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I.  INLEIDING 

A.  DTplan 

DTplan bvba is een gespecialiseerd energie 
monitoring bedrijf die gevestigd is in Izegem . De 
core business van DTplan bestaat uit 2 grote pijlers 
nl. : Building Management en Energie 
Management. Onder Building Management wordt 
verstaan, het aansturen en visualiseren van 
verlichting, HVAC, toegang, monitoring, en beheer 
op afstand. Voor Energie Management voorziet 
DTplan in zijn huidige vorm een aantal producten 
waarbij een tijdelijke of een bestendige energie 
monitoring van het elektriciteitsverbruik, 
temperatuur, waterdebiet, gasdebiet uitgevoerd 
wordt. 
 

B.  Intelligent energie algoritme  

Het project “Intelligente energie monitoring” wordt 
uitgevoerd omwille van de verbeterende 
concurrentiekracht voor bedrijven maar vooral 
omwille van de stijgende energieprijzen. Actueel is 
energie een hot item , zo is er vanaf 1 april 2014 de 
BTW verlaging van 21% naar 6% door de overheid 
om de concurrentie kracht van onze industrie in ons 
land te bevorderen. [3] Energie is een grote kost en 
net daarom hebben veel bedrijven geïnvesteerd in 
zowel energie efficiëntie systemen als in groene 
energie productie. Groene energie installaties met 
een vermogen lager dan 10 kW kunnen gebruik 
maken van een terugdraaiende teller , zodat het 
totaal opgemeten verbruik gereduceerd wordt. Bij 
installaties groter dan 10kW dienen voorzien te 
worden van een apart meetsysteem voor zowel 

                                                           
 

afname als injectie. De opgewekte groene energie 
kan dan verkocht worden aan hun energie 
leverancier onder de vorm van groene stroom 
certificaten . Gezien groene energie enkel opgewekt 
wordt bij zon en wind kan dit leiden tot een 
overbelasting van het net of een te lage verkoopprijs 
van elektriciteit op de spotting markt. [2] 

 
Quasi alle grote bedrijven hebben een contract op 
maat met hun energie leverancier. Dit wordt onder 
meer bepaald door het verbruiksprofiel en het ter 
beschikkingstelling van vermogen. Gezien er in de 
industrie veelal verschillende productieprocessen 
met variabele grondstoffen en energieverbruik 
gelijktijdig lopen kan de energiekost variëren in 
functie van het product, productie en tijd.  

 

De bedoeling is een intelligent energie algoritme 
ontwikkelen die deze overbelasting kan inperken, 
en vraag en aanbod van energie op elkaar kan 
afstellen , alsook de energiekost per product in 
functie van de  elektriciteitsprijs te doen dalen . Om 
dit te verwezenlijken kan er gebruik gemaakt 
worden van een intelligent energie algoritme.  
 
 
 
 

 

Figuur 1: Duurzame productie   
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II.  DOELSTELLINGEN 

 
Het doel van de opdracht is het aanmaken van een 
intelligent energie advies algoritme. Dit algoritme 
dient via verschillende parameters een advies te 
geven welk product moet worden geproduceerd 
afhankelijk van de energie kost.  Er werden in het 
kader van een KMO-haalbaarheidsstudie metingen 
in 2 bedrijven uitgevoerd. Alle data van de 
metingen, data van de SAP van de bedrijven, data 
van het KMI, data van de Belpex, enz. moeten 
overzichtelijk kunnen verwerkt en geanalyseerd 
worden. Data wordt via een datalogger 
binnengebracht in een PLC omgeving en daar 
verder gewerkt. Het energie algoritme wordt 
aangemaakt in Excel. 
 
Als resultaat kan men bepalen welk product er het 
best gemaakt wordt in functie van de variabele 
energieprijs. Ter illustratie een voorbeeld : Een 
bedrijf heeft een product met een energiebehoefte 
van 20 kWh en een ander product een 
energiebehoefte van 40 kWh. Bij een zonnige 
werkdag moet het product van 40 kWh 
geproduceerd worden en niet het product van 20 
kWh.  
 
Om dit energie algoritme te bekomen , moeten er 
een aantal fases doorlopen worden . Eerst is er de 
studiefase waar er een onderzoek gebeurt naar het 
geschikt bedrijf . Hierna komt de implementatiefase 
, dit is de plaatsing van de energiemeters  . Als 
laatste komt de dataverwerkingsfase , waar de data 
gevisualiseerd wordt naar de noden van de klant . 
Al deze fases worden aangetoond in Figuur 2. 
 
 
Als eindresultaat bekomen we een visualisatie die 
de gebruikers adviseert bij het maken van keuzes 
van het energie verbruik in hun bedrijf. Dit kan door 
de processen in het bedrijf aanwezig , die het meest 
energie vragen ook het meeste eigen (groene) 
energie toe te kennen . Met andere woorden de 
productie zodanig aansturen (of bevelen) zodat op 
momenten waarop de totale uiteindelijke energie het 
goedkoopst is , en hierbij het product met grootste 
energiebehoefte geproduceerd wordt .  
 

 
Figuur 2: Flowchart Masterproef 

III.  RESULTATEN 

Uit de historische verbruiksdata en de 
productieplanning  wordt een gewogen gemiddelde 
verbruik per product bekomen in kilowattuur per 
kwart uur. Deze data wordt dan in functie van 
historische energiemarkt “Belpex” geplaatst en 
worden onderzocht naar de potentiële switch 
winstmogelijkheid van ons energiealgoritme uit de 
historische data.  

 
Figuur 3: Switch tussen Phoog & plaag 
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Figuur 3 toont de switch tussen het hoog en laag 
verbruikend product in functie van de elektriciteit 
marktprijs . Grafiek 1 toont de productie zonder 
rekening te houden met de  energiemarktprijs . 
Grafiek 2 toont de productie met wel rekening te 
houden met de energiemarktprijs . Uit Figuur 3 kan 
afgeleid worden dat er een winstmarge kan geboekt 
worden indien de productieplanning afgestemd 
wordt op de variabele energiemarktprijs. 

Om de productieplanning als producent af te 
stemmen op de variabele energieprijzen is er een 
online simulatiemodel aangemaakt . Hierbij kan de 
producent zelf beslissen naar welk product er kan 
geswitcht worden om zo veel mogelijk winst te 
boeken. 

Figuur 4 geeft de online visualisatie van de energie 
monitoring. Lijn 1 geeft  de energiemarktprijs van 
de Belpex weer. [1] Terwijl lijn 2 de gecapteerde 
energiedata in Wattuur weergeeft. 

 

 

Figuur 4: Online energie monitoring  

 
 
 
 

 

IV.  BESLUIT 

Om gebruik te maken van het voorgestelde 
energiealgoritme dient het bedrijf voldoen aan een 
aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn een 
variabel energiecontract , hoge vermogen diversiteit 
tussen de verschillende producten, een lage 
switchkost en stockagemogelijkheid voor 
grondstoffen en afgewerkte producten. 
Indien aan deze voorwaarden voldaan is , kan door 
het toepassen van het energie algoritme een 
energiewinst behaald worden . Deze energie winst 
wordt maximaal als er een zo hoog mogelijke 
vermogen diversiteit is in de producten , een grotere 
energieprijs-variatie en het aantal shiften per dag zo 
hoog mogelijk is. Toekomst gericht zal er wellicht 
een grotere energiemarktprijs-variatie mogelijk 
worden door de sluiting van de gas of kerncentrales 
in België . [4] 
Met het toepassen van dit energiealgoritme 
verandert de bedrijfsvisie en dit met een ultieme 
aandacht voor duurzaam produceren en aandacht 
voor hun totale energiekost. 
 
 

V.  REFERENTIES 

 
[1] (2013)BELPEX ,Latest Market Results, 

http://www.belpex.be/ 
 

[2] (2013) VREG, wat met geproduceerde stroom? 
http://www.vreg.be/wat-met-de-geproduceerde-stroom 

 

[3] Belga, BO, BTW op elektriciteit wordt verlaagd, Knack , 
29 Nov. 2013 

 

[4] D.B , Electrabel gaat centrale Drogenbos sluiten, 
deredactie , 25Apr. 2014 

 

1 

2 


