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Oud-Heverlee

Doelstellingen

Technologieën en
infrastructuren

In de Belgische stad Oud-Heverlee zal het
InterConnect-project nieuwe oplossingen
implementeren in vier gebouwen van een Local Energy
Community. De doelstellingen van dit proefproject zijn
de volgende:

De lokale energiegemeenschap bestaat uit vier
gebouwen - het stadhuis, het OCMW-kantoor, het
politiekantoor en een kinderdagverblijf - die
allemaal naast elkaar liggen. De volgende
technologieën zullen worden geïnstalleerd:

–› Demonstreren van de effectieve multi-asset
ﬂexibiliteit in een gemeenschap van tertiaire gebouwen
met dezelfde eigenaar.

Hardware

–› Verhogen van het comfort, minimaliseren van het
energieverbruik, samenvoegen van eigenverbruik,
piekscheren, vraagrespons en vraagbeheersing voor het
minimaliseren van de elektriciteitsrekening in
combinatie met het maximaliseren van de
ﬂexibiliteitsvoorziening aan het net (DSO en
energieleverancier), wat nieuwe inkomstenstromen
oplevert voor de eigenaar van de gemeenschap.

Software

–› Interoperabiliteit tot stand brengen tussen drie
platforms: HVAC-regeling, batterij- en EV-regeling en
PV/gebouw- en prognose.

platform 3E SynaptiQ, dat een commercieel platform is

Split unit, batterij, EV-lader, PV-panelen.

Over het algemeen wordt de HVAC-installatie van het
gebouw aangestuurd door een ander softwareplatform
dan het community demand management en grid
interaction platform. Bovendien kan de batterij of de
EV-lader gekoppeld zijn aan propriëtaire software op de
cloud. Wij zullen installeren:

–› SynaptiQ Power bouwt voort op het commerciële
voor asset operations & management in het domein van
hernieuwbare energie. SynaptiQ wordt momenteel
uitgebreid met de monitoring & controle van batterijen en

–› Een interface leveren voor de instellingen en
voorkeuren van de gebruiker, alsook voor de controle
van het energieverbruik.

EV laders.

–› DeltaQ, gebaseerd op een modelvoorspellend
controlekader, optimaliseert automatisch de BEMS
controle-instellingen op uurbasis door
monitoringgegevens, gebruikersvoorkeuren,
weersvoorspellingen en energietarieven te combineren.

Communicatie, monitoring en
controleapparatuur
IoT-gateways, veldsensoren en -actuatoren, slimme
meters, warmtepompen.

