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De e-CO2tainer: een groene mini-energiecentrale
Zonnepanelen, windturbines en biobrandstofinstallatie
De e-CO2tainer is een mobiele unit waar bestuurders hun elektrische auto’s op projectlocaties kunnen
opladen. De benodigde stroom wordt opgewekt met op de unit geplaatste zonnepanelen en windturbines
en een in de unit geplaatste generator die uitsluitend op biobrandstof (niet op biodiesel) werkt.

Impact e-CO2tainer
• CO2 reductie van 90% door inzet van 100% biobrandstof
(B100 EN15940)
• Fijnstofreductie tot wel 40% door inzet van 100% biobrandstof
(B100 EN15940)
• Door de windmolens is de e-CO2tainer zelfvoorzienend.
De niet gebruikte energie wordt opgeslagen in de accu’s.
• De opgewekte energie van de zonnenpanelen worden
opgeslagen in het batterijpakket.
• Het batterijpakket is redundant uitgevoerd, met andere woorden
2 van elke 80Ah.
• Off-grid energieleverantie, hiermee dus stand-alone bruikbaar
en mobiel inzetbaar.

• On-grid aansluiting, waarbij de e-CO2tainer:
- het energienet kan gebruiken om de accu’s op te laden,
- het energienet kan gebruiken om energie te leveren aan het net.
• Het leveren van energie aan het net voorkomt wisseling in
frequentie (frequency respons), dit levert een stabieler
stroomnet op.
• Modulair schaalbaar. Door modules van 80kW, 250kW en
500kW in te zetten zijn diverse vermogens realiseerbaar:
-B
 ouwplaatsen met een laag vermogen
- E venementen met een tijdelijke vraag voor hoog vermogen
-W
 oonwijken waar de infrastructuur nog niet aanwezig is
om laadpalen te plaatsen
-G
 ebouwen of ziekenhuizen die zelf energie opwekken,
maar de wisselwerking tussen opslag energie en vraag
energie nog niet ingeregeld krijgen.

Netaansluiting en tussenoplossing voor overtollige opslag
van wind en zon
De spil tussen diverse systemen
•
•
•
•

Opslag van energie
Verkoop van energie aan netleverancier (opbrengsten)
Laadpunt voor elektrische auto’s
Frequency Response, bijdrage aan stabiel netwerk

Woonwijken en gebouwen
Inzetbaar als:
• Energieopslag
• Reservecapaciteit
• Laadpunt voor elektrische auto’s

Technische specificaties
Aantal Totaal
Zonnepanelen

10

3,6kW

Windmolens

4

4,8kW

Generator

1

110kVA

Accu's

168

160Ah

UPS

2

40kVa per stuk

Laadaansluiting

6

22kW per stuk (met
dynamic load balancing)

Electra aansluiting

2

32A 3-fase

Netaansluiting

1

125A

Afmetingen

12,5m x 2,9m

Benodigde ruimte voor
opstelling

16,6m x 6,0m

Gewicht

16,2 ton

Liter brandstof opslag

1300 liter

De belangrijkste voordelen van de e-CO2tainer
•
•
•
•
•
•

24/7 laadzekerheid op elke locatie in Nederland
Geluidsarm
Betrouwbaar, simpel en veilig
Tot 90% CO2 reductie
Flexibiliteit in vermogen
Off-grid (zonder netaansluiting) en on-grid
(met netaansluiting) inzetbaar
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