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ABB – Afschakelplan? Zet zonne-energie in
om stroomonderbrekingen op te vangen
Het Federaal Planbureau waarschuwt voor stroomtekort in
België. Wanneer er een stroomtekort plaatsvindt, treedt het
afschakelplan in werking. De nieuwe energie-opslagoplossing
REACT2 kan gedurende stroomuitval voorzien in uw
energiebehoefte. Uw huidige PV-omvormer kan eenvoudig
vervangen worden door de REACT2-oplossing. Met deze
ABB-oplossing wordt de opgeslagen zonne-energie gebruikt
als back-up. In deze Masterclass worden de mogelijkheden
en de uitbreidingen van de REACT2 getoond. Ook komt het
bredere PV-omvormer-portfolio aan bod en laat ABB zien
hoe het uw investering in hernieuwbare energie maximaal
laat renderen.
Steven Van Deun – Sales Manager
ABB Electrification Products BeLux
23 JAN - 11.00 – 24 JAN - 11.00

NL

ALIUSENERGY – PVT, een innovatie om
energieneutraal te (ver)bouwen
De ontwikkelingen om nul-op-de-meter-(nieuwbouw)
woningen te realiseren gaan hard. Wat is de beste manier
om woningen en utiliteit te verduurzamen? Innovaties
maken een integrale benadering mogelijk voor de
elektriciteits- en warmteopwekking. Met het PVT-concept
(photovoltaic thermic) kan dat door de combinatie van
elektriciteitsopwekking door zonlicht en warmte-opwekking
door lucht, ofwel een warmtewisselaar in een PV-paneel die
energie genereert voor de warmtepomp. In deze Masterclass
leidt Peter de Bree de discussie over de opbouw van het PVTconcept, de toepasbaarheid in verschillende omgevingen
en vergelijkt hij het systeem met andere duurzame
energiebronnen.
Peter de Bree – Business Development Manager
VolThera AliusEnergy
23 JAN - 14.00 – 24 JAN - 14.00
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GRID PARITY CONCEPTS EUROPE – Test case:
verhogen van eigen verbruik door batterijen van
100 kW-installatie
Iedereen heeft de mond vol over het verhogen van het eigen
verbruik van een PV-installatie. Maar hoe begint u eraan? Hoe
groot moet de opslagcapaciteit zijn voor de beste return on
investment?
Yves Struyve – Grid Parity Concepts Europe
23 JAN - 17.00 – 24 JAN - 16.00

www.intersolution.be

NL

HANWHA Q CELLS – How to decrease the cost of
electricity on your roof?
High eﬃcient modules from Q CELLS in combination with the
new fast mounting system Q.FLAT-G5 will increase the speed
of installation. The density of power on the roof to a very
competitive price will help to decrease the levelized cost of
electricity (LCOE) significantly. The LCOE is replacing the cost
per watt in the PV sector as an indicator and is more than just a
marketing tool and this Masterclass will show you how to keep
this indicator low.
Matthias Goldbach – Manager Sales Application Engineering
Hanwha Q CELLS

EN

23 JAN - 16.00

SMA – Stoom je klaar voor de komst van de digitale
meter en de vernieuwde C10/11
Welke impact heeft de komst van de digitale meter op de
zonnestroommarkt? Welke opportuniteiten biedt deze
verandering? Hoe kan uw klant ermee omgaan? SMA
beantwoordt deze en andere vragen en zoomt in op de nieuwe
cruciale spelers: opslag en energiebeheer. Met ennexOS beschikt
SMA vandaag al over het platform voor morgen. Daarnaast opent
de vernieuwde C10/11 een nieuw marktsegment dat interessante
mogelijkheden biedt voor zowel residentiële als commerciële
installateurs. SMA maakt u wegwijs in de normering en toont dé
oplossing voor uw project.
An Geysenbergh – Application Engineer & Trainer SMA Benelux

NL

23 JAN - 13.00 – 24 JAN - 13.00

SOLAREDGE – 1-faseomvormer met geïntegreerde
oplader voor elektrische auto’s
Op InterSolution presenteert SolarEdge ‘s werelds eerste
omvormer met geïntegreerde EV-oplader. Hiermee kunnen
huiseigenaren hun elektrische auto (EV) direct met zonneenergie opladen, wat betekent dat ze het verbruik van duurzame
energie kunnen maximaliseren en hun elektriciteitskosten
verlagen. De omvormer met geïntegreerde EV-oplader
levert aanzienlijke kostenbesparingen op met betrekking tot
apparatuur en installatie, en is volledig geïntegreerd in het
monitoring platform van SolarEdge. In deze Masterclass worden
de voordelen van dit unieke concept uiteengezet.
Christophe Spaans – Sales Manager Belgium SolarEdge
24 JAN - 12.00

NL

In deze Masterclass toont SolarEdge de StorEdge-oplossing
voor verschillende toepassingen die de energieonafhankelijkheid
van systeemeigenaren vergroten door energie op te slaan
en te leveren wanneer het nodig is. De opslagoplossing is
gebaseerd op één enkele omvormer voor zowel PV-productie,
energieopslag, als back-up en is compatibel met de RESU7H en
RESU10H hoog-voltage thuisaccu’s van LG Chem. Het heeft een
hoog rendement dankzij het DC-gekoppelde systeem waarbij
het PV-vermogen direct aan de DC-zijde wordt opgeslagen in
de thuisaccu. Hierdoor is geen extra omzettingen van AC naar
DC en terug naar AC nodig.
Christophe Spaans – Sales Manager Belgium SolarEdge
23 JAN - 12.00

NL

SOLAREDGE – Solution de stockage et
alimentation de secours
SolarEdge présente la solution de stockage StorEdge qui permet
aux propriétaires de maximiser leur indépendance énergétique
en stockant la puissance PV non utilisée pour utilisation en cas
de besoin. La solution de stockage repose sur un seul onduleur
pour la production d’électricité photovoltaïque, le stockage et
l’alimentation de secours et est compatible avec les batteries
domestiques haute tension RESU7H et RESU10H de LG Chem.
La solution couplée en CC permet d’obtenir une eﬃcacité du
système élevée car le courant photovoltaïque est directement
stocké dans la batterie (CC), ce qui élimine le besoin de
conversions supplémentaires du CA au CC et inversement.
Eli Dahan – Director Sales & Business Development Belgium
SolarEdge
24 JAN – 17.00

FR

SOLAR MONKEY – Verbeter je verkoopproces:
oﬀreer zonnepaneelsystemen binnen één minuut
met slimme software
Solar Monkey is marktleider in Nederland op het gebied van
zonnepanelensoftware en lanceert dit jaar ook in België.
Gebruikers tekenen op luchtfoto’s zonnepaneelsystemen in,
om vervolgens met enkele klikken een volledig doorgerekende
oﬀerte uit te draaien. Op die manier kom je goed voorbereid
bij de klant en kan het verkoopproces vele malen eﬃciënter
worden ingericht. Met als resultaat meer focus op de klant en
als bedrijf ruimte voor groei. Bezoekers van deze Masterclass
ontvangen de eerste drie maanden 50% korting op de software.
Jan Pieter Versluijs – CEO Solar Monkey

SOLAREDGE – Onduleur monophasé avec
chargeur intégré pour véhicules électriques

23 JAN - 10.00 – 24 JAN - 10.00

Lors du salon InterSolution SolarEdge présente le premier
onduleur EV-Charging au monde. L’onduleur monophasé
EV-Charging de SolarEdge permet aux propriétaires de
recharger leurs véhicules électriques directement à partir
de la puissance du soleil, en maximisant leur consommation
d’énergie renouvelable et en réduisant davantage leurs factures
d’électricité. L’onduleur EV-Charging permet des économies
significatives en termes d’équipement et d’installation, et est
complètement intégré à la plateforme de supervision SolarEdge.
Dans ce séminaire SolarEdge vous explique les avantages de ce
concept unique.
Eli Dahan – Director Sales & Business Development Belgium
SolarEdge
23 JAN - 18.00

SOLAREDGE – PV-opslag en back-up-oplossingen

FR

NL

WATTKRAFT – Mono-faseomvormer van Huawei
In de markt van de driefaseomvormers is Huawei volgens GTM
Research wereldwijd marktleider. Ook voor de markt van de
kleinere residentiële systemen heeft Huawei deze ambitie uitgesproken. Voorbije zomer werd de mono-faseomvormer van
Huawei gelanceerd. Deze kan uitgerust worden met power optimizers die partieel te gebruiken zijn. Hierdoor is een flexibel systeemontwerp met een maximale opbrengst mogelijk. De power
optimizers worden geplaatst op de zonnepanelen, bijvoorbeeld
in geval van schaduwwerking. In deze Masterclass komt u alles
te weten over de ‘future proof’-oplossingen van Huawei.
Jens Van Hove – Sales Director Fusion Solar
23 JAN - 15.00 – 24 JAN - 15.00

www.intersolution.be

NL

