
Hybride stroomoplossingen

Voor elk project de  
juiste Battery Box uit de  
batterijlijn van Bredenoord



SCHONER EN STILLER WERKEN WORDT STEEDS VANZELFSPREKENDER OP BIJVOORBEELD DE BOUWPLAATS, IN 

DE INFRA EN OP EVENEMENTEN. U WILT UITSTOOT EN GELUIDSOVERLAST VOORKOMEN, MAAR WEL FLEXIBEL, 

WENDBAAR EN RENDABEL KUNNEN WERKEN. BATTERIJSYSTEMEN ZIJN DE OPLOSSING. ZIJ VORMEN DE BASIS 

VOOR EEN CONFIGURATIE OP MAAT.

BREDENOORD - DUURZAME OPLOSSING

DUURZAME OPLOSSING 
Hybrideopstelling* maakt het mogelijk een  
stroominstallatie heel precies in te richten op uw 
stroomvraag. Zo krijgt u een oplossing afgestemd op 
uw specifieke project   wensen. Dat is duurzamer dan 
een traditionele installatie volledig afstemmen op 
alleen de piekvraag. En net zo betrouwbaar! 

* Een combinatie van zonne- en windenergie, opslag, generatoren   
 en technieken die Bredenoord in de toekomst nog gaat introduceren.

BATTERIJEN VOOR KLEINE EN GROTE STROOMVRAAG 
Vanaf nu kunt u bij Bredenoord kiezen uit batterijen 
in maar liefst vijf verschillende vermogens. Hoeft 
alleen de bouwkeet van stroom te worden voorzien, 
dan heeft u voldoende aan de ESaver van 15 kW. 
Moet er meer apparatuur worden gevoed, hebben wij 
Battery Boxen met vermogens van 80, 150 en 300 kW 
beschikbaar. Voor grote operaties is de Battery Box 
van 600 kW de betrouwbare fundering van uw werk.

ZONNEPARK AANLEGGEN MET EIGEN ENERGIE
Drijvende zonnebron Bomhofsplas in Zwolle is grotendeels aangelegd met energie opgewekt door zonnepanelen 

van het project. De Battery Box ving op de bouwplaats van GroenLeven de energie uit 600 panelen op en voorzag 

daarmee onder andere gereedschappen en bouwketen van stroom.

FLEXIBILITEIT IN TOEPASSINGEN
Naast een batterij stand-alone te gebruiken kunt u 
talloze slimme combinaties maken:
•  Met een aggregaat*; om piekvragen op te vangen, 

een aggregaat duurzamer te gebruiken en een 
continue stroom aanvoer te garanderen op loca-
ties waar geen vaste aansluiting aanwezig is en de 
batterij op te laden.

•  Met het elektriciteitsnet; om het piekvermogen op 
te hogen bij een kleinere netaansluiting.

•  Met zonnepanelen; overdag zonne-energie opslaan 
en deze op een later moment te gebruiken of te 
leveren aan het stroomnet (congestiemanagement).

•  En elke denkbare combinatie van deze elementen.

U kunt dus ook uw eigen zonnepanelen,  
netaansluiting of aggregaten koppelen aan een 
Bredenoord-batterij. De Bredenoord-experts denken 
graag mee over de meest efficiënte oplossing, en 
realiseren deze hybride systemen op locatie.

*eventueel i.c.m. alternatieve brandstoffen en denox installatiesVoor elke project de juiste  
batterij als basis voor een  
systeem op maat



SNELLE BESPARING OP DE BOUWPLAATS 
De kleine ESaver van Bredenoord is niet meer van 
bouwplaatsen en langs de wegen weg te denken. De 
ideale oplossing voor situaties met een kleine stroom-
vraag. Bijvoorbeeld voor tijdelijke verkeerslichten of 
cameratoezicht ’s nachts. Net iets meer stroom nodig 
om bijvoorbeeld een Elektrische hijskraan op te laden? 
Dan biedt één van de Battery Boxen uit onze batterijlijn 
uitkomst. Met deze kleine hybride systemen kunt u tot 
wel 70% aan brandstof besparen.

SNELLADEN EN FEESTVIEREN 
Hybride systemen maken evenementen en festivals 
op eenvoudige wijze duurzamer. De inzet van batte-
rijen zorgt ervoor dat aggregaten minder vaak hoeven 
draaien, waardoor er ook minder geluidsoverlast en 
uitstoot is. Ligt er een netaansluiting of een zonneveld 
vlakbij de locatie? Dan is deze eenvoudig in het hybride 
systeem op te nemen voor meer besparing of meer 

BREDENOORD -BOUW EN INFRA

LEVERING OP IEDERE LOCATIE
Via ons eigen logistiek systeem plannen wij de 
levering van de installatie in wanneer u wilt.  
Met onze eigen vloot aan schonere vrachtwagens 
zetten wij de opstelling neer op elke gewenste 
locatie. 

STROOMPLAN EN VEILIGHEID
Een stroomplan geeft u inzicht in de opstelling, 
gevolgen voor de omgeving, verbruik, kosten en 
veiligheid. De batterijen voldoen aan alle veilig-
heidseisen, wij kunnen u adviseren over de eisen 
die de brandweer stelt over de energievoorzie-
ning. 

INVENTARISATIE VAN UW STROOMBEHOEFTE
Hoeveel stroom heeft u nodig en op welke momenten? 
Welke elementen (stroomnet, zonnepanelen) zijn be-
schikbaar? Wat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen? 
Welke behoeftes heeft uw project? En welke batterij past 
hierbij? Door onze ruime ervaring met batterijsystemen 
bedenken wij de slimste oplossing voor u en als het nodig 
is verrichten we metingen. Hoe beter de exacte stroom-
vraag bekend is, hoe meer wij voor u kunnen besparen.

AANSLUITING DOOR GETRAINDE EXPERTS
Onze ervaren engineers bouwen het batterij- of 
energiesysteem op. Daarbij checken we of het 
stroomplan aansluit bij de werkelijke situatie 
en stellen waar nodig aanpassingen aan u voor.  
Wij testen de complete setup en kunnen ook 
aanwezig zijn bij de keuring van de opstellingen. 
Zo heeft u de garantie dat u verder kunt met uw 
project.

24/7 ONLINE MONITORING EN DIENSTVERLENING
Onze experts staan 24/7 stand-by. Wij kunnen 
onze hybride systemen zijn op afstand online 
te  monitoren zodat wij u direct kunnen helpen  
met uw vraag. Waar nodig komt er, ongeacht het 
tijdstip, iemand naar u toe. Online monitoring is 
ook in te zetten om de opstelling te optimaliseren,  
bijvoorbeeld de inregeling van de combinatie  
batterij/aggregaat.

EVALUATIE
Elk project levert waardevolle informatie op voor 
de toekomst. Daarom kijken wij samen met u 
hoe de installatie gepresteerd heeft en of er bij 
een volgend project verbetering mogelijk is.

In zes stappen naar de perfecte hybride oplossing voor u!

vermogen. Met de batterijen kunt u bezoekers ook een 
extra service bieden: zoals het opladen van elektrische 
voertuigen op evenemententerreinen waar geen stop-
contacten zijn.

BATTERY BOX ALS OVERBRUGGING 
Netbeheerders blijven moeite hebben met het tijdig 
opleveren van nieuwe of verzwaarde aansluitingen.  
De grote Battery Box van 600kW, kan in een hybride 
configuratie deze situatie overbruggen, zodat uw 
werk niet stil komt te liggen. Ook voor synchrone 
netovername tijdens onderhoud of het opvangen 
van piekvraag die de grootte van de netaansluiting 
overstijgt, is de Battery Box een goede oplossing. Het 
inrichten van een hybride systeem is voor onze experts 
net zo eenvoudig als een traditionele configuratie met 
aggregaten. Daarnaast profiteert u van de voordelen: 
meer rendement en minder overlast.

ENERGIEOPSLAG EN HYBRIDE SYSTEMEN HEBBEN EEN SNELLE EN GROTE ONTWIKKELING DOORGEMAAKT. ER 

IS STEEDS MEER VARIATIE AAN VERMOGENS BESCHIKBAAR, WAARDOOR HYBRIDE WERKEN VRIJWEL OVERAL 

EN IN IEDERE SECTOR MOGELIJK IS. VEILIG, SCHOON EN STIL. MONITORING OP AFSTAND ZORGT VOOR EXTRA 

BEHEERMOGELIJKHEDEN.
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METEN IS WETEN
Bent u geïnteresseerd in deze systemen? Maak dan een afspraak met uw Areamanager om samen een passende 
oplossing te zoeken voor uw project. Wij kunnen ook meting verrichten op uw locatie.

Bouw, infra of evenement  
Batterijsystemen passen overal



BREDENOORD - BATTERY BOXEN

MET DE INTRODUCTIE VAN EEN NIEUWE BATTERIJLIJN, 

HEEFT BREDENOORD NU EEN BREDE SERIE AAN 

OPSLAGSYSTEMEN OM DE JUISTE OPLOSSING TE 

KUNNEN BIEDEN VOOR ELKE STROOMVRAAG.  

ONZE EXPERTS KUNNEN U VERTELLEN WELK MODEL 

HET BESTE BIJ UW BEHOEFTE PAST. 

BREED INZETBAAR
Onze batterijen zijn perfect in te zetten om  
pieken in de stroomvraag op te vangen! Maar ook 
bij onvoldoende vermogenslevering (te kleine 
netaansluitingen). Door een combinatie met andere 
energieopwekkers (hybride opstelling) te vormen, 
kunnen onze batterijen uitstoot en geluid reduceren 
op locaties waar geen stroomaansluiting aanwezig is. 

VEILIGHEID
In het ontwerp van de batterijen is rekening 
gehouden met de meest recente veiligheidseisen. 
Bredenoord is zeer ervaren in het realiseren van  
verantwoorde opstellingen. Wij kunnen u adviseren 
en bijstaan bij vragen met betrekking tot  
vergunningen en/of veiligheidsgerelateerde zaken.

LI-ION BATTERIJEN
Gecertifceerde Li-Ion batterijen voor een 
optimale gewicht/prestatie verhouding. 
De Batterijen kunnen binnen 1 uur  
opgeladen of ontladen worden.

TERUGLEVEREN
Alle batterijen zijn goedgekeurd voor 
het terugleveren van stroom aan het vaste net.

BEDIENINGSGEMAK
Alle aansluitingen en het  
bedieningspaneel bevinden  
zich aan de buitenzijde van  
de unit voor een hoger en  
beter bedieningsgemak.

VOLDOET AAN DE STANDAARDEN
De batterijen voldoen aan de 
Internationale (IEC) en nationale (NEN) 
standaarden op het gebied van veiligheid, 
robuustheid en transport.

DIVERSE CERTIFICERINGEN
UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477,
IEC 62933-2-1, UL 1642, UL 1973, 
UL 9540A, CE Declaration of 
Conformity, VDE-AR-N 4105 en 
EN-50549-1.

PLUG & PLAY

ROBUUST & BETROUWBAAR

STILLER, MINDER DECIBEL

MINDER UITSTOOT 
(MINDER CO2, NOX EN FIJNSTOF)

CONNECTIVITY
De juiste oplossing voor elke stroomvraag 

De nieuwe batterijlijn 
van Bredenoord

MODEL OUTPUT
KW/KWH

HYBRIDE STAND-ALONE PEAKSHAVING (SERIAL/ 
PARALEL)

SNO FCR ENERGY TRADE

BATTERY
BOX 80 80/89 X X X - - -

BATTERY
BOX 150 150/177 X X X - - -

BATTERY
BOX 300 300/355 X X X - - -

BATTERY
BOX 600 600/665 X X X X X X

COMPLETE BATTERIJLIJN VOOR EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN
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