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Meer data dankzij integraties 



New cost-effective 
business models for 
flexible Smart Grids 
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research	and	innova@on	programme	
under	the	grant	agreement	No	646184.	

http://nobelgrid.eu/ 
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Tools	and	ICT	services	for	Smart	Grid	actors	

G3M	Framework	
A	cockpit	that	facilitates	and	reduces	the	costs	of	the	management,	
control	and	maintenance	of	the	distribu@on	grid	to	DSO.	

EMA	App	
An	energy	monitoring	and	ac@ve	par@cipa@on	App	for	domes@c	
and	industrial	prosumers	

DRFM	cockpit	
A	Demand	Response	cockpit	for	aggregators,	energy	service	
companies	(ESCOS)	and	retailers.	
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SLAM:	Smart	Low	Cost	Advanced	Meter	

	
	
	
	

SMART	METER	EXTENSION	
(Specific	Smartness)	

Standard	
Interfaces	
Diversity	of		

Users	

Extended	func@ons	
Diversity	of		
Applica@ons	

	
	

SMART(er)	METROLOGY	METER	
(Simple	Standard	Smartness)		

EU	Policy:	80%	Smart	
Meters	deployed	in	2020	

SLAM:	Smart	Low	Cost	
Advanced	Meter	
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Demonstrators	

Meltemi,	
Greece	

Manchester
,	UK	

Flanders,	Belgium	 Terni,	Italy	Alginet,	Spain	

NOBEL	GRID	results	will	be	tested	in	real	condi@ons		
in	five	different	electric	cooperaGves	and	non-profit	demonstraGon	sites	in	five	EU	members’	states:		
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Ecopower	test	site:	de	coöpera@eve	
stroomcentrale	

EMA	
HLUC8-TS1	
~1000	users?	

kWmax	
HLUC8-TS2b	
200	users	

Coop	Balance	
HLUC8-TS4	
65	users	

Flex	Price	
HLUC8-TS3	
65	users	

ADR	
HLUC8-TS2b	
10	users	•  Extra:	

•  Test	capaciteitstarief	
•  Test	dynamisch	tarief	vs	netmetering	met	prosumententarief	
•  PV	inverter	with	bacery	at	Ecopower	office	



•  Doelstellingen 
–  Ontwikkelen van oplossingen en technologieën die zorgen voor 

een slimmer, stabieler en veiliger consumentgericht Europees 
net door meer gebruik van opslagtechnologieën en een grote 
toename van het aandeel hernieuwbare energie. 

 
•  Kenmerken 

–  Demosites in 4 landen: België, Griekenland, Spanje en Italië 
–  7 technische thema’s 

•  Team WiseGRID (BE):  
–  Ecopower, Partago, EnergieID 
–  6 vd 7 thema’s 

This	project	has	received	funding	from	the	
European	 Union’s	 Horizon	 2020	 research	
and	 innova@on	 programme	 under	 the	
grant	agreement	No	731205.	



HLUC1: Maximaal hernieuwbare energie op het net 
Vraag: Hoe houden we binnen een wijk het net stabiel wanneer er veel 
hernieuwbare energie is? 
 
HLUC3: De elektrische wagen als opslag voor elektriciteit 
Vraag: Hoe houden we binnen een wijk het net stabiel door gebruik van 
elektrisch autodelen en V2G technologie? 

 
 

Technische	Thema’s	toegelicht	



HLUC4: Opslagsystemen als sleutel voor een flexibel net 
Vraag: Hoe kunnen we binnen een wijk het net stabiel houden door het 
inzetten van (vaste) batterijen? 
 
HLUC5: Integratie van WKK in publieke gebouwen en 
huizen 
Vraag: Hoe kunnen we binnen een wijk door gebruik van een WKK en evt. 
power-to-heat het net stabiel houden? 

Technische	Thema’s	toegelicht	



HLUC6: VPP: technische en economische haalbaarheid  
Vraag: Hoe kunnen binnen een wijk alle mensen samen als coöperatieve 
centrale het net stabiel houden? 
 

HLUC7: Participatie burger binnen energiemarkt en 
terugdringen energiearmoede 
Vraag: Hoe kan het technisch aanbod binnen een wijk zorgen voor creatie 
van maximale lokale meerwaarde, participatie en bestrijding van 
energiearmoede? 

 
 

Technische	Thema’s	toegelicht	


