
WORDT BAAS VAN JE EIGEN ZONNESTROOM 
En ontkoppel je van het net zo je wil… 
 
Javac bestudeert reeds 2 jaar een hybride oplossing voor alternatieve energie, toen het 
nieuws kwam rond de dreigende black-outs, de aanvragen vanuit ons cliënteel komt met de 
regelmaat van een klok terug, telkens er weer doemberichten verschijnen in de pers, het idee 
van een black-out, enerzijds, denk maar aan de tandarts, of villaeigenaars met een 
alarmsysteem, of bijna eenieder van ons met centrale verwarming, dit kan leiden,  tot 
levensbedreigende situaties zeker voor oudere mensen. Anderzijds het onbehaaglijke gevoel 
van de elektriciteit die steeds maar duurder wordt door allerlei toeslagen, transportkosten, 
enz. waar wij het einde nog niet hebben gezien. Hieronder kan u lezen, hoe de plaatsing van 
een javac edge powerbank, al dan niet gekoppeld aan een PV-installatie of generator u toch 
een groot deel deze zorgen kan wegnemen. 
 
De Huidige situatie in België 
België produceert zelf veel te weinig energie om de industrie en verwarmingen in de winter te 
laten werken. België is hierdoor afhankelijk van de overschotten die in het buitenland ter 
beschikking zijn. Deze overschotten worden duur aangekocht waardoor de prijzen ook worden 
opgedreven. Het kan zelfs zo ver komen dat we niet  genoeg energie uit het buitenland 
kunnen aankopen wat tot een stroomtekort kan leiden met alle gevolgen van dien. Zelfs als er 
voldoende overschotten zijn in het buitenland, kunnen we die hoeveelheid energie niet 
transporteren naar België via de bestaande hoogspanningsnetten. Wegens een beperkte 
capaciteit op de kabels. In eerste fase van tekorten zullen er zones gedurende 4 uur 
afgesloten worden van het stroomnet, met alle mogelijke problemen tot gevolg. Zowel het 
afschakelen als terug inschakelen van zo een groot aantal verbruikers heeft grote risico’s op 
gigantische pieken en kan verdere gevolgen veroorzaken. Dit zou kunnen leiden tot nog 
grotere gebieden die zonder elektriciteit komen te liggen en dit voor veel langere periodes.  
 
Welke obstakels op Belgische markt om massaal over te schakelen op een 
batterijopslag? 
 
1. Heeft het zin om een batterij te plaatsen om voordeel te halen uit nachttarief? 
De meeste elektriciteitsleveranciers in België bieden momenteel een dag- en nachttarief aan. 
Elektriciteit kost gedurende de dag ongeveer 6 eurocent per kWh meer dan ‘s nachts. Voor 
een gemiddeld gezin dat jaarlijks 1600 kWh aan dagtarief en 1900 kWh aan nachttarief 
verbruikt, kan een batterij het dagverbruik reduceren tot 0 kWh. ’s Nachts wordt elektriciteit 
van het net gehaald om de batterij op te laden en overdag levert de batterij de nodige 
energie. Het volledige verbruik van het gezin wordt dan gefactureerd aan nachttarief. Door 
het gebruik van de batterij bespaart het gezin 96 euro per jaar op de factuur, w at veel te 
weinig is om de batterijen terug te verdienen., waardoor het financieel helemaal geen 
steekhoudt. Misschien zullen smart meters in de toekomst wel toelaten om voldoende te 
verdienen aan batterijen. Men kan dan kiezen voor een uurtarief in plaats  van dag en nacht, 
waardoor de prijsverschillen groter zijn. 
 
2. Verouderd stroomnet als gratis batterij 
België heeft om te beginnen een slim net nodig om meer rendement uit onze PV -installaties te 
halen, De situatie in België is ingewikkeld en complex. We zitten met verschillende netten & 
netbeheerders in Vlaanderen, Brussel & Wallonië. Maar bovenal functioneert het net zélf al 
als gratis batterij. Inderdaad de nog veelal aanwezige oude stroommeters tellen terug naar 
zero als we meer zonnestroom produceren dan verbruiken. 
 
3. Nood aan ‘slimme meters’ 
Terug leveren aan het net is nu nog gratis maar dat gaat veranderen in 2020 zo is de 
verwachting in 2020 zal het net als batterij worden afgeschaft. Dat houdt in dat we over die 
elektriciteit die we zelf hebben opgewekt en tijdelijk op het net hebben gezet bij opname wel 
energiebelastingen verschuldigd zullen zijn. Nu is dat nog niet het geval. Het op het net 
parkeren van onze zonnestroom is dan niet meer gratis. Dus in 2020 komen die slimme 
meters. Deze sturen zelf de gegevens over je verbruik uit en zouden bijvoorbeeld zelf naar 
het beste moment en het beste tarief kunnen zoeken om je thuisverbruik te regelen. Maar het 
grote voordeel van een gratis batterij verdwijnt binnenkort uit beeld 



4.. Nieuwe tariefstructuur nodig 
In België is er ook geen tarief dat de mensen aanmoedigt om batterijsystemen te installeren, 
In 2017 gaat de VREG haar distributietarief wel volledig gaan herzien. Dit gaat waarschijnlijk 
resulteren in het kantelmoment voor het overhevelen van reststroom uit batterijen aan het net. 

5. Betaalbaarheid? 
Het goede nieuws is dat de prijzen wel continu dalen. Deze lagere prijs wordt niet zo zeer 
mogelijk gemaakt door innovatie, maar eerder door in te spelen op schaalvoordelen. De 
lithium-ion batterij is immers iets wat al langer in mobiele applicaties zoals smartphones en 
laptops gebruikt wordt. In Amerika en in China staan enkele giga-factories in de stijger, het 
resultaat zal zijn dat er een enorm volume aan batterijen zal worden geproduceerd. De 
verwachting is dat dat de prijs van, de barrière van 450 dollar per kWh zal doorbreken voor de 
LIFE4PO .en dit tegen 2020. De javac edge powerbank gaat alvast de drempel van de zware 
investering voor een belangrijk deel neutraliseren, door haar huidige prijs van 7.000 euro voor 
een 11.4 KW-powerbank, zodat de terugverdientijd aanzienlijk wordt ingekort, en met een 
technologie die optimaal is afgesteld op zonnepanelen. 
 
6. Technische regeling nog niet heel duidelijk 
Eens op punt, is er veel mogelijk met de javac edge powerbank kan een batterijsysteem al 
vlug het verschil maken. Zonder batterijen ligt je huidig eigenverbruik van zonnestroom op 
ongeveer 30 %. Dat kan evolueren naar 95 % mits een batterij van 11.4 KW voor een modaal 
huishouden. Hoe verder de kostprijs van de opslagsystemen daalt, des temeer rendement kan 
worden gehaald uit je systeem. 
 
7. De vraag is wanneer instappen? 
Wachten tot verdere prijsdalingen en ondertussen het rendemenstverlies slikken of wachten 
tot uw investering daalt, gesteld dat ze daalt natuurlijk, want recent zijn wereldwijd de 
grondstoffen aan een opwaartse beweging begonnen, en gaan nu ook de rentetarieven de 
hoogte in. Indien u reeds beschikt over zonnepanelen, en u heeft reeds een slimme 
verbruiksmeter, dan heeft u totaal geen reden om deze investering uit te stellen, de 
terugverdieneffecten zijn mogelijks reeds verworven na 2 jaar, de bescherming tegen black 
out heeft u er gratis bij, indien u ook nog een kleine nanomag generator NM-7500 A of B 
voorziet, kan een afkoppeling van het net u een groot financieel voordeel geven. Heeft u nog 
niet geïnvesteerd in zonnepanelen of windmolen, dan zou de combinatie met de javac Power 
edge bank weleens net dat duwtje kunnen zijn om de stap te zetten, naar het vermijden van 
steeds duurder wordende Electro rekeningen. U kan wachten totdat de prijzen van de 
batterijen nog verder omlaagduiken, dat is best mogelijk, zelfs wenselijk, maar ondertussen 
lopen de prijzen van het stroomverbruik maar steeds crescendo, samen met de 
distributiekosten en taxen allerlei, wordt deze rekening stilaan een strop voor vele 
huishoudens, en KMO’s. Deze batterij in combinatie met een relatief kleine generator en/of 
zonnepanelen, maken, u zeker minder afhankelijk van de steeds hoger wordende facturen 
van uw netbeheerder 
 
Hoe ziet de toekomst eruit voor de opslag van stroom? 
Off-gridd zonne-energie maakt een comeback, Tot nu toe was het wel of niet in rekening 
brengen van de electriciteitsinfrastructuur een louter academische vraag. Maar dat zou 
weleens kunnen veranderen, want het lijkt er op dat lokale opslag met behulp van batterijen 
een comeback maakt. Door het op de markt brengen van de Javac power edge powerbank, 
De life4PO batterijen zijn superieur aan de loodzuur batterijen die traditioneel worden ingezet 
bij off-gridd zonne-energie. Ze gaan langer mee, zijn compacter, efficiënter, makkelijker te 
onderhouden en in verhouding ook duurzamer. Er zijn nog andere factoren die in de kaart 
spelen van energieopslag thuis. In veel Europese landen zijn de financiële 
stimuleringsmaatregelen voor aan het net gekoppelde zonne-installaties intussen afgevoerd, 
De elektriciteitsmaatschappijen hebben deze financiële prikkels succesvol aangevochten met 
het argument dat eigenaars van zonnepanelen wel gebruik maken van de 
elektriciteitsinfrastructuur maar er niet voor betalen, waardoor de kostprijs voor de andere 
klanten stijgt. De ironie is dat energieopslag thuis door het plaatsen van intellectuele 
stroommeters financieel aantrekkelijker kan worden dan het aansluiten van een 
zonneinstallatie op het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zouden de elektriciteitsmaatschappijen 
weleens het tegenovergestelde kunnen bereiken van wat ze willen. Ze verliezen dan nog 
meer klanten, waardoor de kosten van de infrastructuur door steeds minder klanten moet en 



worden gedragen, waardoor steeds meer mensen overstappen op een off -gridd systeem, 
enzovoort. Houden we ook rekening met het verschil in levensduur, dan wordt het voordeel 
van een javac edge powerbank nog groter. Als we uitgaan van een levensduur van 20  jaar 
voor de zonnecellen en een DoD van 80% voor de batterijen, dan zal de javac edge 
powerbank ongeveer even lang meegaan als uw zonnepanelen. Daarentegen moeten 
loodzuurbatterijen twee tot vier keer worden vervangen over die 20 jaar. Zo wordt het 
voordeel van een javac edge powerbank tegenover een loodzuurbatterij nog groter  

Waarom zonnestroom opslaan? 
Een opslagsysteem maakt het mogelijk om het verbruik van zonnestroom te verschuiven van 
het tijdstip van productie tijdens de dag naar een later tijdstip ’s avonds of ’s nachts. Dat heeft 
zowel voordelen voor de verbruiker zelf als voor het beheer van het elektriciteitsnet. Door het 
(gedeeltelijk) opslaan van zonnestroom wordt er minder stroom geïnjecteerd in het net op 
tijdstippen van laag verbruik. Daarmee vermindert het onevenwicht dat gecompenseerd moet 
worden door de netbeheerder. De meeste zonnestroom wordt immers opgewekt rond de 
middag bij de hoogste zonnestand. Maar dan ligt ook het huishoudelijk verbruik het laagst. De 
verbruiker kan bovendien een groter aandeel van zijn zelf geproduceerde stroom zelf 
verbruiken, wat interessant is als er een tariefverschil is tussen eigen intern verbruik en 
levering aan het net. 
Een bijkomende slimme regeling kan ook huishoudtoestellen intelligent aansturen door ze op 
gepaste tijdstippen automatisch in te schakelen. Dat kan wel alleen met slimme toestellen. De 
actieve vraagsturing van het energiebeheersysteem ontlast bovendien de batterijen en 
verlengt hun levensduur. 

Kunnen bestaande PV-installaties aangepast worden voor noodstroomvoorziening? 
Bestaande PV-installaties kunnen uitgebreid worden met diverse modules voor opslag, 
intelligent energiebeheer en een noodstroomsysteem. Er is een keuzevrijheid wat betreft het 
type, het aantal en de capaciteit van de batterijen. 
 
Gevolgen stroomuitval 
– Geen verlichting 
– Geen verwarming (sturingen werken niet meer, ook bij veel houtkachels)  
– Geen warm eten 
– Geen koeling in diepvries en koelkast 
– Geen GSM, pc, tv, … 
– Elektrische poorten en afsluitingen werken niet meer 
– Geen alarminstallaties en beveiligingen 
– en nog zoveel meer zaken werken niet meer. Een ellenlange lijst van serieuze ongemakken 
waar we niet altijd bij stil staan. 
 
Praktische zaak bij stroomuitval 
Indien dit een paar uren voorvalt of slechts één dag, zal het al veel problemen geven. 
Na een paar dagen wordt het echt chaotisch en kunnen de gevolgen zeer verstrekkend zijn. 
Voor wie géén zonnepanelen heeft zoals bijvoorbeeld mensen die in een appartement wonen 
en waar een noodstroomgenerator om praktische redenen, niet mogelijk is, is de oplossing de 
javac power edge om de overbrugging van een black-out goed aan te kunnen. Maar met 
zonnepanelen bent u er nog niet, Er zijn in ons land meer dan 300.000 installaties van 
zonnepanelen maar deze zullen niet werken aangezien al deze installaties moeten gekoppeld 
zijn aan het stroomnet om te kunnen werken, 
Tenzij mits de javac power edge, Als de batterijen voldoende vermogen geven om de 
omvormer van de zonne-installatie aan het werk te houden, kan je het vermogen dat je 
opwekt al onmiddellijk gebruiken en het overschot gebruiken om uw batterijen op te laden. Als 
je dan voldoende vermogen hebt in de batterijen, kan je al terugspreken van basiscomfort. 
Ook voor bedrijven is dit een zeer interessante toepassing. Elk bedrijf heeft al eens een 
stroomuitval meegemaakt waardoor het personeel hun werk niet meer kan uitvoeren. Van 
zodra de UPS-systemen de computers en servers uitschakelen, is het hart van het bedrijf lam 
gelegd, heeft u dan ook VOIP, is de telefoon ook dood. Dit brengt veel rechtstreekse en 
onrechtstreekse kosten met zich mee. 
Door de javac power edge blijven computers en sturingen werken. Het personeel kan dan wel 
gewoon doorwerken op de computers en servers. Uiteraard moet sterk bezuinigd worden op 



de onnodige verbruikers om de batterijen en/of zonnepanelen optimaal te gebruiken want 
deze energie is natuurlijk niet eindeloos voorradig. 
 
Dan maar een generator? Maar maak wel de juiste keuze 
Een generator, als noodstroomvoorziening, dit werkt goed maar met verschillende nadelen. 
Zolang je brandstof hebt zal je stroom hebben maar is die op, zit je ook weer zonder. Tijdens 
een black-out zullen ook de tankstations niet werken. Verdere nadelen zijn natuurlijk het 
geluid en de uitstoot van uitlaatgassen. Als iedereen buiten een noodgenerator aanzet, zal dit 
zeker voor veel overlast zorgen voor mens en milieu. Indien de generator niet voorzien is van 
een (duur) netovername of ATS zullen onervaren mensen zelf meerdere toestellen aan de 
stroomgroep koppelen met verlengkabels. In de meeste huizen liggen nog oude, herstelde of 
te dunne verlengkabels die bij een te groot vermogen zullen smelten. Wordt er teveel 
aangesloten, dan kunnen de veiligheden van de generator afspringen, als die er reeds is met 
uitgerust. De luchtgekoelde 3000 tmp generatoren zijn ook niet gemaakt om in 24/24 7/7 
functie te draaien kunnen oververhit geraken en zelfs vastlopen. Maar stel u bent een handige 
DHZ-er en u sluit uw generator aan op uw verdeelbord, zonder ATS-systeem dan kunnen de 
gevolgen niet te overzien zijn. In het begin zal er geen probleem zijn. Zolang het net uit ligt, 
zullen de nodige kringen gevoed worden met elektriciteit van de noodgenerator. Wat zal er 
gebeuren als het stroomnet terug inkomt en de generator is gekoppeld aan het 
elektriciteitsnet? Elke generator die aan het net gekoppeld is, moet eerst synchroniseren met 
het elektriciteitsnet voor hij gekoppeld wordt en dat komt nooit voor op de kleine generatoren 
die op de markt zijn. Indien je een noodgroep gewoon op het net aansluit kan je enorme 
stromen veroorzaken bij het terug inkomen van het elektriciteitsnet en zouden alle zekeringen 
springen. Dit kan nog verdere gevolgen hebben voor alles wat in uw woning is aangesloten 
maar ook voor het stroomnet zelf. En dan hebben wij het nog niet gehad over de kwaliteit van 
de output van uw generator, uw sinus en Hz zijn uitermate onstabiel, kijk uit voor alle 
elektronica, alarmsystemen, geschakelde cv pompen, zelfs een simpel Espresso koffiezet zal 
dienst weigeren. 
 
Hiervoor komt slechts 1 apparaat in aanmerking en dat is de Javac NM-7500 A of B, groot 
voordeel van deze generator is dat de output zelfs beter dan deze oneindige van het net, 
Deze technologie is ook verkrijgbaar in vermogens tot 75 KW en in serie gek oppeld kunnen 
hiermee de grootste verbruikers voorzien worden van de finale oplossing, bij het beveiligen 
van installaties die hoogtechnologische installaties voeden, (serverrooms, dataopslag, 
medische en nucleaire sector) 
 
OF TOCH BETER EEN JAVAC EDGE POWERBANK? 
De hybride oplossing mits een batterypack komt de laatste jaren in een stroomversnelling 
Javac is deze opportuniteit niet ontgaan, en brengt in begin 2017 zijn Javac egde powerbank 
in verschillende vermogens op de markt. De formidabele mogelijkheden kunnen moeilijk 
overschat worden, Maar er is veel meer mogelijk met een dergelijk batterijsysteem. Je kan 
elektriciteit van je PV-installatie vandaag de dag alleen maar gebruiken als je het opgeleverde 
vermogen op hetzelfde moment gebruikt. Maar wanneer ben je meestal thuis? Juist, wanneer 
de zon er (bijna) niet meer is. Je stroompiek op de middag vloeit dus gewoon het openbaar 
net op. En omgekeerd moet je stroom van het net halen als het bewolkt of donker is buiten. 
Met batterijen kan men de eigen zonnestroomproductie beter gaan beheren, door bijvoorbeeld 
de stroom te bewaren voor ’s avonds. Dat verlicht op zijn beurt dan weer het net, want de 
piek verschuift. En dat kan ervoor zorgen dat de stroomprijzen minder schommelen, En het 
kan zelfs verder gaan. Zo zou je een systeem kunnen ontwikkelen dat je productie en verbruik 
voorspelt op basis van de weersverwachtingen. Zo kun je je batterij optimaal laten op - en 
ontladen. De Javac egde powerbank is een vooruitstrevend batterijpack, met vermogens 
standaard te verkrijgen in van 6 KW tot 24 KW, maar ook megavermogens van + 100 KW voor 
industriële toepassingen De energie die wordt opgeslagen uit zonnepanelen, 
noodstroomgenerator, windmolen, watermolen, of zelfs van het gewone net, gekoppeld, met 
een intellectuele inverter (CMS) zorgt ervoor dat steeds het meest voordelige 
stroomvoorziening wordt aangesproken. De javac edge powerbank, kan indien gewenst 
opgehangen worden aan de muur, of voorzien in een cabinet dat slechts een kleine 
montageruimte vraagt. Met een vermogen van 11.4 KW en een gewicht van slechts 140 kg, 
voor de meest courante javac power edge bank is het gemakkelijk een plaats te vinden in het 
gebouw met een hoge rentabiliteit van bv +2000 laadcycli bij 80% en veel meer bij lagere 



dieptedladingen, blijft deze batterij haar vermogen voor 99.9% afgeven, en dit gedurende + 
20 jaar met een garantie die zich uitstrekt tot 10 jaar mits het navolgen van de 
garantievoorwaarden 
 
MAAR DE BESTE OPLOSSING = PV +POWERBANK + GENERATOR 
Vanaf 1 juli 2016 heeft de distributienetbeheerder Eandis het prosumententarief ingevoerd, dit 
is de eerste stap naar de responsabilisering van zonnepaneelbezitters. Dit houdt in dat 
iedereen die zonnepanelen aan het net koppelt een vergoeding moet betalen van 62.9 tot 
83.99 euro per eenheid van geïnstalleerd vermogen (kVA). Voor een gemiddeld gezin dat 
haar eigen energie voorziet met zonnepanelen, is dat een bedrag tussen de 250 en 500 euro. 
Per jaar. Dit bedrag hoeft u alvast niet te betalen zonder netwerkverbinding. Off -gridd gaan 
betekent dat u uw eigen 50 hertz netwerk in stand zal houden. Daarom moet op elk moment 
het verbruik van uw huishoudelijke apparaten gelijk zijn aan de productie van de 
zonnepanelen of reserve in de batterijen. Met de javac edge powerbank van 11.4 KW is het al  
vanzelfsprekender om op elk moment in de noden van het gezin te voorzien. Zelfs als u 
gelijktijdig twee kookplaten, de vaatwasser en de droogkast op hebt staan terwijl dochterlief 
haar haren droogt, dan heeft u in de zomermaanden zelden een tekort aan stroom, toch als 
de zon van de partij is. In de winterperiode wanneer de zon lager staat, en meer kans op 
donker weer, zal een kleine Nanomag generator van 6 KW de oplossing zijn om deze tekorten 
aan te vullen, ook al omdat deze generator slechts 0.8 lt./minuut verbruikt, en dankzij zijn 
Nanomag technologie de javac edge powerbank volledig oplaadt in minder dan 2 uur 
(kostprijs = 2 x 0.8 liter brandstof à 0.40 cent/liter = minder dan 1 euro voor 10 kW, via  
uw netwerkbeheerder bent u 4 euro kwijt, en morgen nog meer 
Veel afgelegen locaties heeft België niet, hoewel u raar zou opkijken van het aantal 
huishoudens dat verstoken van elektriciteit leeft in afgelegen chalets. En die ervoor gekozen 
hebben om off-gridd te gaan uit financiële noodzaak of uit principe. Ook al omdat veel van 
deze verblijfplaatsen, net zoals zovele vakantieverblijven in de Ardennen, en in bosrijke 
gebieden niet voorzien van een elektriciteitsaansluiting. Ook bij onze zuiderburen tref je 
uitgestrekte gebieden aan waar niet of nauwelijks voorz ien zijn van een, betrouwbaar 
electriciteitsnetwerk. Ook over de betrouwbaarheid van het Belgische net kunnen we de 
komende jaren wel in vraag stellen. Een strenge winter kan namelijk nog steeds een rolling 
black-out met zich meebrengen. De batterijen als back-up gebruiken houdt in die zin wel 
steek, Als het goed uitdraait en de combinatie van zonne-energie en een powerbank een 
commercieel alternatief wordt voor de klassieke energieleveranciers, wordt het huidige 
marktmodel volledig op zijn kop gezet. De combinatie PV-generator-javac edge powerbank 
zou op die manier inderdaad weleens de missing piece kunnen zijn om duurzame 
energievoorziening een stapje dichterbij te brengen. En hier wordt het stilaan duidelijk dat u 
weleens de ondeugende gedachte zou kunnen krijgen om dan maar ineens off-gridd te gaan, 
inderdaad nu kan het voordelig worden om zonder een netwerkverbinding uw eigen energie te 
voorzien met zonnepanelen en batterijen met daarbij nog een kleine generator van 6 KW.  

SAMENGEVAT: WAAROM DEZE JAVAC OPLOSSING? 
• Ongeveer 57% minder elektriciteit nodig van energiebedrijven 
• Mogelijk om heel de dag door zonnestroom te gebruiken 
• Kan werken als back-up systeem indien het elektriciteitsnet zou uitvallen Bijna de 
volledige jaarlijks opgewekte zonnestroom wordt verbruikt. 
• Mogelijk bij bijna ieder bestaande zonnestroominstallatie 
• Klaar voor de toekomst met Smart Gridd compatibiliteit 
• De Javac edge powerbank energieopslag systeem met dc -koppeling gebruikt een batterij 
om elektriciteit op te slaan of te verbruiken op het moment dat dit nodig is. 
• Om het eigen verbruik te optimaliseren wordt de batterij automatisch geladen en ontladen 
afhankelijk van de verbruiksbehoefte. Zo wordt de door het net geleverde energie zo laag 
mogelijk gehouden. 
• Mits de combinatie PV-installatie/generator/powerbank afkoppeling van het net niet langer 
een illusie 
 
DE STURING VAN DE JAVAC EDGE POWERBANK 
De intelligente inverter van de javac edge powerbank bestaat uit een innovatieve batterij 
manager, (BMS) gecombineerd in een enkele eenheid, en optimaliseert het eigenverbruik van 
uw zonne-energie. Het beheert de energiebalans met behulp van zelf-opgewekte 
zonneenergie, en slaat alle niet-verbruikte energie onmiddellijk op in batterijen voor gebruik 



op een later tijdstip Traditionele PV-systemen zonder energieopslag produceren slechts 20% 
van de rechtstreeks gegenereerde zonne-energie voor eigenverbruik. De unieke CMS is het 
hart van uw geoptimaliseerd systeem voor eigenverbruik. Het is een compact, alles -in-
éénapparaat dat uw zonnepanelen, batterijen, elektrische apparaten en aansluiting op het 
elektriciteitsnet beheert, net zoals een elektriciteitscentrale. Geheel automatisch! Verhoog het 
eigenverbruik van zonne-energie vele malen met behulp van de javac CMScontroller 
aangesloten op uw javac power edge tot wel + 90%. De belangrijkste voordelen: grotere 
onafhankelijkheid van energieleveranciers en oplopende energietarieven, duurzaam 
energiegebruik en grotere besparingen. Door voor het principe van energieopslag met de 
JAVAC CMS, bekent u kleur. U kiest voor groene intelligentie en de grote voordelen van 
duurzame energie. En één ding is zeker: u gaat ervan houden. De technologie, de 
onafhankelijkheid, de besparingen, de duurzaamheid. Toekomstbestendig, duurzaam en 
intelligent. U kunt beginnen met het genereren van zonne-energie, waarbij de opslag in 
batterijen u grotendeels onafhankelijk maakt van uw energieleverancier, of u kunt uw huidige 
PV-systeem upgraden naar een volwaardig energieopslagsysteem. Het maakt 
gebruikersvriendelijke monitoring, analyse en controle van het systeem mogelijk. Waar ook 
ter wereld. 

Waarin onderscheidt de Javac edge powerbank zich van andere batterijsystemen? 
De Javac edge powerbank uit de Lithium klasse (LiFePo4) getuigd van de meest in het oog 
springend en extreme levensduur; na 2000 intense diepte ontlaadt/laad cycli is nog 80% van 
de oorspronkelijke capaciteit aanwezig. Bij minder diepe ontladingen schiet dit aantal sterk 
omhoog. Zaken die van invloed zijn op de levensduur van álle batterijen zijn tempera tuur 
(hoge omgevingstemperaturen zijn te vermijden, de gemiddelde diepte van ontlading en hoe 
zwaar ze belast worden in termen van in en uitgaande stromen als back -up voor het reguliere 
stroomnet tegen stroomuitvallen, of voor dagelijks gebruik. De lange l evensduur (>5 keer 
GEL/AGM) vertaalt zich naar lage TCO (Total cost of ownership); de aanschaf is weliswaar 
duurder dan de loodzuur batterijen, de uiteindelijke kosten liggen dan weer veel lager. De 
LiFE4PO technologie onderscheidt zich ook in haar laadprotocol. Een loodbatterij 
bijvoorbeeld mag voor een optimale levensduur niet verder ontladen dan 50% van haar 
opgegeven capaciteit. Het laden moet bovendien altijd in één keer geschieden tot 100% SOC. 
Althans, als je de 500 cycli (optimale levensduur) wilt halen. Bij zonnepanelen is dit bijzonder 
lastig als op 75% SOC de zon het laat afweten. Dit verkort de levensduur dramatisch. De 
Javac edge powerbank heeft hier in het geheel geen last van, u laadt de batterij wanneer en 
hoeveel u wil en wanneer de mogelijk zich voordoet en door het medium waar de CMS-
controller besluit, hetzij zonnepanelen, hetzij een generator, hetzij het net. Deels of volledige 
laadcyclus. De javac edge powerbank kent verder een lineaire laadcurve waardoor ze zeer 
snel weer oplaadt. De laadcurve bij de loodbatterij vlakt af waardoor er altijd 10-12 uur nodig 
is. Hierdoor kunnen zonnepanelen ook niet optimaal gebruikt worden; ook als ze 20A 
laadstroom genereren wil dat niet zeggen dat de loodbatterij die stroom opnemen waardoor 
het lastig is de batterij vol te krijgen, zelfs op een zonnige dag. 
In feite zouden de zonnepanelen dus kleiner kunnen zijn voor eenzelfde opbrengst of, de 
batterij zal gemiddeld voller zijn. Een laadstroom wordt door een loodbatterij niet volledig 
opgenomen, een verlies van 15% (zeker bij een oudere batterij) is niet ongebruikelijk; 15% 
van de zonnestroom gaat verloren… onze javac edge powerbank 99,9% effectief.  
 
WERKING VAN DE DIVERSE BATTERIJEN, EN HUN EIGENSCHAPPEN? 
Lood-zuurbatterij. Deze batterijen lijken op de startbatterijen in wagens. Deze technologie is 
volwassen en de batterijen zijn relatief goedkoop. Een nadeel is dat je ze niet helemaal mag 
ontladen omdat ze dan beschadigd raken. Meestal worden ze dan ook maar tot de helft 
ontladen. Hierdoor moet de geïnstalleerde batterijcapaciteit dubbel zo groot zijn als de 
werkelijke energieopslagcapaciteit die je nodig hebt. Een ander nadeel is dat de meeste van 
deze batterijen slechts enkele honderden tot maximum 2000 cycli aankunnen. Als je ervan 
uitgaat dat je de batterij eenmaal per dag laadt en ontlaadt, dan kom je in België aan een 
250-tal cycli per jaar (omdat er dagen zijn met weinig of geen PV-opbrengst). Een levensduur 
van 2000 cycli komt dan overeen met 8 jaar. Dat betekent dat je de batterij dus waarschijnli jk 
een keer zal moeten vervangen gedurende de levensduur van de installatie. Er zijn speciale 
versies voor de opslag van hernieuwbare energie (solar versies). Deze kunnen beter tegen 
periodes waarbij de batterij niet volledig wordt volgeladen. 
Lithium-ion batterijen. Deze batterijen worden ook gebruikt in elektrische voertuigen en 
mobiele apparaten zoals laptops en mobiele telefoons. Voor deze toepassingen is de hoge 



energiedichtheid van dit type een voordeel. Dat betekent kleinere en lichtere batterijen. D it is 
minder belangrijk voor integratie in gebouwen, maar doordat de batterijen erg veel gebruikt 
worden, zijn ze ook relatief goedkoop beschikbaar. Li -ion batterijen zijn enkele malen duurder 
dan lood-zuurbatterijen, maar je kan ze wel bijna volledig ontladen (80%) waardoor je minder 
capaciteit nodig hebt. Bovendien hebben ze ook een veel langere levensduur (5000 cycli en 
meer). Hierdoor beginnen ze stilaan goedkoper te worden dan lood-zuurbatterijen, zeker als 
je de prijs per bruikbare kWh bekijkt. We verwachten dat deze trend verder zal doorzetten. 
Een bijkomend voordeel is hun hogere efficiëntie (meer dan 90%).Een specifiek aspect van 
life-ion batterijen is dat ze een batterijmanagementsysteem nodig hebben. Ze kunnen immers 
spontaan ontbranden wanneer ze buiten hun werkingsgebied worden gebruikt (thermal 
runaway) en daarom is een systeem nodig dat dit bewaakt. 
 
LIFE04PO batterijen 
Als u laad d.m.v. zonne-energie of een generator levert dit 20-30% meer bruikbare energie 
op. Nog veel belangrijker is dat, indien u laadt middels de generator, de batterij veel sneller 
opgeladen is. M.a.w. u spaart energie. De chemische samenstelling van Lithium-ijzer-fosfaat 
is uitermate stabiel en elimineert een thermische meltdown zoals bij de goedkopere Lithium -
Ion batterijen voor kan komen. Dus met de luchtgekoelde LiFePO4 geen brandgevaar zoals 
met vloeistof gekoelde li-on batterijen, zoals deze recent ergerlijk in het nieuws kwamen, De 
chemische samenstelling van Lithium-ijzer-fosfaat (LiFeP04) Een LiFeP04 batterij heeft niet 
de allerhoogste vermogensdichtheid maar het is een veilige samenstelling die ervoor zorgt 
dat men batterijen kan bouwen welke een goede en betrouwbare vervanging voor lood -zuur 
batterijen zijn. 
Men onderscheidt twee soorten: de zogenaamde cilindrische en prismatische cellen. Javac 
geeft voorkeur aan de prisma cellen, deze cellen bieden alle voordelen van de LiFeP04 
samenstelling en bieden een geweldige prestatie tijdens het laden- en ontladen. Deze hebben 
een rechthoekige plaat-constructie met een positieve en negatieve pool aan de boven- of 
voorzijde. U begrijpt nu waarom een LiFE4PO batterij een hele goede vervanger is voor een 
lood-zuur batterij. Er zijn echter een aantal voorwaarden met betrekking tot het laden en 
ontladen van Lithium-Ion batterijen die zorgvuldig moeten worden nagekomen om schade te 
voorkomen. 
Veelal, na een volledige lading, zal een lood-zuur batterij genoeg in evenwicht zijn om goed te 
kunnen werken. Bij een Lithium-Ion batterij wordt de levensduur verlengt door het toepassen 
van een BMS (batterij management system) die elke cel bewaakt en overtollige lading van de 
ene cel naar de andere brengt. Een Lithium-Ion batterij is veel gevoeliger voor deze onbalans 
in de cellen. Zonder dit op te heffen zal de batterij snel uit balans raken en leidt dit tot 
vroegtijdige uitval van een van de cellen. Al onze Lithium-Ion batterijen zijn standaard 
uitgerust met deze technologie. Een Lithium-Ion batterij levert een zeer constante spanning 
vanaf volledig vol (geladen) ten opzichte van bijna leeg, (80% ontlading). De spanningsval is 
dan kleiner dan 2V in een 13,2V systeem. Dit is dus een zeer stabiele gelijkspanning welke 
pas aan het eind echt omlaag gaat. 
 
Nikkel-ijzerbatterijen. 
De nikkel-ijzerbatterij is een erg oude technologie. Ze zijn wat in de vergetelheid geraakt door 
hun lagere efficiëntie en door hun hoge kosten. Een belangrijk voordeel is echter dat deze 
batterijen vrijwel onverslijtbaar zijn. Er zijn voorbeelden van batterijen die Edison zelf heeft 
gemaakt en nog werken. Hierdoor, en doordat ze geen schadelijke materialen bevatten, 
krijgen ze recent weer aandacht vanuit ecologische hoek. Er wordt ook gewerkt om hun 
nadelen te verbeteren, waardoor ze misschien in de toekomst en optie zijn voor 
energieopslag in gebouwen. 
 
WELKE VERMOGEN HEEFT DE JAVAC EDGE POWERBANK HEBBEN? 
Om een langdurige stroomuitval te overbruggen is een relatief grote batterijcapaciteit nodig, 
maar de capaciteit van de batterijen is een bepalende factor in de kostprijs van het systeem. 
Bij systemen waar de kostprijs belangrijk is, is dus een kleine batterijcapaciteit de modus. 
Een kleine capaciteit van ongeveer twee kilowattuur volstaat om het eigenverbruik bijna het 
hele jaar door te verhogen, terwijl de capaciteit van een grotere batterij in dezelfde 
omstandigheden slechts enkele keren per jaar volledig benut zou worden. Een gemiddeld 
huishouden in België verbruikt op jaarbasis ongeveer 3.500 kWh. In de zomer is dat 
gemiddeld 8 á 9 kWh per dag. Er van uitgaand dat op jaarbasis al het eigen verbruik met 



behulp van zonnepanelen zelf wordt opwekt. Dan vormt dit de ideale situatie. Wat kan dan 
zo’n batterij voor u betekenen? Een simpel antwoord daarop is niet moeilijk, iedere situatie 
maar ook elke dag is weer anders. Globaal kun je zeggen dat het zomerverbruik direct of 
indirect zelf kan opgewekt worden m.b.v. de zonnepanelen en opslaan in een batterij voor 
verbruik op diezelfde dag. Dat deel van de opwekking van die dag kun je dus daadwerkelijk 
zelf verbruiken zonder het op het net te parkeren. Je batterij moet dan in principe niet groter 
te zijn dan dat die dag wordt verbruikt eg maar een 8 tot 9 kWh. In de praktijk verbruikt u ook 
tijdens de dag elektriciteit en zal je opslagbehoefte kleiner zijn. Ook als u niet aanwezig bent 
verbruikt het huis nu eenmaal elektriciteit. Je kan rustig stellen dat als je op vakantie zou zijn 
en je laat de koelkast en vriezer enz. draaien je verbruik op 2 tot 4 kWh per dag uitkomt. 
Daarmee moet je batterij een grootte hebben van zeg 5 tot 7 kWh om te bereiken dat alle 
stroom die je verbruikt op die zomerse dagen ook daadwerkelijk door de solarpanelen zijn 
opgewekt. Onderstaande tabel is gebaseerd op een gemiddeld huishouden met een gebruik 
per jaar van 3.600 kWh. Alle stroom op jaarbasis wordt opgewekt met solarpanelen uitgaande 
van een PV-installatie van 4.250 Wp (Wattpiek) en met een gemiddelde opbrengst van 85% 
en dus een jaaropbrengst van zo’n 3.600 kWh. Dat met een gemiddelde opbrengst van een 
optimale plaatsing naar het zuiden en een hellingshoek van 35º. Op het dak.  

 

Uit de tabel mag blijkt dat de batterij niet meer dan een bepaalde maximale opslagcapaciteit 
hoeft te hebben. U wil zo weinig mogelijk naar het stroomnet sturen en dus liefst alles 
verbruiken wat je zelf opwekt. Nu zijn dat verbruik en die opwekking zeer grote variabels en 
dat maakt het lastig en optimaal krijg je dit helaas nooit. Dan moet de batterij heel groot 
worden en dan wordt het vrij duur. De twee volgende regels zijn als logische basis voor de 
bepaling van de optimale grootte van de batterij gebruikt; de maximale capaci teit hoeft niet 
groter te zijn dan wat er op een dag wordt verbruikt. In de zomer verbruikt u het minste. In dit 
voorbeeld 8 kWh per dag. Meer kunnen opslaan dan je verbruik is niet zinvol dus de 
maximale capaciteit hoeft niet groter te zijn dan dat verbru ik van 8 kWh. Maar op de dag 
tijdens de opwekking verbruik je ook een deel van die solarstroom. Per saldo ligt de optimale 
capaciteit dus lager dan het maximale verbruik. 

Wat je niet opwekt aan solarstroom is ook niet nodig om op te slaan. Van de solarstro om die 
in de winter wordt opgewekt verbruikt u een behoorlijk deel direct. Dat betekent dat de 
optimale opslag duidelijk onder de dag opwekking aan solarstroom kan liggen. Dan kun je met 
een kleine batterij volstaan. We nemen in de tabel bij de optimale capaciteit wat extra ruimte 
om de meeste variaties te kunnen ‘dekken’ en dat ronden vervolgens nog wat naar boven af 
dan komen we op de laatste kolom in de tabel als de ‘optimale opslag’. Bij dat laatste houden 
we er best rekening mee dat er overdag altijd wat elektriciteit die je zelf opwekt direct wordt 
verbruikt ook al ben je niet thuis. Bekijken we het resultaat van alle maanden dan kunnen we 
zeggen dat de batterij een minimale capaciteit moet hebben van 2 kWh. Dan gaat je eigen 
verbruik al behoorlijk naar boven. Maximaal is nodig 9 kWh. Maar aangezien je die extra grote 
capaciteit maar weinig gebruikt is dat niet zinvol. Het ideaal zal liggen bij 6 tot 7 kWh. Maar 
de eindconclusie is even simpel als logisch. Als de prijs niet het voornaamste argument is en 
het de bedoeling is om zoveel mogelijk de zelf opgewekte solarstroom zelf te verbruiken dan 
moet de batterij ten minste 9 kWh groot zijn. En liefst nog groter omdat we eenmaal met 
fluctuaties te maken hebben in opwekking en verbruik. Een dag met veel opw ekking en weinig 
verbruik vergt een extra grote batterij. 
Hoe groter je de batterij maakt des te meer van de stroom verbruik u uiteindelijk zelf, al dan 
niet na tussenkomst van de opslag in de batterij. Maar hoe groter de batterij hoe duurder je 
opslag wordt u kiest dus niet voor het maximale nog voor het minimale maar meestal voor een 
gulden tussenweg. Voor dit gemiddelde huishouden zou een batterij met een capaciteit van 5 
tot 6 kWh waarschijnlijk het meest optimale zijn. Maar we moeten in het achterhoofd  houden 
dat een gemiddeld gezin niet bestaat en ook binnen dat gezin er uitschieters zijn qua dagen 
waar het verbruik van elektriciteit heel groot of juist klein is. Aan de andere kant zijn er ook 
uitschieters in de opwekking van dag tot dag. Hele zonnige dagen worden afgewisseld met 
hele bewolkte dagen. Verbruik je op een dag heel weinig terwijl je zonnepanelen juist een 
superdag hebben (je ligt zelf aan het strand en bent pas laat thuis) dan zou je dus erg veel 
moeten opslaan en een erg grote batterij hebben. Andersom – veel verbruiken en weinig 
opwekken – is uiteraard geen probleem. Het bovenstaande is een rekenexercitie om te bezien 
wat het effect van een opslag d.m.v. een batterij zou kunnen zijn op het eigen gebruik van de 



eigen opgewekte stroom. Je wordt bovendien bij black-outs van het elektriciteitsnet ook 
minder ‘gestoord’. 

Kan de javac edge powerbank een lange langetermijnopslag aan? 
In tegenstelling tot sommige batterijtypes die een hoge zelfontlading vertonen, onderscheid 
zich de javac edge powerbank zich doordat deze technisch perfect geschikt is om energie 
gedurende lange tijd op te slaan. En met een dieplaadcyclus van +2000 DOD aan 100% heeft 
de investering een bijzonder hoog rendement binnen de beschikbare levensduur. Batterijen 
hebben namelijk een levensduur uitgedrukt in cycli, maar onafgezien van het verbruik, hebben 
ze ook een maximale levensduur in jaren. Een javac edge powerbank van 11.4 kWh bv kost 
7.000 euro. Als je die dagelijks laadt en ontlaadt tot 20%, wat in realiteit niet voorkomt , kom je 
aan ongeveer 6000 cycli in 20 jaar (levensduur). De totale 
getransporteerde energie bedraagt dan 20 kWh x 6000 = 120 MWh. Reken uit uw winst  
 
 
Veel gestelde vragen 
 
Kunnen de javac edge powerbank vuur vatten? 
Neen de luchtgekoelde LI-on batterij gebruikt in de javac power edge bank geeft geen gevaar 
van brand dit in tegenstelling tot andere LI-on batterijen, die gekoeld worden door vloeistof 
 
Wat heb ik buiten de javac edge powerbank nog meer nodig om te starten? 
Een CMS systeem om uw componenten met elkaar te laten communiceren 
 
Komen er nog extra installatiekosten voor mijn javac power edge bank? 
Voor de eerste 100 systemen in België loopt er een promotie waar de installatiekosten 
volledig worden gedragen door de fabriek, met uitzondering van extra kabels en 
buitengewone plaatsingen 
 
Indien er meer stroom wordt opgewekt dan mijn verbruik tijdens een 
stroomonderbreking, wordt deze dan alsnog naar het net gevoerd? 
Neen, want het net is afgeschakeld, deze stroom gaat nadat de batterij is gev uld verloren Zijn 
er subsidies voor een javac edge powerbank? 
In ons land is dit nog niet het geval, maar wel in Duitsland, maar daar gelden andere 
tariferingen, gekoppeld aan een volledig ander stroomnet als bij ons, mogelijk komt u in 
aanmerking voor een groene lening aan gereduceerd tarief van 2% vraag ernaar bij de 
erkende banken, om ING 
 
Heeft de javac edge powerbank een sluimerverbruik, zoals bij andere batterijen? 
Neen, totaal niet 
 
Heb ik nog een extra omvormer nodig op mijn PV-installatie om de batterijen mee aan te 
sluiten? 
Mogelijk bij oudere installaties, installaties jonger dan 4 jaar meestal niet Is uw javac edge 
powerbank een eenfazige of 3 fazige aansluiting? 
 
Beide zijn mogelijk, driefazige batterijen zijn wel iets duurder dan de mono fazige 
batterijen Tesla lijkt zelfs goedkoper dan de javac edge powerbank, hoe kan dit? 
Tesla biedt inderdaad een ander product aan, allereerst moet je hun batterij voeden met een 
dc-spanning vanaf 350 tot 450 Volt. Daarnaast gebruiken ze momenteel Lithium Nicke l Kobalt 
Aluminium Oxide cellen (NCA, welke slechts 500 cycli aankunnen. Daarnaast dienen deze 
cellen ook (water)gekoeld te zijn, om problemen door warmte te voorkomen. Javac gebruikt 
(LiFePo4), welke geen koeling nodig hebben en + 2000 cycli aankunnen. Voor model 2 gaat 
Tesla over naar NMC cellen, welke ook maximaal 1000 cycli aankunnen – en niet bij volledige 
ontlading. Het voordeel bij hen is de énorme marketingmachine, en iedereen die gewoon 
meegaat in hun verhaal zonder te onderzoeken of alles haalbaar is. Je zal zelf merken dat 
Tesla quasi geen technische gegevens prijsgeeft net omwille van deze zwakte…  
 
Waarom werkt een PV installatie niet meer bij een blackout ? 
Een klassieke PV-installatie met zonnepanelen gekoppeld aan een doorsnee omvormer kan 
niet functioneren zonder een normaal werkend elektriciteitsnet. De omvormer schakelt immers 



zichzelf uit van zodra er een onregelmatigheid is op het net, omwille van de v eiligheid voor 
personen die het net herstellen 

 


