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Algemene beschrijving 

 

Energieopslagsysteem met second-life batterijen. 

 

Dit duurzame, krachtige en intelligente Watt4Ever-systeem is ontworpen om de 
manier waarop bedrijven energie gebruiken te optimaliseren. Via peak schaving, 
zelfconsumptie van opgewekte hernieuwbare energie, of als eenvoudig middel voor 
noodstroom, biedt het Watt4Ever-systeem energieautonomie op een duurzame 
manier. 

 

Toepassingen voor onze klanten 

 

Het Watt4Ever batterijsysteem kan: 

✓ De piekbelasting verminderen, wat besparingen op de energierekening 
(capaciteitstarief) oplevert en investeringen in nieuwe transformatoren, 
netuitbreidingen enz. uitstelt. 

✓ De integratie van meer laders voor elektrische voertuigen en fotovoltaïsche 
opwekking mogelijk maken. Door piekverbruik en productie te verminderen, 
kunnen gebouwen meer productie en belasting aan zonder apparatuur te 
vervangen. 

✓ Bespaar op de energierekening door PV overproductieop te slaan en op een 
later tijdstip te verbruiken. 

✓ Zorgen voor een ononderbroken stroomvoorziening (UPS), waarbij 
dieselgeneratoren en conventionele omvormers met loodaccu's worden 
vermeden.
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De batterij 

 

 
Afbeelding 1: Afmetingen van het batterijsysteem 

Het systeem gebruikt CATL's Nikkel-Mangaan-Kobalt (NMC) modules, afkomstig uit 
elektrische voertuigtoepassingen, ontworpen en gebouwd voor optimale prestaties 
en duurzaamheid. 

Watt4Ever gebruikt batterijmodules afkomstig van EV’s & PHEV’s, die weinig of niet 
zijn gebruikt ("zero life"). Daardoor hebben Watt4Ever-batterijen superieure 
prestaties en dezelfde levensduur als nieuwe batterijen. 

✓ De 18kWh batterijen kunnen genoeg vermogen leveren om energie-intensieve 
toepassingen meerdere uren te laten werken. 

✓ Systemen ontworpen met kast voor plaatsing buitenshuis, of zonder, voor 
plaatsing in technische ruimten
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Omvormers 

Watt4Ever biedt omvormers aan van Victron, deze 
zijn in samenwerking met onze batterijgetest op 
prestaties, duurzaamheid en veelzijdigheid. 

De omvormers zijn afgestemd op de vermogens- en 
spanningsvereisten van de klant. De standaard 
uitgangsspanning is 230V één- of 400V + N driefase. 
Vermogens variëren van 3kVA tot 45kVA. 

Het systeem kan parallel worden aangesloten om het 
energieverbruik te optimaliseren, en/of in serie om 
kritieke apparatuur ononderbroken van stroom te 
voorzien.  

Het controlesysteem 

Met zijn jarenlange ervaring in second life batterijen 
heeft Watt4Ever zijn eigen controlesystemen 
gecreëerd, specifiek voor second life batterijen die 
in industriële toepassingen worden gebruikt. 

De batterijen worden beheerd door het Battery 
Management System (BMS) van Watt4Ever, dat de 
volgende functies omvat 

 

✓ Balanceren van cellen 
✓ Overspanningscontrole 
✓ Overstroomcontrole 
✓ Controle op oververhitting 
✓ Remote monitoring 

Het systeem wordt wereldwijd beheerd door het Energy Management System (EMS) 
van Victron, waarin alle noodzakelijke functies voor stroomregeling, bewaking en 
systeembeveiliging zijn geïntegreerd. 

 

Diensten voor toezicht en beheer 

In het standaardpakket van Watt4Ever is de bewakingsdienst van Victron 
inbegrepen, Victron Remote Management (VRM)1. De klant heeft toegang tot een 
webinterface die de belangrijkste functionele parameters weergeeft, zoals 

✓ Vermogen 
✓ Spanning 
✓ Laadtoestand 
✓ Temperatuur 

 
1 Hier online gedemonstreerd: https://www.victronenergy.fr/panel-systems-remote-monitoring/vrm 

Afbeelding 2: Victron Multiplus II 
bidirectionele omvormer 
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✓ Alarmen 
✓ Statusknoppen (bypass, noodstop, veiligheidsstop) 

Met het volgsysteem kunnen ook historische gegevens over het batterijgebruik 
worden verzameld. 

 
Afbeelding 3: Gebruikersinterface van het Victron Remote Monitoring platform 

Als optie biedt Watt4Ever ook een dienst aan waarbij Watt4Ever de BESS actief 
beheert namens de klant en expertise levert voor toepassingen als peak shaving en 
systeemmonitoring. 

Naast deze optie heeft de klant toegang tot OptiSchedule, de prognose- en 
optimalisatiesoftwaremodule van ReVolta, waarmee in real time een optimaal 
batterijbeheerprogramma kan worden voorspeld en uitgevoerd. 

 

Garanties en onderhoud 

Watt4Ever biedt: 

✓ Een minimum van 70% SoH gegarandeerd gedurende 10 jaar of 4.500 cycli, en 
✓ 5 jaar garantie tegen defecten voor het hele systeem. 

Zie voor meer informatie over garanties de bijgevoegde voorwaarden.
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Technische fiche 

 

 

  

Cell chemistry NMC

Modularity Extensible to 252Wh (opt ion)

Temperature range -5°C/ +40°C

Battery losses 1-2%

Nominal capacity 18kWh

Depth of Discharge 80%

DC Voltage 48V

Max C-rate 0 .5C without  addit ional cooling, 1C with added cooling

Round-trip pack efficiency Approx. 98%

Brand Victron Quat t ro or Vict ron Mult iplus II

Backup capacity Yes

Power 3 - 45kVA

Output AC voltage 230V (N+L) /  400V (L1 + L2 + L 3 + N)

Inverter losses 2-3%

Battery Management System Daisy-chained system wih mult iple Cell Management Units

BMS communication protocol CANBus

Energy Management System ReVolta EMS on request

EMS communication protocol Modbus TCP

Connectivity Wif i or ETH or 4G (opt ional)

Casing Custom-made metal cabinet

Placement In machine rooms with suf f icient  f ire protect ion or outdoors in special cabinet

Dimensions 1440x580x179

Openings Front  cabinet

Colour RAL-9010  (Pure White)

IP rate IP54

Weight (approx.) 110kg

Safety standards EU LV Direct ive, Electric safety approved under Belgian electric safety regulat ions (RGIE)

Fire suppresion system Inert  gas generator system Salgro HEX

Housing

Safety features

Watt4Ever Model C battery pack

Technical Data Sheet
Battery

Performance characteristics

AC/ DC Inverter

Control system
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Veiligheid in het hart van onze zorgen 

 

Op basis van zijn ervaring met second-life batterijen stelt Watt4Ever veiligheid 
centraal in zijn systeemontwerp. 

Hergebruikte batterijmodules ondergaan een strenge kwaliteitscontroleprocedure. 

De brandveiligheid wordt gewaarborgd door het ontwerp van het systeem, dat het 
volgende omvat: 

1) Actief toezicht op de batterijen via het BMS 
2) Een brandblussysteem met een gespecialiseerde aërosol voor 

batterijbranden 

Waarom kiezen voor de circulaire BESS van Watt4Ever? 

Watt4Ever is een 100% Belgische startup, die in België een unieke knowhow over 
batterijen ontwikkelt. 

De circulaire BESS van Watt4Ever zijn gemaakt van circulaire batterijen, met een 
kleinere ecologische voetafdruk. Voor elke 100kWh aan batterijcapaciteit die wordt 
hergebruikt in plaats van geproduceerd, vermijden Watt4Ever-batterijen: 

o 11t grijze CO2-uitstoot 
o 1 ton gevaarlijk afval 
o 555 kg kobalt 
o De gevolgen van de lithiumwinning voor de waterreserves 

Watt4Ever systemen worden vervaardigd met hoogwaardige componenten, wat hun 
betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen garandeert. 

Watt4Ever systemen worden in België ontworpen en gebouwd, en de ingenieurs en 
technici van Watt4Ever begeleiden de klant voor alle probleemoplossing en 
onderhoud.
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Wil je meer weten? Bezoek onze website www.watt4ever.be  of neem contact met 
ons op via info@watt4ever.be  of +32 478 963 312! 
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