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Algemene beschrijving 

Energieopslagsysteem met second life batterijen in een container.  

 

Het systeem wordt zowel gebruikt voor toepassingen achter de meter (peakshaving, 
verhoging van het eigen verbruik, energiearbitrage) als voor toepassingen vóór de 
meter (netdiensten). 

 

Toepassingen voor onze klanten 

Het BESS van Watt4Ever op het niveau van het net kan : 

✓ Vermindering van piekbelastingen, wat besparingen op de energiefactuur 
oplevert en investeringen in nieuwe transformatoren, netuitbreidingen, enz. 
uitstelt. 

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

✓ Besparing op de energiefactuur door opslag van overtollig PV-verbruik. 
✓ Voorzien van een ononderbroken stroomvoorziening, en zo het vermijden van 

dieselgeneratoren en conventionele omvormers met lood-zuur batterijen. 
✓ Inkomsten genereren door diensten te verlenen aan exploitanten van 

stroomnetten. 

 

Het energieopslagsysteem (Battery Energy Storage System, BESS) 

Het BESS maakt gebruik van CATL's Nikkel-Mangaan-Kobalt (NMC) modules, 
teruggewonnen uit EV-toepassingen, ontworpen en gebouwd voor optimale 
prestaties en uithoudingsvermogen. 

Watt4Ever recupereert modules die niet of nauwelijks zijn gebruikt ("zero life"). 
Hierdoor hebben Watt4Evers batterijen superieure prestaties en een levensduur die 
gelijk is aan die van nieuwe batterijen. 

✓ Batterijen aangesloten in verschillende HT-strings, aangepast aan de 
capaciteit en het vermogen vereist door de klant. 

✓ De modules bevinden zich in op maat gebouwde waterdichte rekken, waarin 
de modules van elkaar gescheiden zijn door stalen platen om verspreiding van 
brand te voorkomen. 

✓ Secundaire stroomsystemen, die op verzoek ook kunnen worden geïntegreerd 
om de veerkracht van het BESS te vergroten. 

✓ De koeling gebeurt met lucht (0,5C-systemen) of water (1C-systemen). 
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Beeld 1: Racks met batterijen 

Stroomomvormingssysteem 

Voor zijn BESS bouwt Watt4Ever zijn eigen op maat gemaakte 
stroomconversiekasten, met apparatuur van hoge kwaliteit van Belgische en 
Europese fabrikanten zoals Danfoss, ABB en Automation, getest op prestaties en 
duurzaamheid. 

De stroomomvormingskasten worden gebouwd om te voldoen aan de vermogens- en 
spanningsvereisten van de klant. De standaard uitgangsspanning is 400V 3-phase, 
maar andere spanningsniveaus kunnen op verzoek worden ingebouwd voor 
industriële toepassingen. 

De BESS zijn geschikt voor eiland- en parallel opzet, en zijn uitgerust met een 
noodstop- en omloopschakelaar. 
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Beeld 2: Stroomconversie en schakelkast in aanbouw 

Het controlesysteem 

Met zijn jarenlange ervaring in tweede leven batterijen heeft Watt4Ever zijn eigen 
controlesystemen ontwikkeld, specifiek voor tweede leven batterijen die worden 
gebruikt in industriële toepassingen. 

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

✓ Passieve celbalancering 
✓ Overspanningscontrole 
✓ Overstroomcontrole 
✓ Oververhitting controle 

Het systeem wordt globaal beheerd door het energie management systeem (EMS) 
van Watt4Ever, dat alle noodzakelijke functies voor stroomregeling, bewaking en 
systeemveiligheid integreert. 

Diensten voor monitoring en beheer 

Inbegrepen in het standaard Watt4Ever aanbod is de BESS monitoring service. De 
klant heeft toegang tot een webinterface die de belangrijkste functionele parameters 
weergeeft, zoals 
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✓ Vermogen 
✓ Spanning 
✓ Staat van lading 
✓ Temperatuur 
✓ Alarmen 
✓ Statusknoppen (bypass, noodstop, veiligheidsstop) 
✓ enz. 

Het monitoringssysteem kan ook historische gegevens extraheren. 

Watt4Ever zal samen met de klant een alarmsysteem opzetten om te anticiperen op 
de noodzaak van onderhoud of vervanging van modules in geval van voortijdige 
degradatie, waardoor de uitvaltijd wordt beperkt. 

Watt4Ever batterijen zijn uitgerust met ReVolta's intelligente batterijbeheersoftware, 
StoreNet, die in staat is de batterij te beheren in veeleisende toepassingen zoals peak 
shaving, energiearbitrage en netdiensten zoals frequentiebeperkingsreserve (FCR of 
R1). 

Het ReVolta-systeem omvat een aangepaste gateway (EdgeNet), gebaseerd op een 
standaard industriële PLC met Linux, die in staat is te interfacen met andere lokale 
apparatuur, meters en sensoren via standaard MODBUS-communicatie, en op 
verzoek aanvullende toepassingen te integreren.  

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

Naast deze optie heeft de klant toegang tot OptiSchedule, de softwaremodule van 
ReVolta voor prognose en optimalisatie, waarmee een optimaal programma voor 
day-ahead- en real-time-batterijbeheer kan worden voorspeld en geïmplementeerd. 
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Beeld 3: Principe van de module optimalisatie ReVolta 

 
Beeld 4: Operator scherm van de module OptiSchedule 

Garanties en onderhoud 

Watt4Ever biedt : 

✓ Een minimum van 70% SoH gegarandeerd voor 10 jaar of 5.000 cycli, en 
✓ 5 jaar garantie tegen defecten voor het hele systeem. 

Voor meer informatie over garanties, zie de bijgevoegde algemene voorwaarden. 
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Inbegrepen in het aanbod is een jaarlijks bezoek van een technicus, inclusief  

✓ een algemene inspectie van het systeem,  
✓ een thermische camera inspectie, en  
✓ vervanging van kleine verbruiksgoederen (luchtfilters, sensoren, batterijen en 

andere verbruiksgoederen voor hulpuitrusting). 
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Technische fiche 

 

  

10-ft maritime container 20-ft maritime container 40-ft maritime container

Cell manufacturer

Cell chemistry

Enclosure

Temperature range

Battery losses

Nominal capacity 90-200kWh 200-600kWh 600-1500kWh

Depth of Discharge

DC Voltage

Max C-rate

Round-trip efficiency

Brand

Backup capability

Power

Output DC voltage

Inverter losses

Battery Management System

BMS communication protocol

Energy Management System

EMS communication protocol

Connectivity

Casing 10ft shipping high-cube container 20ft shipping high-cube container 40ft shipping high-cube container

Placement 

Dimensions 3050x2438x2889 6058x2438x2889 12190x2438x2889

Openings

Colour

IP rate

Isolation/Weatherproofing

Weight (approx.) Up to 6 tons Up to 15 tons Up to 35 tons

Battery

Container

Safety standards

Fire suppresion system

Fire safety features (included)

Module compartimentation, fire-

proof separation of battery space 

(REI60), fumes exhaust, flooding 

valve, anti-deflagration panels, 

fire detection system, fire 

suppresion system

Module compartimentation, fire-

proof separation of battery space 

(REI60), fumes exhaust, flooding 

valve, anti-deflagration panels, 

fire detection system, fire 

suppresion system

Module compartimentation, fire-

proof separation of battery space 

(REI60), fumes exhaust, flooding 

valve, anti-deflagration panels, 

fire detection system, fire 

suppresion system

Water-cooled for 1C capacity, Air-cooled if lower discharge rate

HVAC split  system for room temperature control

NMC

Custom-made battery racks

-5°C/+40°C

1-2%

90%

Danfoss

Yes

Up to 200kVA

80%

Battery

400-800V

1C

Watt4Ever

2-3%

DC/AC Inverter

Technical Data Sheet

Watt4Ever Grid-Scale Battery Storage Systems

3x230V+N

IEC 62619, Low-Voltage Directive (2014/35/EU), Electric safety approved under Belgian electric safety 

regulations (RGIE), designed under principles of UL1973 and UL9540 standards

HALI GAS 1230 Liquid (FK5112)

CATL

IP66

Regular sandwich panels isolation 40mm (REI60 on battery side)

Housing

Temperature control

Safety features

Modbus TCP

3G/4G connection

Outdoors

2 side openings + 1 door on long side

RAL-9010 (Pure White)

Control system

Watt4Ever

CANBus
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Veiligheid krijgt onze volle aandacht 

Op basis van zijn ervaring met tweede-leven-batterijen plaatst Watt4Ever veiligheid 
in het hart van zijn systeemontwerp. 

Hergebruikte batterijmodules ondergaan een strikte kwaliteitscontroleprocedure en 
worden getest om hun gezondheid te garanderen. 

Elk type module dat in onze systemen wordt gebruikt, wordt getest volgens dezelfde 
procedures als nieuwe batterijen, volgens de internationale testprotocollen (IEC 
62619). 

De systemen zelf zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van internationale 
veiligheidsnormen (UL9540, UL1973), alsmede aan de reglementaire eisen van de 
RGIE. 

De brandveiligheid wordt gegarandeerd door het ontwerp van het systeem, dat 
voorziet in: 

1) Actieve batterijbewaking 

2) Compartimentering van elke batterijcel om branduitbreiding te voorkomen 

3) Branddetectie- en blussystemen door een gespecialiseerde aërosol-actor 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 beperkte ecologische voetafdruk. Voor elke 100kWh aan batterijcapaciteit 
die wordt hergebruikt in plaats van geproduceerd, vermijden Watt4Ever 
batterijen : 

• 11t aan grijze CO2-uitstoot 
• 1t gevaarlijk afval 
• 555 kg kobalt 
• Het effect van de lithiumwinning op de waterreserves 

✓ Watt4Ever systemen zijn vervaardigd met componenten van hoge kwaliteit, 
wat hun betrouwbaarheid en aanpassingsvermogen garandeert. 

✓ Watt4Ever-systemen worden in België ontworpen en gebouwd, en onze eigen 
ingenieurs en technici van Watt4Ever begeleiden de klant voor alle 
probleemoplossing en onderhoudsbehoeften. 
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Wil je meer weten ? bezoek onze website www.watt4ever.be of contacteer ons op 
info@watt4ever.be of op +32 478 963 312 ! 
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