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Voorbeeld 
Uitgangspositie

Appartementen complex inclusief parkeergarage

• Appartementen complex Netaansluiting 500A
• Aansluiting Appartement 315A 
• Vrij aansluitvermogen 185A (mespatroon 160A)
• Vermogen Hellingbaan 40A
• Maximaal elektrisch vermogen per Appartement 20A



Situatie
zonder

Loadbalancing

Beschikbaar vermogen per oplaadpunt (laadpaal)

• Vrije groep in Appartement 160A 
• Aantal oplaadpunten 15 stuks.
• Het vermogen per oplaadpunt bedraagt 7,3kW

• (160/15=10,6A,   10,6Ax230Vx3f=7,3kW)

• Zie grafische weergave.



Situatie
zonder

Load Balancing

Beschikbaar 
totaal

160A x 230 x 3=110kW

Per laadpunt

110 / 15 = 7,3 kW



Standaard
Load Balancing

Vast beschikbaar vermogen voor de oplaadpunten

• Met load balancing over de oplaadpunten wordt het “vrije” 
vermogen van de voeding verdeelt over de in gebruik zijnde 
groepen met oplaadpunten.

• In dit voorbeeld hebben we een “hoofd” railkoker met 3 
afgaande “sub” railkokers  

• Er zijn 5 oplaadpunten per groep aangesloten
• Beschikbaar per groep van laders
• 160A / 3 groepen = 53A per groep (=36,6kW)

• Zie grafische weergave.



Situatie
standaard

Load Balancing
Beschikbaar 

totaal
160A x 230 x 3=110kW

Per afgaande groep
110  / 3 = 36,66kW



Dynamic
Load 

Management
(DLM) via een 

kWh meter

Maximaal beschikbaar vermogen per oplaadpunt

• Dynamisch load management (DLM) is een regeling waarbij 
de controller continu informatie ontvangt over het 
beschikbare vermogen. 

• Dit kan via een KWh meter met modbus TCP.

• In ons geval meet de KWh meter dan continu het verbruik 
van het appartementencomplex.

• Zie grafische weergaves.



Grafische 
weergave

Dynamic
Load 

management

• Eerste grafische weergave 90% mensen komen thuis en gaan 
koken, wassen etc. ( tussen 16 uur en 22 uur)

• Tweede grafische weergave is in de nachtelijke uren. Veel 
vermogen welke beschikbaar is voor de appartementen
word nu niet gebruikt (tussen 23 en 06 uur)



drukke uren

Appartementencomplex 
verbruikt 300A

Beschikbaar vermogen
500-300=200A

200X230X3=138kW

Laadsituatie
4 EV’s 11kW=44kW

138 – 44 =94kW
5 EV’s 22 kW=110kW

Laadvermogen bij 22kW 
voertuigen 18,8kW

(94kW/5EV=18,8kW)



rustige uren

Appartementencomplex 
verbruikt 125A

Beschikbaar vermogen
500-125=375A

375X230X3=258kW

Laadsituatie
4 EV’s 11kW=44kW

5 EV’s 22 kW=110kW
Totaal 154kW

In huidige situatie alle EV’s
volledige vermogen



Voordeel

Dynamic
Load 

management

• Altijd het maximale vermogen per laadpunt beschikbaar. 

• Laadstroom word bepaalt door meting van het totaal 
beschikbaar vermogen in combinatie met de netaansluiting.

• In veel gevallen geen zwaardere netaansluiting noodzakelijk



Dynamic
Load 

Management 
met koppeling 

naar GBS 
systeem

DLM met gebouwbeheersysteem (GBS)

• Oplaadpunten voorzien van DLM kunnen via 
Modbus gekoppeld worden aan een 
gebouwbeheersysteem GBS) of 
energiemanagementsysteem (EMS)

• Gebouwbeheersysteem bepaald waar beschikbaar 
vermogen naar toe gaat.

• Schakelt bijv. tijdelijk airco uit voor extra vermogen 
t.b.v. oplaadpunten.

• Of verlaagt vermogen oplaadpunten om tijdelijk 
extra vermogen te hebben voor airco’s


