opbrengsten, noden en prijzen.

- Op die manier maximaliseren we de opbrengsten van        

Wat sturen we door?
- Elke minuut ontvangt de batterij een nieuw commando 

(vermogen)

Elektriciteits-
prijzen

Import/export
- kW & kWh

Batterij setpoint -
kW

€/kWh

Zonproductie

Batterij metingen

forecast
Optimalisatie



Forecasting
– vooruitblik op de data

Slow control
– De komende 24 uur:
- Opladen?
- Ontladen?
- Productie en verbruik

Fast control
– Snelle correcties :
- Een wolk 
- Een plots verbruik Cloud Database

Model Predictive Control



• Hoeveel zonneproductie kunnen we verwachten? 

• Hoeveel energie zullen we potentieel in de batterij kunnen opslaan?

• Wat is de te verwachte consumptie?
• 24u 

• 15 minuten 

Forecasting



• Via de keuze uit 2 slimme producten selecteert de klant welke diensten er in werking treden:

• Smart Start
• Zelfconsumptie en peak shaving

• Dynamic
• Dynamische prijzen
• Zelfconsumptie 
• Peak shaving

• Laten we een aantal echte gevallen bekijken!

Welke diensten bieden we aan en hoe ziet 
het controlegedrag eruit?



Zelfconsumptie
gebruikmakend van de zon



Opslaan van zonne-energie in de batterij

• Objectief: meting van het net op 0 kW brengen -> overschotten worden naar de batterij gestuurd 
i.p.v. naar het net

• Continue monitoring van de netbalans = export - import



Peak shaving



• Peak shaving bestaat uit een samenspel van verschillende elementen:
• Er moet energie voor handen zijn in de batterij.
• De reactie is begrensd door het vermogen wat de batterij kan leveren.
• Er moet snel kunnen worden ingespeeld op een meting van de netbalans

Smart start – Peak Shaving



• Hoe gaat het in zijn werk?
• We definiëren een peak target bij de start van een nieuwe maand:

• 60% van het laatste target van de voorbije maand of gebaseerd op historisch verbruik 
bij het aanvangen van Smart start.

• Dagelijks wordt het target geherevalueerd. Werd een hogere waarde als nog bereikt, 
dan stijgt het target voor de resterende dagen van de maand.

• We zorgen ervoor dat er op elk moment minsten 10% van de capaciteit van de batterij 
voorhanden is.

• We monitoren de netbalans en ontladen de batterij wanneer er zich een piek start te 
vormen.

Smart start – Peak Shaving



Peak shaving – 15 min peak consumptie

• Reageren op een piek die dicht bij het peak target komt

• 15 min basis



Batterij opladen a.d.h.v. de 
zon en goedkope energie



• In dit geval houden we rekening met een variabele aankoop en verkoopprijs van energie. De prijs 
volgt de 'day-ahead-market' prijs

• Opgepast: in België worden er taxen gehoffen bij de aankoop van energie. Hierdoor ligt de 
aankoopprijs steeds hoger dan de verkoopprijs.

• Door het prijsverschil tussen aankoop en verkoop wordt zelfconsumptie gestimuleerd.

Dynamische contracten – Effecten van een
variabele prijs



• Online via veelgestelde vragen
• Specifieke vragen via info@jabba.energy

Nog vragen?
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Disclaimer

De informatie uit deze slides zijn berekend op basis van
gegevens uit het verleden. De berekeningen uit deze slides
geven geen zekerheid voor rendementen in de toekomst. De
resultaten uit de simulatierapporten zijn louter informatief en
hebben geen juridische bewijskracht. Onjuist gebruik van
verkeerde gegevens, gewijzigde parameters,
seizoenswisselingen en wijzigingen in je verbruiksprofiel
kunnen zorgen voor een simulatieresultaat dat uiteindelijk zal
verschillen van je toekomstige factuur.
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