
PEAK SHAVING SYSTEMEN



Slim omgaan met energie betekent óók slim opslaan van energie.  
WattsInStore introduceert een turn-key energieopslagsysteem:  
WIS IONICPRO. Dé oplossing voor duurzaam energiemanagement  
en een directe besparing op de netwerkkosten. 

PEAK SHAVING SYSTEMEN

Heeft uw bedrijf meer vermogen nodig dan uw netaansluiting kan leveren of is de netaansluiting gebaseerd 
op kortstondige energiepieken in uw bedrijfspand? Verzwaren van de aansluiting is niet altijd nodig. Met 
peak shaving of peak boosting wordt extra vermogen op uw bestaande netaansluiting geleverd vanuit een 
batterij. Het voorkomt de kosten én moeite die gepaard gaan met het aanpassen van een elektrische 
installatie. Maak kennis met WIS IONICPRO. 



HOE WERKT DE WIS IONICPRO?
De WIS IONICPRO bestaat uit één of meerdere 
compacte 19” kasten die op een 3-fasen aan- 
sluiting van het bestaande lichtnet worden  
aangesloten. Terwijl de kast een aangesloten  
product van energie voorziet, laden de batterijen  
in de kast met laag vermogen op.  
WIS IONICPRO voorkomt dat er meer 
dan 16 of 35A uit het lichtnet wordt 
getrokken. Het verschil tussen het be-
nodigde en het maximaal beschikbare 
vermogen wordt door peak shaving of 
peak boosting toegevoegd. Wordt het 
aangesloten product uitgeschakeld of 
kan de reguliere netaansluiting in de 
energie voorzien, dan schakelt de WIS 
IONICPRO automatisch uit of terug naar 
een lager uitgangsvermogen. 

Het vermogen van de WIS IONICPRO 
wordt op maat geleverd. Eén kast is 30 
tot 90 kW vermogen.

Groot batterij-opslag systeem

PEAK SHAVING 
De hoogste energiepieken  
‘scheren’ door vermogen bij  
te leveren vanuit een batterij.  
Ofwel: vanaf een bepaald ver-
mogen een batterij inschakelen 
om de netaansluiting te ontlas-
ten. Peak shaving zorgt ervoor 
dat u kunt terugschalen in de  
netaansluiting en kosten bespaart. Tegelijkertijd kunt u het totale beschikbare vermogen in uw pand  
met inzet van de batterij juist verhogen.
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PEAK BOOSTING 
Waar u bij peak shaving kosten 
bespaart door de netaansluiting 
te verlagen, blijft de netaan- 
sluiting bij peak boosting gelijk: 
de kostenbesparing zit ‘m bij 
peak boosting in het niet hoeven 
verzwáren van de aansluiting. 
Met behulp van een batterij kunt 
u een energiebuffer opbouwen die energie levert wanneer de eigen netaansluiting ontoereikend is. 



WAAROM WATTSINSTORE?
WattsInStore is een jonge onderneming met een 
sterke focus op duurzaamheid en dienstverlening. 
Met onze jarenlange ervaring in de solarmarkt ken-
nen we de wereld van energie als onze broekzak; 
we weten als géén ander met welke problemen 
en uitdagingen gebruikers te maken hebben. Met 
WattsInStore zorgen we voor een versnelling van 

energietransitie en bouwen we mee aan  
een duurzame samenleving voor vandaag  
én morgen. We blinken uit in service en 
denken mee van A tot Z. Duurzaam 
energiemanagement en volledige 
ontzorging; daar krijgen wíj 
energie van. 

WattsInStore
Graafsebaan 139
5248 NL Rosmalen
Nederland

Tel: (+31) 073 23 40 878
info@wattsinstore.com
 
www.wattsinstore.com

Wij hechten waarde aan persoonlijk contact dus 
voel u vrij om contact met ons op te nemen voor 
meer informatie.

MAATWERK 
De flexibele opbouw van de  
WattsInStore systemen maakt het 
mogelijk de peak shaving of peak 
boosting exact aan te passen aan  
uw product en behoeften.  
 
We komen graag bij u langs om de 
exacte parameters en pieken in  
energieverbruik (in frequentie, kW  
en kWh) in kaart te brengen. Aan  
de hand van deze metingen stellen 
we een perfect passend systeem  
aan u voor. 

Enkele voordelen van de WIS IONICPRO:

• Een directe besparing op de netwerkkosten 
• Een mogelijke besparing op (een investering  
 voor) een netwerkverzwaring
• Razendsnel leverbaar 
• Eenvoudig te installeren 
• Eenvoudig verplaatsbaar naar andere locaties
• Eenvoudig uit te breiden naar meer vermogen
 en/of capaciteit 

Dankzij de leasevariant op de WIS IONIC 
bespaart u zonder investeren!


