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Uw partner voor duurzame Energieprojecten 
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• Turn-Key zonnestroom installaties 

• Opname / inmeten 
• Engineering 
• Project begeleiding 
• In bedrijfstelling 

 
• Energie opslag systemen 

• Thuisbatterijen 
• Utiliteit batterijen 
• Off-Grid systemen 

 
• Energie management systemen 
 
• Energie scans (meten is weten) 

 
 

 

Expertise Indutecc: 
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De energietransitie is in volle gang 
 
Energieopslag is één van de noodzakelijke 
middelen om binnen de energietransitie 
duurzame oplossingen te bieden  

 
 

 Maar hoe duurzaam is Energieopslag ? 
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Grootschalige energieopslag wordt nu meestal 
gerealiseerd met Lithium-Ion batterijen.  
 
De meest compacte batterij om energie op te slaan 
 
Maar niet de meest veilige oplossing……… 
 
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen rondom Li-Ion 
batterijen zijn er inmiddels diverse voorbeelden van 
branden en explosies  
 
De opbouw van Li-Ion batterijen is niet duurzaam 
(recyclen deels mogelijk maar zeer tijdrovend waardoor zeer kostbaar) 

 
Li-Ion staat steeds vaker ter discussie 

 
 

 

Containerbrand met Li-Ion opslag 
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Dit leid momenteel tot diverse maatregelen b.v.: 
 

• New York: eerste stad met strikte 
veiligheidseisen voor energieopslag systemen 
 

• UK: gereguleerde (lagere) C-rates 
 

• Strikte transport beperkingen voor Li-Ion 
batterijen 
 

• Energieopslag in containers buiten het pand 
(waarbij de container actief gekoeld moet worden = verliezen!) 
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Het kan ook anders…………………… 

Het kan ook duurzaam……………… 

Het kan ook veilig……………………… 
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Nilar levert batterijsystemen die veiliger zijn dan veel 
zogenaamde "veilige" oplossingen die op de markt verkrijgbaar 
zijn. 
 
Het batterijsysteem van Nilar bevat een niet-ontvlambaar 
elektrolyt op waterbasis. 
 
De elektroden kunnen niet spontaan ontbranden en veroorzaken 
geen warmteoverdracht tussen de modules. 
 
Daarom stellen we dat we veiliger zijn dan "veilig". 

“Safer than safe”       
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Nilar Nikkel Metaal Hydride batterijen (NiMH) 
 

• Uniek Bi-Polair concept  (12 jaar ontwikkeling, ruim 80 patenen) 

 
• Meest veilige batterij  (warmte ontwikkeling geen issue, kan niet ontbranden of exploderen) 

 
• Cradle to Cradle  (Vanaf ontwerp rekening gehouden met 100% recyclebaarheid op eenvoudige wijze) 

 
• Milieuvriendelijk  (Geen zware metalen, elektrolyt op waterbasis)  

 

• Hoge mate van veiligheid, ook bij falen BMS systeem of oneigenlijk gebruik van de batterijen 

 

• Uitermate geschikt voor Buurtbatterijen en thuisbatterijen 
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Schaalbaar van 6kWh tot >> MW 
 
Als compleet systeem geleverd 
 
Veilige inpandige installatie 
 
Onderhoud vrij 
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Referentie: 
 
Opdracht van ABN AMRO om Circl gebouw 
te Amsterdam  te voorzien van 60kWh Nilar 
batterij. 
 
 
Volgens ABN AMRO de enige batterij die: 
 
• 100% veilig is 
• 100% recyclebaar is 
• Milieuvriendelijk is 
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Meest veilige gepatenteerde Bi-Polaire NiMH techniek 

Geen Transport beperking 

Breed temperatuur bereik  -20  tot  +50 ℃ 

100% Cradle to Cradle 
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Welke oplossingen biedt Indutecc: 

Solarwatt   thuis accu 
4,4 tot 44 kWh 
Tussen  panelen en 
inverter 

ABB React   thuis accu 
2 tot 6 kWh opslag 
Is ook gelijk de PV 
inverter 
 

Nilar opslag systeem 
1,2 kWh tot >>> 

Trustec 
100% Off-Grid 
systemen 
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Basissysteem met 2 accumodules en 

vermogenselektronica 
 

Solarwatt MyReserve Matrix 
 
 

Compleet systeem > Batterij, AC Sensor 

& Energiemanager 
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Schaalbaar ook in de toekomst 
 

Duidelijk portal via weblink 
 

Solarwatt MyReserve Matrix 
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Voordelen Solarwatt Matrix batterij: 

• Makkelijk inpasbaar in bestaande installatie 
• Eenvoudig installeren 
• Gebruikersvriendelijk monitor portaal 
• Onafhankelijk van merk zonnepaneel en omvormer 

 

Nadeel Solarwatt Matrix batterij: 

• Niet manipuleerbaar waardoor niet inpasbaar 
in een slim gemeenschappelijk concept 
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Slim inzetten thuisbatterijen: 

Samenwerken in een pool met meerdere 
thuisbatterijen en een buurtbatterij  

Toekomst gericht systeem 

Baas over eigen batterij (onafhankelijk) 
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Virtual Powerplant: 

Een groep consumenten werkt samen, met of zonder thuisbatterij en 
met een gemeenschappelijke buurt batterij. De energie wordt verdeelt 
op basis van vraag en aanbod op de meest efficiënte wijze. 
 
Middels een onafhankelijk platform wordt vraag en aanbod geregeld 
op basis van o.a. beschikbaarheid maar ook op basis van voorspelling 
van zon en wind. 
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Voorbeeldproject:  
Buurtbatterij icm 20 thuisbatterijen in de Haarlemmermeer 
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• Één enkele omvormer 

• Conversieverliezen 
gereduceert met 50% 

• Toekomstgericht 

AC loads 

L+ 
M 
L- 

400/230V 50Hz 
760/380V DC 

EnergyHub 

Zonnepanelen op DC netwerk 

Nilar thuis of buurt batterij 

L1 L2 L3 N  PE 

De Techniek: 
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Voordelen DC Energyhub: 

• Geschikt van 5 zonnepanelen tot xxx zonnepanelen 
• Toekomstgericht (voor bv laden elektrische auto) 
• Fraai monitor portaal om verbruik en opwekking inzichtelijk te maken 
• Koppelbaar op virtual powerplant concept 
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Zie ook: www.indutecc.nl 

Vragen? 
 


