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De Energy Storage Integration Tool (ES-IT) is interessant voor gebruikers die energieopslag-systemen in 
micro-grids willen integreren of achter de meter willen gebruiken om (meer) zelfvoorzienend te worden.  
De tool kan worden ingezet om de optimale grootte van een opslagsysteem met duurzame energiebronnen  
te bepalen. Hierbij zijn verschillende optimalisatiedoelen mogelijk, zoals laagste kosten, laagste CO2-
uitstoot of volledige zelfvoorziening. Dit technisch energetisch model is makkelijk te gebruiken en geeft 
praktische resultaten die direct gebruikt kunnen worden voor de inrichting van dergelijke micro-grids of 
huishoudens met energieopslag. 

Hoe wordt dit ingezet voor de energietransitie 
Door marktpartijen inzicht te geven in de impact van 

energieopslag-systemen in combinatie met duurzame 

energiebronnen kunnen efficiëntere micro-grids gebouwd 

worden waarin minder of geen dieselgeneratoren nodig 

zijn. Maatschappelijke voordelen van een geoptimaliseerd 

micro-grid zijn vervolgens een lagere CO2-uitstoot, lagere 

kosten en een hogere betrouwbaarheid. Op dit moment 

wordt de tool dan ook voornamelijk ingezet voor innovatie- 

projecten op zowel eilanden als in ontwikkelingslanden.

Wat zit in het model
ES-IT bevat technische en economische modellen 

van zowel energie-opslagsystemen, PV-systemen  

en diesel generatoren. 

Input, output en bronnen
De belangrijkste input voor ES-IT zijn de volgende: 

• verbruiksprofielen van de aangesloten gebruikers 

• opwekprofielen van de aangesloten opwekkers

• c-rate (kw/kwh ratio) van het opslagsysteem

• efficiëntie van het opslagsysteem

• kosten PV (€/kWp)

• kosten opslagsysteem (€/kWh)

• kosten dieselgenerator (€/kW)

• kosten diesel (€/liter)

Indien bepaalde informatie niet beschikbaar is, worden 

standaardwaardes gebruikt. Na uitvoering van de simulaties 

kunnen de volgende resultaten worden weergegeven:

• systeemdimensies voor laagste energiekosten

•  systeemdimensies voor systeem zonder backup  

diesel generator

• impact van systeemdimensies (figuren en tabellen)

Bediening
ES-IT maakt gebruik van Python code die te openen is door 

middel van een willekeurige Python editor zoals PyCharm, 

Anaconda etc. Het model kan vervolgens bediend worden 

door aan te geven welke functies van toepassing zijn en 

inputwaardes in de code te veranderen. Dit zorgt ervoor  

dat het model erg flexibel is en makkelijk aangepast kan 

worden aan de gebruiker. De rekentijd is (afhankelijk van  

de instellingen) enkele seconden.

Verkrijgbaarheid
Het model wordt gebruikt als consultancy tool,  

maar is op verzoek ook los verkrijgbaar. 
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Figuur 2: Voorbeeld van de visuele 
weergave van resulaten
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Figuur 1: Overzicht van de interface in Python

Figuur 3: Voorbeeld van de resultaten in tabelvorm


