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CHESS ( Controlled Hybrid Energy Systems Simulator ) stelt de gebruiker in staat om op Simcity-achtige
wijze een hybride energiesysteem te creëren en de energiestromen onder scenario’s naar keuze te
simuleren. Hiermee biedt CHESS technische en financiële ondersteuning in het plannen, ontwerpen,
inrichten en beheren van innovatieve hybride energiesystemen (denk bv aan een slim gecascadeerd
warmte/koudenet met demand management, power2heat en seizoensopslag). CHESS is interessant
voor elke professional met interesse in dynamische hybride energiesystemen, (projectontwikkelaars,
netbeheerders, energiebedrijven, onderzoekers, ESCO’s, etc.). De ruimtelijke schaal en tijdstap van de
simulatie zijn vrij te kiezen en variëren tussen gebouw- en provinciaal niveau en tussen seconden en uren.
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IMPRESSIE VAN HET MODEL
CHESS
Figuur 1: Artist impression van de gebruikersinterface.
Middels drag&drop wordt met componenten uit de library
(links) eenvoudig een nieuw hybride energiesysteem
gecreëerd, of een bestaand systeem aangepast. Linksonder
worden componenten gedimensioneerd, rechtsonder wordt
regeltechniek geselecteerd. Rechts in de interface worden
externe factoren ingeladen. Op termijn wordt koppeling met
GIS voorzien en komen modules (boven) beschikbaar voor
geautomatiseerde ontwerpoptimalisatie.

Figuur 2: Output van CHESS
voor een simulatie op wijkniveau. Warmtestromen van
een Amsterdamse wijk in
aanbouw zijn gevisualiseerd.
In de simulatie vindt thermische demand response
plaats, gecoördineerd door
Multi Commodity Matcher
regeltechniek.

Figuur 3: Output van
CHESS voor een complexe
verwarmingsinstallatie
in een wooncomplex.
Zoninstraling en afname van
ruimteverwarming en warm
water kunnen interactief worden
gestuurd. Aansturing met
HeatMatcher regeltechniek.
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