
Powering a Cleaner Tomorrow

Smart Charging 
Hoe kosten te besparen 
en netwerkcongestie te 
voorkomen

OV Expo 2022



Providing future-proof 
rapid charging solutions 
tailored to your business 
needs

We design, build, install, 
maintain and monitor 

We focus on a sustainable 
world with a seamless charging 
experience for all

We offer products scalable 
within a fast-changing
e-mobility landscape
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Focus: energie management
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Energie Management

〉 Energieflexibiliteit is nodig om verschillende hernieuwbare 
energiebronnen zoals wind- en zonne-energie in de 
energiemix te integreren

〉 Recoy heeft een softwareoplossing ontwikkeld die waarde 
haalt uit energieflexibiliteit die kan worden toegepast op 
meerdere activa

〉 Aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd voor 
Next Generation Smart Charging waarbij we reageren op 
lage prijzen (V1G) of lage+hoge prijzen (V2G)

〉 Energiebeheer wordt een belangrijk onderdeel van de 
waardepropositie van Heliox voor klanten

〉 Klantwaarde wordt ontsloten door een stapsgewijze aanpak



In de komende 9 jaar zal het opgestelde vermogen van zonne- en 
windenergie verdrievoudigen. Dit zal leiden tot vele uren met een 
overaanbod van goedkope duurzame elektriciteit!



Congestie is een groot probleem, of toch niet?



Bij het verwaarden van flexibiliteit kan je gebruik maken van 
verschillende markten en prikkels.
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Markten / prikkels: 
1. Day-ahead markt 
2. Intraday markt 
3. Onbalansmarkt 
4. Reservemarkt – primair - FCR 
5. Reservemarkt – secundair – aFRR 
6. Reservemarkt – tertiair – mFRR 
7. Congestieprikkel DSO zoals 

GOPACS 
Kosten minimalisatie:   

8. Optimaliseren zelf-consumptie 
9. Netkosten (kWmax, kW contract) 

10. Flex-karakteristieken 
& constraints 



Volatiliteit op onbalansmarkt is aanmerkelijk groter dan 
Day-Ahead markt en biedt kansen voor flexibele spelers!

Onbalansprijzen zijn
volatiel …

… en bieden 
real-time kansen!



In Q3 2022 hebben we €120/MWh = 12 cent/kWh bespaard



Sessie op 25 August bespaarde €47,- = 67% 

van €733/MWh naar €243/MWh



Wat merkt u ervan?



Strategische samenwerking Heliox en Recoy



Future-proof
e-Mobility 
Solutions

Robert Kleiburg

+ 31 (6) 53396950

Managing Director Recoy – Heliox Group

kleiburg@recoy.com 

www.heliox-energy.com 
www.recoy.com 

Tailored to your 
needs

Experience and 
expertise

End-to-End service

mailto:kleiburg@recoy.com
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