
OFF-GRID?
OF HYBRIDE? 

THUISBATTERIJ
zo hoef je niet op hetzelfde moment 
te produceren en te verbruiken

SLIMME METER
voor het optimaliseren van je 
verbruik - de meter houdt je 
verbruik bij en past op basis 
daarvan de verbruikers aan om 
energiezuinig te zijn
voorbeeld: verbruikers gaan in 
spaarstand door domotica als 
de batterij laag is

hoeveel heb je er nodig?
dat hangt af van
* je energiebehoefte
* de oriëntatie en helling
van je dak, schaduwvlakken,
en het type zonnepanelen

kies bij voorkeur duurzaam 
geproduceerde zonnepanelen

TABLET
voor aansturing van je
domotica en weergave 
van je energieverbruik

VERBRUIKERS
automatische verlichting, rolluikregeling, 
beveiliging, ventilatie en verwarming 
aangesloten op de warmtepomp

HOE PAK JE
DAT THUIS AAN?

WIL JIJ JE HUIS VOORZIEN VAN EIGEN ENERGIE?
PUZZEL JE ZONNEPANELEN, EEN WARMTEPOMP, EEN THUISBATTERIJ EN EEN DIGITALE METER INEEN 
TOT EEN DUURZAAM DOMOTICAHUIS LOS VAN HET ELEKTRICITEITSNET

OFF-GRID GAAN

Je wil ONAFHANKELIJK VAN HET 
ELEKTRICITEITSNET leven (off-grid gaan)?

En zelf je energie duurzaam opwekken met 
zonnepanelen?

Dat kan, maar in de winter zal je ENERGIEPRODUCTIE 
BEPERKT zijn omdat de zon minder schijnt.

Je kan met deze opstelling 
off-grid gaan, maar het 
blijft een UITDAGING IN DE 
WINTER! 

Dus ook BEZUINIGING van 
je verbruik is nodig.

• Installeer een THUISBATTERIJ om de energie uit 
je ZONNEPANELEN te kunnen opslaan en later te 
VERBRUIKEN (WARMTEPOMP, VERLICHTING, 
BEVEILIGING, ...).

• Zorg ervoor dat je zonnepanelen (energieproductie), 
thuisbatterij (energieopslag) en warmtepomp de 
juiste GROOTTE, TYPE, VERMOGEN, … hebben 
voor jouw verbruik.

• Gebruik DOMOTICA en een SLIMME METER om alle 
toestellen met elkaar te laten praten en om verbruik 
en productie goed op elkaar af te stemmen.

TIPS
• Breng je EIGEN ENERGIEVERBRUIK in kaart 
• Let op: bepaalde SYSTEMEN (zoals PV-omvormers) laten volledig off-grid niet toe
• Denk aan mogelijke toekomstige UITBREIDINGEN (zoals E-mobility)
• Informeer bij experten-leveranciers naar de COMMUNICATIE- EN VERBINDINGSMOGELIJKHEDEN tussen 

jouw gekozen systemen 

HOE WETEN WE DIT?
De onderzoekers en studenten Energietechnologie bouwden dit systeem na in het simulatie-domoticahuis in de 
Technologiecampus van Odisee (Gent). Daar stemden ze alles af en onderzochten ze wat de ideale verhoudingen 
zijn tussen de onderdelen van het systeem.
CONTACT: Joachim Goeminne - joachim.goeminne@odisee.be
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DUURZAAM VERWARMEN

Je wil DUURZAAM VERWARMEN met een 
warmtepomp?

Dat kan, maar in de winter zal je VERBRUIK HOGER 
zijn.

En hoe los je de combinatie tussen beperkte 
energieproductie (1) en hoger verbruik (2) in 
de winter op?

met steun van het HOOGVELD FONDS, 
beheerd door

Meestal is een 
HYBRIDE SYSTEEM 
een oplossing.

FOTOVOLTAÏSCHE 
ZONNEPANELEN

WARMTEPOMP
voor verwarming - een zwaardere

maar ecologische verbruiker


