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Uit het omvormervermogen van de PV-installatie wordt het piekvermogen (kWp) berekend. Volgens
cijfers van de VREG overdimensioneert 80% van de huishoudens hun PV-installatie t.o.v. het
omvormervermogen. Op basis van gemiddelde cijfers bij Vlaamse PV-installaties, wordt aangenomen
dat 1 kWp geïnstalleerd PV-vermogen correspondeert met 0.83 kVA omvormervermogen.
De synthetische opbrengstprofielen op 15-minutenbasis voor de PV-installatie zijn gebaseerd op
gemeten instralingsdata van het KMI. De instralingsdata werden vervolgens omgerekend tot een PVopbrengstprofiel voor een gegeven oriëntatie en installatie-grootte.
Er wordt enkel gewerkt met een Li-ion batterijsysteem. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende
fysische parameters van een Li-ion systeem:
1. Maximale ontlading (‘Maximum depth of discharge’ of DoD): 80%
2. E-rate = 1
3. Zelfontlading van de batterij (‘Self discharge’): 3% per maand
4. Het ontlaadvermogen wordt begrensd op 5 kW voor batterijen die groter zijn dat 5 kWh

-

Voor de batterij-omvormer wordt er rekening gehouden met een typische rendementscurve, zoals
hieronder weergegeven, bv. voor een omvormer van 5 kVA.

-

Er worden twee verschillende controle-strategieën getest voor het batterijsysteem:
1. Maximaal zelfverbruik van de PV-installatie. De volledige bruikbare batterijcapaciteit wordt
ingezet met als doel de zelfconsumptie te verhogen. Hierbij wordt de batterij opgeladen door
de PV-installatie wanneer er overschotten zijn, en wordt de batterij onmiddellijk ontladen
wanneer de consumptie groter is dan de opbrengst. Laden vanuit de PV-installatie gebeurt enkel
bij een rendement >20%.
2. Maximaal zelfverbruik, in combinatie met piekreductie (‘peak shaving’). Slechts een deel van
de bruikbare batterijcapaciteit wordt ingezet met als doel de zelfverbruik van de batterij te
verhogen. Het overige deel wordt gereserveerd voor piekreductie, vanaf het vermogen een
bepaald limiet overschrijdt, wordt de batterij ontladen. De batterij wordt enkel onder de
limietwaarde bijgeladen met stroom van het net. Laden vanuit het net gebeurt enkele bij een
rendement > 80%, laden vanuit de PV-installatie gebeurt enkel bij een rendement >20%.
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Voor de controle-strategie van maximaal zelfverbruik + piekreductie, worden zowel de gereserveerde
capaciteit van de batterij, evenals de piekreductielimiet iteratief bepaald voor de geselecteerde
batterijcapaciteit in combinatie met verbruik- en opbrengstprofiel om tot een optimum te komen. Er
wordt één limiet op jaarbasis geselecteerd.
Er worden negen representatieve profielen ter beschikking gesteld om een synthetisch profiel te gaan
bepalen op basis van de input van de verbruiker. Op basis van de drie inputvelden voor de elektrische
grootverbruikers aanwezig in het huishouden in combinatie met de aanwezigheid van gezinsleden
overdag, wordt één van de negen profielen geselecteerd. Verschillende combinaties van inputwaarden
kunnen dus aanleiding geven tot hetzelfde geselecteerde profiel. De profielen worden immers
geselecteerd op basis van hun geschiktheid om aan piekreductie te doen, om de impact van het
capaciteitstarief mee in rekening te gaan brengen.
Volgende verliezen worden in rekening gebracht:
1. Laadverliezen (op basis van efficiëntiecurves omvormer)
2. Ontlaadverliezen (op basis van efficiëntiecurves omvormer)
3. Zelfontlaadverliezen
De gemiddelde terugleververgoeding voor PV-injectie wordt geschat op 7.33 cent/kWh, gebaseerd op
het gewogen gemiddelde over alle leveranciers in 2021 die dit aanbieden.
De tarieven en prijzen zijn gebaseerd op de componentprijzen zoals beschikbaar op de website van de
VREG. Voor de energieprijs werd uitgegaan van een gemiddeld contract.
Op basis van de postcode wordt de distributienetbeheerder en de corresponderende nettarieven
bepaald. Er wordt gebruik gemaakt van de distributienettarieven voor 2022 zoals gepubliceerd door de
VREG in december 2021.

ACCUMULATIEVERWARMING
Er wordt verondersteld dat de accumulatieverwarming op een andere elektriciteitskring en -meter (exclusief
nacht) aangesloten is dan de overige toestellen in het huishouden, waaronder de thuisbatterij. Bijgevolg kan
een thuisbatterij niet inwerken op het verbruiksprofiel van de accumulatieverwarming.

ELEKTRISCH VOERTUIG
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Er wordt een constant verbruik verondersteld van 18 kWh/100 km.
Op basis van het totaal aantal kilometer dat er op jaarbasis gereden wordt, wordt een inschatting
gemaakt van de hoeveelheid kWh dat er jaarlijks moet opgeladen worden. Verder wordt er
verondersteld dat er elke dag opgeladen wordt, zij het thuis of op het werk, en dat elke laadsessie
dezelfde hoeveelheid kWh oplaadt.
Er worden vier laadmethodes ter beschikking gesteld in de simulator, waarbij aangenomen wordt dat
elke laadsessie hetzelfde profiel heeft
1. ‘Elke dag na het werk aan vol vermogen’: vanaf 18 uur laden
2. ‘Enkel ’s nachts aan laag vermogen’: van middernacht tot 8 uur laden
3. ‘Enkel ’s nachts aan vol vermogen’: om middernacht beginnen laden
4. ‘Enkel overdag laden’: van 10 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds.
Voor elke dag van het gesimuleerde jaar wordt er stochastisch bepaald (op basis van het ingegeven
percentage dat er thuis wordt opgeladen) of er al dan niet opgeladen wordt. Op jaarbasis leidt dit er
gemiddeld toe dat er op evenveel laadsessies zijn als er het opgegeven percentage x 365 (dagen).
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Voor de warmtevraagprofielen en profielen voor sanitair warm waterverbruik van warmtepompen
wordt gebruik gemaakt van de datasets van when2heat, zoals gepubliceerd in Nature voor 16 Europese
landen.
Indien de warmtepomp voor zowel warm water als voor verwarming gebruikt wordt, wordt er
aangenomen dat 80% van het verbruik naar verwarming gaat en 20% naar warm water.
Indien het verbruik van de warmtepomp niet gekend is, wordt een inschatting gemaakt op basis van het
bouwjaar, de afmetingen van de woning en het type warmtepomp.
Op basis van het bouwjaar (of het jaar van de meest recente ingrijpende isolerende renovatie) wordt
het maximaal E-peil bepaald dat toen geldig was. Op basis van dit E-peil wordt de genormaliseerde
warmtevraag bepaald, gevolgd door de energiebehoefte i.f.v. de compactheid van de woning (waar dus
de oppervlakte en het aantal verdiepingen in rekening gebracht worden).
Er worden drie types warmtepompen beschouwd, elk met hun eigen COP (coefficient of performance)
1. Lucht-lucht: COP = 2,5
2. Lucht-water: COP = 4
3. Bodem-water: COP = 5
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