TIM BRIERS

bidirectioneel
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Neem een duik in de technologie die van je wagen een gigantische
thuisbatterij maakt en ontdek waarom bidirectioneel laden een essentieel
onderdeel zal vormen in de weg naar minder afhankelijkheid van het
energienet en in het halen van de Europese doelstellingen als individu,
gezin of bedrijf.
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ENERGIE-UITDAGINGEN AANGAAN
We staan in dit decennium voor heel
wat uitdagingen, laat daar geen twijfel
over bestaan. De belangrijkste
uitdaging zal vooral toch te maken
hebben met klimaatverandering en hoe
we als maatschappij ons steentje
kunnen bijdragen om onder de
gevreesde drempelwaarden te blijven.
Europa is daar reeds volop op aan het
inzetten, denk aan de Green Deal; we
zien ook dat de autoindustrie

elektrische mobiliteit eindelijk omarmt
en jaar op jaar het gamma uitbreidt en
de prijs doet zakken. Bemoedigende
vooruitzichten, maar in tijden waarin de
energieprijs stijgt, dienen we toch ook
te kijken naar hoe we die wat kunnen
stabiliseren op microniveau. En dan
richten we ons vooral op de woningen.
Hoe kan een woning meer
zelfvoorzienend en dus minder
afhankelijk worden van het net?

Men investeert in zonnepanelen en
thuisbatterijen, zeker na de beslissing
van de Belgische Raad van State
betreffende de terugdraaiende teller.
Dat is goed, maar een nog betere
oplossing zou zijn om die batterij op
wielen in te zetten om overschotten op
te slaan en af te geven. Met
bidirectionele laadtechnologie zijn we
eindelijk zover. Tijd om dat wat nader te
belichten!
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Bidirectionele laadtechnologie is niet
nieuw. In de autoindustrie gaat die al
meer dan een decennium mee en is
dat wat in een stroomversnelling
geraakt na de Japanse Fukushimaramp. Men zocht naar oplossingen
voor lokale energiebevoorrading in
het geval men tijdens heropbouw (en
nadien) tijdelijk zonder stroom zou
vallen.
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De Japanse autoindustrie heeft daar
toen op ingespeeld, m.n. Nissan en
Mitsubishi hebben daar rekening
mee gehouden bij de ontwikkeling
van hun hybride of volledig
elektrische voertuigen.
Ondertussen hebben ze al tien jaar
op de teller staan met bijvoorbeeld
de Nissan LEAF. Ja, zelfs de eerste
generatie kan bidirectioneel laden. Je
kan wel zeggen dat de technologie
daar echt wel op punt staat en de
kinderziektes ervan al even
geschiedenis zijn.

Waarom deze technologie nu pas aandacht krijgt in Europa, heeft waarschijnlijk te maken met het
feit dat de industrie de omslag naar elektrisch rijden pas na dieselgate heeft gemaakt en op dat
ogenblik geen prioriteit gaf aan de ontwikkeling van bidirectioneel laden. Nu klimaatverandering,
de Green Deal en de stijgende energieprijzen een meer prominente plaats krijgen, merken we dat
de consument zoekt naar oplossingen, waardoor bidirectioneel in the picture komt.

Dat de technologie huishoudens met
zonnepanelen zal kunnen ondersteunen,
daarover hoeft geen twijfel te bestaan.
De batterij van de wagen dient immers
als energiebuffer voor de woning.
Het principe is eenvoudig: overdag
laden de zonnepanelen de wagen op
met een bidirectioneel laadpunt. Dat zal
in hoofdzaak tussen de 20% en 80% van
de batterijcapaciteit gebeuren. Het
bidirectioneel laadpunt zal met die
waarden rekening houden om de
levensduur van de batterij te
waarborgen.
Van zodra er geen injectie van stroom
meer wordt gedetecteerd (via een
energiemeter) zal het bidirectionele
laadpunt stroom beginnen te ontladen
uit de batterij van de wagen. De woning
hoeft dan geen stroom uit het net te
halen en zal dus volledig groen kunnen
functioneren.
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De stroom die in de woning wordt gebruikt is AC- of wisselstroom. Omdat de
batterij van een EV DC-stroom (of gelijkstroom) opslaat, heb je in de wagen een
omvormer die AC naar DC omvormt. De omgekeerde weg verloopt echter niet via
de wagen, maar via het bidirectionele laadpunt. Het laadpunt zet de DC-stroom van
de batterij om naar AC voor de woning. Dat maakt meteen ook waarom
bidirectionele laadpunten wat groter zijn dan standaardlaadpunten. Er zit een stalen
blok rondom de omvormer om warmte beter af te voeren. Die omvormer bepaalt
ook de prijs van het laadpunt trouwens.

Wist je dat AC en DC aan het einde van de
negentiende eeuw voor een heuse
‘stroomoorlog’ zorgden in de Verenigde Staten?
Edison verkocht DC als enige oplossing, Tesla
AC als meer exibele oplossing.
Vandaag
gebruiken we AC voor onze woning, DC voor
bepaalde elektronica.
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Neen, reken maar even mee. Volgens de
VREG (gegevens Eurostat) verbruikt een
doorsnee gezin 3500 kWh/jaar of 9,58
kWh/dag. In België hebben we jaarlijks
een 1700 zonuren, dat zich vertaalt in
2,85 kWH per vierkante meter per dag
(zomer 4,5 kWh, winter max 0,8 kWh bron: meteo.be). We kunnen dus wel wat
zonnestroom laden.
Omdat je 's avonds toch meer verbruikt
dan overdag (gesteld dat je je verbruik
niet spreidt), zou je pakweg 5 à 6 kWh
verbruiken, evenveel als een standaard
thuisbatterij dus.
Als je weet dat de meeste EV-batterijen
een capaciteit tussen de 40 en 78 kWh
hebben, zal je je wagen heus niet meteen
leegtrekken. Meer zelfs, je zal er enkele
dagen gebruik van kunnen maken bij
slecht weer.
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Er is reeds wetenschappelijk onderzoek
(https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0360544217306825?
via%3Dihub#!) uitgevoerd naar de impact op
de batterij na laad- en ontlaadcycli. Wat blijkt?
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De chemie is uiteraard complex, maar mits het
toepassen van speci eke laad- en
ontlaadalgoritmes (afnemen en voeden van
het lokale net - de woning) ga je de
batterijchemie 'masseren' en de
degradatiewaarden binnen een normaal
spectrum houden. Het is dus niet zo dat de
batterij noodzakelijk sneller degradeert,
integendeel.

Tip: benieuwd naar de werkelijke batterijdegradatie van EV’s gebaseerd op
data van gebruikers wereldwijd? Kijk dan zeker eens op de site van GEOTAB.
Je vindt er echte waarden van diverse EV-modellen terug.
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Nog niet alle modellen staan erin, omdat er natuurlijk eerst data moet
verzameld worden van de meest recente wagens.
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We hadden het reeds over de Nissan LEAF die als eerste EV bidirectionele
technologie standaard onder de motorkap heeft. De LEAF werkt met CHAdeMO,
een Aziatisch laadprotocol dat vanaf de eerste tot in de meest recente generatie
LEAF's aanwezig is.
In de tussentijd is er in Europa een nieuw snellaadprotocol ontstaan: CCS
(combined charging system). De vraag die we vaak krijgen is of CHAdeMO het
onderspit moet delven. Zolang fabrikanten de technologie blijven aanbieden, valt er
niets te vrezen. Vergeet ook niet dat elektrische wagens met grotere batterij nog
bijzonder lang kunnen fungeren als thuisbatterij. De technologie zal dus niet zomaar
verdwijnen. En dan nog, wat er in het bidirectionele laadpunt zit, blijft hetzelfde,
enkel het type kabel is anders.

Leuk weetje: de naam CHAdeMO is
afgeleid uit het Japans: Ocha demo
ikagadesu ka (おちゃでもいかがです
か), wat overeenkomt met 'wat denk je
van een kopje thee?' om aan te geven
dat het snel kan.

IË?

IN BELG
D
L
O
R
E
G
IT
REEDS U
Ja, maar er is nog maar weinig ruchtbaarheid
aan gegeven door bijvoorbeeld de overheid.
Te r w i j l b i d i re c t i o n e e l h e t o n t b re ke n d e
puzzelstukje zou kunnen zijn in het behalen van
bepaalde energiedoelstellingen, lijkt de politiek
zich weinig of niet bewust van het bestaan
ervan.
Het beste bewijs was de reactie van het kabinet
van minister Vanderstraeten, die ons droogweg
zeiden dat er nog geen bidirectionele wagens

op de markt zijn en er dus nog tijd is
om zich over de materie te buigen.
Think again. Alleen al in 2022 komen er
heel wat nieuwe EV's op de markt die
bidirectioneel thuis mogelijk maken. En
laten we vooral niet vergeten dat er al
tien jaar een model rondrijdt dat het al
die tijd aan boord heeft gehad.

We wonen dan ook in een complex
land met verschillende prioriteiten (/
versnellingen) en een soms
onduidelijke strategie betreffende het
te volgen pad richting Green Deal.
Maar er is eindelijk licht aan het einde
van de tunnel.

We zetten momenteel hard in op de Wallbox
Quasar en ondersteunen het Spaanse
projectteam met de homologatie ervan in
België.
We hebben ons oog laten vallen op dit model
omdat het compact, functioneel en jarenlang
getest is alvorens op de markt aan te bieden.
Bovendien is het de helft goedkoper dan een
reeds gehomologeerd merk op de markt.
We hebben nog geen nale prijs van dit
laadpunt ontvangen, maar weet dat dit hoe dan
ook goedkoper zal zijn dan een geïnstalleerde
thuisbatterij.

DAR?

ZE RA
N
O
P
O
T
A
A
L ST
WELK MODE

De laatste feedback die we hebben ontvangen
is dat Synergrid en Fluvius zich nu buigen over
de aangepaste indiening, die nu aanleunt bij
die van Duitsland waar de homologatie rond is.
Volgens Wallbox zou dit in BE begin februari
2022 wellicht rond en gehomologeerd zijn.
We keep you posted!

fi

In de tussentijd testen we het laadpunt dat we
van Wallbox hebben ontvangen in het kader
van een proefproject. Kwestie van het laadpunt
door en door te kennen alvorens we het bij jou
installeren.

We testen volop bij een woning met zonnepanelen en een
driefasige (400V) aansluiting met een vermogen van 25A. De
wagen die klaarstaat is een Nissan LEAF met een batterij van
40 kWh. Voorlopig kunnen we de V2H (vehicle-to-home)—
functie niet testen omdat Synergrid nog geen gridcodes heeft
toegekend. Die functie zal dus begin februari geactiveerd
worden volgens Wallbox.

INTERESSE?

Wil jij ook sleutelen aan deze nieuwe groene revolutie waarbij jouw wagen deel
uitmaakt van een zelfvoorzienende woning? Wil je minder afhankelijk worden van
het net en vooral vermijden dat je overschotten injecteert in het net, zeker met een
digitale meter?
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Registreer je dan op onze site zodat we je meteen kunnen contacteren eens we een
update hebben over de status van deze technologie in België. Van zodra we de prijs
kennen en de nale gegevens hebben over de te installeren materialen, nemen we
met alle geïnteresseerden contact op voor een plaatsbezoek (op afstand of ter
plaatse) en het versturen van offertes. Hoe? Simpel, ga naar wattsnext.be en vul het
formulier op de pagina bidirectioneel in.

Samen sleutelen aan
een groenere toekomst
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Volg ons op Facebook of LinkedIn
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