
 

Energiemanagement en de uitdagingen van een autonoom Off Grid 

energiesysteem 
 

Op de afdeling Energie en Milieu van de Faculteit Wetenschappen, Technologie en Geneeskunde 

(FSTM) van de Universiteit van Luxemburg, hebben ze verschillende onderzoeksprojecten met 

betrekking tot groene energie die bijdragen aan de ontwikkeling van eco-steden. 

 

De uitdagingen van een autonoom Off Grid energiesysteem 

 

Aan de engineeringkant is het doel om zoveel mogelijk autonoom te zijn op 

het gebied van thermische en elektrische voedingsvoorzieningen. Het doel 

is om volledige zelfvoorziening te bereiken door  thermische (warmte-

koeling) en elektrische energie ter plaatse op een regeneratieve manier te  

produceren. Duurzame energiebronnen bieden echter een beperkte 

voorspelbaarheid en variabiliteit, wat een grote uitdaging is in een 

elektriciteitsnet waar vraag en aanbod te allen tijde op elkaar moeten 

aansluiten. Om het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie door 

middel van variabele hernieuwbare energiebronnen te regelen, zal het 

afstemmen van de vraag naar energie en het aanbod van energie een 

belangrijke rol spelen in de toekomstige energiesystemen. Deze vraag en 

aanbod strategie wordt uitgevoerd met passende energiebeheersystemen, 

die het mogelijk maken de vraag te verschuiven of te verminderen om het 

energieverbruik en het productieprofiel van een gebouw te verbeteren door 

middel van optimale operationele planningen. Modelvoorspellingen en de 

fusie van het energiesysteem met ICT is van cruciaal belang voor de 

beoordeling van de algehele energie flexibiliteit in een gebouw. 

 

Hiervoor is een laboratoriumprototype beschikbaar, dat de meeste voor het gebouw relevante 

energiesoorten, namelijk thermische en elektrische energie, kan afdekken.   
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Thermische energie voor  de verwarming en koeling in gebouwen  en  

sanitair warm water wordt gebufferd in thermische 

energieopslagsystemen. Een dual source warmtepomp (DSHP) levert 

thermische energie voor de verwarming (SH) en sanitair warm water 

(DHW), terwijl een ondergrondse ijsopslag (IST) de koeling (SC) 

afdekt. De milieu-energiebronnen van de warmtepomp zijn ijsopslag 

of wind-infrarood gevoelige collectoren (WISC). De collectoren 

worden verder gebruikt om de ijsopslag te regenereren.  

 

Fotovoltaïsche panelen (PV) produceren elektrische energie die kan 

worden opgeslagen in een batterijopslagsysteem (BSS). Het 

elektrische energiesysteem is in staat om elektriciteit te verkopen en 

te kopen van het openbare elektriciteitsnet. De laboratoriumtestbank werkt met een virtueel 

gebouwmodel dat geïntegreerd is in de gebouwensimulatiesoftware TRNSYS Simulation Studio. 

 

Testen en simuleren met de Cinergia GE&EL AC/DC ePlus All in one 

 

De Universiteit van Luxemburg heeft een Cinergia GE&EL AC/DC ePlus All in one unit gekocht voor 

hun testlaboratorium vanwege de veelzijdigheid van deze unit.  

In de eerste plaats vervangt de Cinergia-unit een resistieve belasting om tijdsafhankelijke 

verbruiksbelastingen na te bootsen. Daarnaast zal de unit worden gebruikt als een AC-netwerk-

emulator om de regelstrategieën van de omvormer te testen en te valideren. 

 

De Cinergia-unit kan ook worden gebruikt als een PV-paneel emulator, zodat het hele systeem kan 

worden getest onder verschillende licht omstandigheden met ook verschillende specificaties van 

de eventueel te gebruiken zonnepanelen. 

 

Daarnaast is de Cinergia GE&EL AC/DC ePlus unit ook geschikt voor batterij-emulatie. In dit geval 

kunnen we verschillende typen accu's en verschillende accupackcombinaties simuleren om te zien 

wat de beste oplossing is onder de verschillende DUT testcondities. Naast accu-emulatie 

ondersteunt de unit ook de mogelijkheid van accu testen.  

 

 



Andere toepassingen voor deze unit zijn: 

 

- Het testen van elektrische laders voor elektrische voertuigen (zowel AC als DC) 

- Testen van elektromotoren (AC en DC) 

- Het testen van DC/DC-omvormers 

- Het testen van AC/DC-omvormers 

- Testen van DC/AC-omvormers 

- Power in the loop applicaties (analoge versterker) 

- AC-normtest (IEC61000, SEMI F47, IEC1668 en vele andere) 

- Testen van EV-normen 

- Avionica-toepassingen 

- En nog veel meer. 

 

 
 

 

De Cinergia GE&EL AC/DC ePlus unit biedt de Universiteit van Luxemburg een extreem veelzijdig 

instrument voor al de toepassingen waar ze nu aan werken. De unit kan echter in de toekomst ook 

nog worden uitgebreid naar hogere vermogens en DC spanning waarbij de huidige investering dus 

nog lang kan worden benut. Voor uitgebreide specificaties van deze unit verwijzen wij u graag naar 

de datasheet. 

 

Wij wensen de Universiteit van Luxemburg veel succes met alle testen in de verschillende 

toepassingsgebieden. 

 

 

 

https://ttms.nl/wp-content/uploads/2020/01/All-Terrain-v7-ePLUS-June2020-2.pdf

