
Hoeveel procent
van de stroom die je 
via je zonnepanelen 
produceert verbruik je zelf?



Experts schatten dat je ongeveer 30% van de 
stroom die je via je zonnepanelen produceert,
zelf verbruikt. 

De overige 70% wordt naar het distributienetwerk
geleid. Met een thuisbatterij sla je die overtollige 
energie zelf op, wat resulteert in een 
zelfvoorziening van 60 tot 80%.



Waarom is het belangrijk 
om je eigen opgewekte 
energie op te slaan?



Wanneer je zonnepanelen energie opwekken, 
gebruikt je huis enkel de elektriciteit die je op dat 
moment nodig hebt. Het overschot wordt dan 
naar het elektriciteitsnet geïnjecteerd.  
 
Door gebruik te maken van een thuisbatterij kan 
je je overschot aan opgewekte hernieuwbare 
energie opslaan en gebruiken op de momenten 
dat de zon niet voldoende schijnt. 



Welke persoonlijke
voordelen haal ik uit een 
thuisbatterij van AlphaESS?



Met een thuisbatterij zal je veel minder blootgesteld worden 
aan toekomstige prijsstijgingen van elektriciteit

Je draagt je steentje bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot en 
dus de klimaatopwarming. Je wordt deel van de oplossing!

Dankzij het AlphaCloud monitoringplatform krijg je een heel 
goed inzicht in je energieverbruik, waardoor je het eventueel 
kan minderen en optimaliseren

Je bent voorbereid op een toekomst waarin onze energie groen 
zal zijn, decentraal geproduceerd zal worden, en met andere 
huishoudens gedeeld zal worden



Wat gebeurt er
bij een stroompanne?



Bij een stroompanne zal de thuisbatterij van 
AlphaESS dienen als noodvoeding dankzij de 
ingebouwde UPS (Uninterupted Power Supply). 
Als een stroomonderbreking zich voordoet, kan 
de thuisbatterij in minder dan 20 milliseconden 
overnemen. 

Je zal het licht dus niet eens zien flikkeren!



Hoeveel energie kan
ik opslaan in mijn 
AlphaESS thuisbatterij?



De AlphaESS thuisbatterijen zijn verkrijgbaar in 
verschillende groottes en zijn uitbreidbaar. 
Er zijn al thuisbatterijen beschikbaar met 
opslagcapaciteit vanaf 2,9 kWh en je kan gaan tot 
maximaal 34,2 kWh. Er is dus een AlphaESS 
thuisbatterij voor iedere situatie.

Ter indicatie: in 2019 verbruikte een gemiddeld 
Vlaams gezin 8,3 kWh per dag.



Hoeveel kost een 
thuisbatterij?



Elke situatie is verschillend en vereist een 
calculatie op maat. Zo hangt de nodige 
hoeveelheid opslagcapaciteit van je thuisbatterij 
af van je verbruiksprofiel, de sterkte van je 
omvormer, de toestellen die je gebruikt en de 
lokaal beschikbare stroomproductie. 

Er is al een AlphaESS thuisbatterij vanaf €3000 
ex. BTW en installatiekosten.



Kan ik zien hoeveel
energie ik opsla en 
verbruik?



Bij aankoop van een AlphaESS thuisbatterij krijg je 
levenslang gratis toegang tot de AlphaCloud, het online en 
real-time monitoringplatform van AlphaESS. Dit kan via een 
webbrowser of de app, die beschikbaar is voor zowel iOS 
als Android-toestellen.

Via de app zal je de energiestromen in je woning zeer 
uitgebreid kunnen opvolgen. Zo kan je heel eenvoudig 
opvolgen wat je zonnepanelen opleveren, wat je 
energieverbruik is, hoeveel energie er in je batterij zit, 
enzovoort.



Kan ik met een 
thuisbatterij volledig 
onafhankelijk van het net 
worden? 



Voor de volle 100% op je eigen (opgeslagen) 
zonne-energie rekenen en dus geen elektriciteit van 
het net afnemen, is niet mogelijk. De thuisbatterijen van 
AlphaESS zijn hierop niet voorzien. Bij een 
stroomonderbreking kan het systeem wel zo voorzien 
worden dat een aantal verbruikers of uw hele woning 
van stroom voorzien blijft. De thuisbatterijen van 
AlphaESS zijn erop gericht om een huishouden zoveel 
mogelijk rond te laten komen op eigen hernieuwbare 
energie. Op jaarbasis is daarmee een zelfconsumptie 
van 60 tot 80% mogelijk.



Hoe lang kan een AlphaESS 
thuisbatterij mijn toestellen 
laten werken? 



1.000 Watt = 1 kilowatt

is hoeveel een 
apparaat met 
een vermogen 
van 1.000 Watt (1 kW) 
in één uur verbruikt

10 Watt = 0,01 kilowatt

1 kilowattuur (kWh)

1 uur

100 uur

11,4 uur

1140 uur

11,4 kWh
een thuisbatterij van

kan voorzien



Wat is de
terugverdientijd van
een thuisbatterij?



Dat is heel sterk afhankelijk van jouw specifieke situatie:

Heb je al zonnepanelen? 
Aan welk btw-tarief kan je laten plaatsen?  6% of 21%? 
Wat betaal je momenteel voor je elektriciteit? 
Heb je recht op subsidies en wens je daar gebruik van te 
maken? 
De kwaliteit van je thuisbatterij 

Dankzij tal van simulaties met gespecialiseerde software en 
praktijkresultaten, kunnen we zien dat de terugverdientijd van 
de AlphaESS thuisbatterijen doorgaans 8 à 10 jaar is.



Wist je dat...



In Duitsland gaat ¾ van de installaties van 
zonnepanelen gepaard met de installatie van 
een thuisbatterij. In België gaan we hier ook 
naartoe. Investeren in een thuisbatterij is 
investeren in een groene toekomst.



Hoe ecologisch is 
een thuisbatterij?



Het weggooien en recyclen van batterijen blijft 
een zware belasting voor het milieu. AlphaESS 
gebruikt daarom enkel Lithium Ijzer Fosfaat (LFP) 
voor haar batterijen. De elektrodes zijn 
niet-toxisch, dus vormen een kleinere bedreiging 
voor het milieu dan bijvoorbeeld 
loodzuurbatterijen, en de meeste onderdelen 
zijn recycleerbaar. LFP-batterijen hebben 
daarenboven een zeer lange levensduur.



Hoelang gaat een thuisbatterij mee?

is het volledig opladen
en vervolgens ontladen 
van een batterij

1 cyclus

gemiddeld minder
dan 1 cyclus per dag

thuisbatterij

1 jaar
280 cycli



20 jaar
5600 cycli

pas na 10.000 cycli
max. 20% terugval



Hoe verloopt de 
installatie van een
thuisbatterij?



De AlphaESS thuisbatterijen worden geleverd 
en geplaatst door gecertifieerde AlphaESS 
partners. Een installatie verloopt heel vlot: op 
een halve dag is je batterij geïnstalleerd! De 
thuisbatterijen zijn heel compacte systemen en 
er zijn verschillende mogelijkheden om een 
thuisbatterij in jouw omgeving te plaatsen, 
aangezien de modules boven of naast elkaar 
gecombineerd kunnen worden. 



Wist je dat...



AlphaESS gelooft in een duurzame leefwereld en doet 
haar best om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. 
Er gaat dan ook veel aandacht naar milieu en klimaat.

Zo is er een AlphaESS bijenkast, wat bijdraagt aan de 
biodiversiteit. Daarnaast wordt er, wanneer klanten 
ambassadors worden, een klimaatboom geplant om de 
vervuiling van het transport over zee van de 
thuisbatterij te compenseren.





Nog meer vragen?
Bespreek het met je vertrouwde installateur
of stel je vraag aan ons. 
Aarzel niet om ons te contacteren.

AlphaESS BE
www.alphaess.be
info@alphaess.be

+32 11 33 47 85


