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Introduktion og velkomst
Velkommen til ene.field,
Europas indtil dato største
demonstrationsprojekt for
mikrokraftvarmeanlæg baseret på
brændselscelleteknologi.
Et mikrokraftvarmeanlæg kan levere varme og strøm samtidig
ved at bruge din gasforsyning som energikilde. Det sker ved
hjælp af brændselsceller der producerer energi som du kan
bruge i din bolig.
Vi er glade for at du vil deltage i dette innovative projekt,
og glæder os til at høre om dine erfaringer med at have et
mikrokraftvarmeanlæg i huset.
I dette dokument finder du en introduktion til projektet
sammen med nogle fakta om mikrokraftvarmeanlæg.
Du får også nogle gode råd til hvordan du bruger dit anlæg
på den mest effektive måde. Det er vigtigt at forstå hvad
dit anlæg kan levere, ligesom det er vigtigt at holde øje
med hvor megen strøm og varme du bruger i din bolig.
Mikrokraftvarmeanlæg baseret på brændselscelleteknologi
kan bruges af alle og passer godt ind i den moderne livsstil.
Hvis du vil læse mere om projektet, eller hvis du gerne vil
i kontakt med gruppen bag ene.field-projektet, kan du gå
ind på vores hjemmeside http://enefield.eu. Hvis du har
nogle spørgsmål af teknisk karakter i forbindelse med dit
mikrokraftvarmeanlæg, skal du kontakte din leverandør
eller din energiudbyder.
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Introduktion til
mikrokraftvarmeanlæg
Mikrokraftvarmeanlæggene kaldes på engelsk Micro
CHP (Combined Heat and Power). Der er forskellige typer
mikrokraftvarmeanlæg som f.eks. stirlingmotoren eller
den interne forbrændingsmotor, og de forsynes alle med
drivkraft i form af forskellige brændsler. ene.field fokuserer
udelukkende på mikrokraftvarmeanlæg baseret på
brændselsceller.
Mikrokraftvarmeteknologien har ændret sig hurtigt
i de seneste par år. Mange producenter udvikler
produkter til boligmarkedet. Der er allerede installeret
demonstrationsanlæg i Europa og resten af verden, og ene.
field vil indsamle data inden for EU i en målestok der ikke
er set før, således at vi kan se hvordan produkterne virker
hos forbrugerne.

Historien om – ene.field
Ene.field startede i 2012 efter at potentielle samarbejdspartnere var gået i gang med en planlægningsproces.
Seksogtyve europæiske samarbejdspartnere og
Europakommissionen gik sammen. I begyndelsen af 2012
fik projektet en bevilling fra Europakommissionens Fuel
Cell and Hydrogen Joint Undertaking Programme (FCH JU);
Europakommissionen kunne se hvilke fordele projektet ville
have på tværs af Europa, og hvilket erfaringsgrundlag projektet
ville give.
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Målsætning
Din deltagelse i dette projekt er afgørende for om ene.field
når sine målsætninger:

1

Skabe erfaringsgrundlag i virkelige
omgivelser
Det er kun ved at undersøge teknologiens
virkningsgrad i den virkelige verden med rigtige
slutbrugere at vi kan vurdere dens potentiale på
nuværende og fremtidige markeder. Vi ønsker
at afklare hvilke økonomiske og miljømæssige
fordele der ligger i mikrokraftvarmeanlæg baseret
på brændselsceller, og vi ønsker at drage nytte
af slutbrugernes erfaringer.

2

Udforme flere fuldt udviklede
produktspecifikationer
Projektet sigter mod at udvikle nye universelle
forskrifter og standarder i forbindelse med
fremtidige produkter og installationsprocedurer.

3

Etablere en mere fuldt udviklet
logistikkæde
ene.field stiler efter at udvikle en logistikkæde
i alle tolv medlemslande, således at teknologien
kan udrulles i større omfang. Ni leverandører
vil installere anlæg i samarbejde med
forsyningsværker, boligudbydere og kommunale
myndigheder.

4

Fremskaffe dokumentationsmateriale
til fremtidig indførelse af teknologien
ene.field håber at kunne fremskynde den politiske
støtte fra landenes regeringer og støtte fra andre
kanaler ved at kunne dokumentere de økonomiske
og miljømæssige gevinster ved teknologien i
forskellige områder og sammenhænge.
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Forskningsteknikker
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For at nå disse målsætninger vil ene.field bruge
forskellige forskningsteknikker. Den primære metode
er fjernovervågning af hvordan de installerede
mikrokraftvarmeanlæg virker der hvor de er stillet op.
Hvert enkelt anlæg vil blive overvåget, og data vil tilgå
projektgruppen. Overvågningen finder sted i mindst to år
for at indsamle tilstrækkelig dokumentation, således at det
sikres at der kan drages entydige konklusioner.
Tilbagemeldinger fra slutbrugerne er afgørende når de
nye teknologiers virkningsgrad i virkelige omgivelser
skal undersøges. Projektgruppen vil gerne høre om
dine erfaringer med teknologien, og om du er tilfreds
med dit anlægs virkningsgrad. Projektets succes
afhænger af din deltagelse, og om du vil dele dine
erfaringer med projektgruppen. Umiddelbart efter at dit
mikrokraftvarmeanlæg er blevet installeret, vil du modtage
et spørgeskema hvor du kan fortælle om dine erfaringer
med teknologien; og du vil få endnu et spørgeskema når du
har haft anlægget et år.
På nuværende tidspunkt er dit mikrokraftvarmeanlæg
blevet installeret. Og du ved sandsynligvis allerede en hel
del om dit anlæg. Hvis det ikke er tilfældet, vil det næste
korte afsnit introducere dig til teknologien, og til hvad du
kan gøre for at få mest muligt ud af dit anlæg.

Mikrokraftvarmeprocessen
Når mikrokraftvarmeanlægget er tilsluttet naturgasnettet,
er der en processor som omdanner naturgassen til en
brintrig gas. Denne gas bliver brugt som brændsel i den
kemiske reaktion der er beskrevet tidligere.
Inden i anlægget er brændselscellerne lagt sammen i
såkaldt stakke i strømenheden. Jo mere energi der kræves
fra dit anlæg, jo flere stakke af brændselsceller vil du
have. I brændselscellestakkene reagerer den brintrige gas
med ilt der findes i luften. Her bliver der produceret både
jævnstrøm og varme. Ved hjælp af en speciel vekselretter
bliver jævnstrømmen dernæst omdannet til vekselstrøm
(der er den type strøm som vi bruger i vores boliger).
Den producerede el og varme kan herefter levere strøm og
varme til din bolig og kan forsyne boligen med varmt vand.

FIGUR 1. DEN GRUNDLÆGGENDE
BRÆNDSELSCELLEPROCES

De fleste mikrokraftvarmeanlæg vil også bruge nogen
strøm for at holde processen i gang (næsten som i et fyr).
Det kan også være nødvendigt med tilførsel af vand; dog
kun i små mængder.

Ren udstødning

Hvad er brændselsceller?

Brint + ilt =
vand + energi

Naturgas

Strømomformer

Strømenhed
Jævnstrøm

H2
Brintrig
gas

Vekselstrøm

Varme

En brændselscelle er en enhed som laver elektricitet ved
en kemisk reaktion af brint med ilt. Udover elektricitet
producerer brændselscellen vand:

Brændselsprocessor

Luft

Brændselsceller er ikke en ny teknologi. Den første blev
skabt i 1839. Lige siden er de blevet udviklet til forskellige
anvendelsesområder. Deres mest berømte anvendelse var
at de siden 1960’erne har bidraget til at levere strøm til
adskillige NASA rumfærgemissioner - de leverede f.eks.
strøm til Apollo-missionerne. Nu bliver teknologien udviklet,
således at den kan levere strøm og varme til dit hjem.

Brintgas er ikke umiddelbart tilgængelig i dit hjem, og det
brændsel der bruges i denne proces, er derfor naturgas
der indeholder brint. Dit mikrokraftvarmeanlæg vil blive
tilsluttet gasnettet for at sikre at du har en konstant
brændstofforsyning.
4
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Forskellige typer brændselsceller
De forskellige producenter foretrækker at bruge forskellige
typer brændselsceller til produktion af varme og strøm. Der
er mange forskellige typer brændselsceller, men der bruges
kun to i ene.field-projektet. Dit anlæg vil enten få strøm fra:
•
•

 eramiske brændselsceller – Solid Oxide Fuel Cells,
k
SOFCs - eller
polymerbrændselsceller – Polymer Electrolyte Membrane
fuel cells, PEMs

Du kan kontakte din montør hvis du vil vide mere
om hvilken type brændselsceller der er brugt i dit
mikrokraftvarmeanlæg.
FIGUR 2: ET STANDARD
MIKROKRAFTVARMEANLÆG
BASERET PÅ
BRÆNDSELSCELLER

TEGNFORKLARING

Elektricitet
Spildevand + CO2
Varme

Spidsbelastningsfyr
Mikro-KVanlæg

Din
leverandør

Nettet
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Et standard mikrokraftvarmeanlæg
Her kan du læse om de enkelte komponenter i et ”standard”
mikrokraftvarmeanlæg, så husk at diskutere dit specifikke
anlæg med din montør eller leverandør.
Som du kan se på figur 2, består et standard
mikrokraftvarmeanlæg af to enheder: en
mikrokraftvarmeenhed der omdanner naturgas til varme
og strøm til din husstand, og et fyr som kan producere
varme i spidsbelastninger. Dit mikrokraftvarmeanlæg
er konfigureret til at kunne dække din husstands
gennemsnitlige energibehov. Men du bruger ikke altid al
den producerede energi, og der vil også være tidspunkter
på dagen hvor der vil være spidsbelastning på dit forbrug
af strøm og varme. Ved spidsbelastning forstås at du har
brug for mere energi end normalt som f.eks. når alle er
hjemme om aftenen efter arbejde eller skole. Det er på
disse tidspunkter at dit mikrokraftvarmeanlæg kan få
brug for lidt hjælp.
Når dit behov for varme er for stort for anlægget (hvert
anlæg er konfigureret forskelligt), vil dit spidsbelastningsfyr
blive slået til, og det vil levere resten af forbruget. Det
fungerer lige som et almindeligt gasfyr. Det er enten
forbundet direkte som en del af mikrokraftvarmeanlægget,
eller det sidder separat. Når mikrokraftvarmeanlægget
ikke kan dække hele dit behov for opvarmning, går der en
besked til spidsbelastningsfyret om at det skal levere det
resterende. Du kan derfor altid være sikker på at have varmt
vand og varme i boligen når du ønsker det.

Naturgas

Spildevand +
CO2
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Varme og
varmt vand
til din bolig

Varmtvandsbeholder

Mikrokraftvarmeanlægget kan også få brug for hjælp til
at dække hele dit behov for strøm. I disse tilfælde vil du
ganske enkelt købe el fra nettet som tidligere. Der er også
nogle steder hvor du kan sælge eventuel overproduktion
til nettet. Prøv at undersøge om det er en mulighed i dit
tilfælde.

Strøm til
din bolig

Potentielt tilbagesalg
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Hvordan får du mest muligt ud af
dit anlæg
De forskellige anlæg producerer forskellige mængder
varme og strøm, og det vil således variere hvor meget
varme og strøm de leverer til din husstand. Den mest
effektive brug af dit mikrokraftvarmeanlæg opnår du hvis
du undgår spidsbelastningsperioder for strøm, varmt vand
og varme. Det kan du opnå ved at følge disse råd:

1

Forbrug af strøm

2

Forbrug af varmt vand

3

Forbrug af varme

Du har sikkert allerede erfaret at når du bruger
alle dine elektriske apparater på en gang, bliver
der stillet store krav til dit mikrokraftvarmeanlæg.
Du vil få den bedste nyttevirkning (og det mest
økonomiske resultat) hvis du er opmærksom på
hvad der kan føre til spidsbelastning, og dernæst
prøver at undgå sådanne situationer.

Ligesom tilfældet er med strømforbruget,
vil du få den bedste nyttevirkning af dit
mikrokraftvarmeanlæg hvis du spreder dit
forbrug af varmt vand ud over hele dagen.

Du kan prøve at opvarme din bolig i længere
perioder ved lavere temperatur. Derved vil du ikke
så tit få brug for dit spidsbelastningsfyr, og dit
mikrokraftvarmeanlæg vil i større udstrækning
kunne levere den nødvendige varme.

Hvert anlæg er imidlertid forskelligt og producerer
forskellige mængder strøm og varme. Du kan kontakte din
montør eller leverandør for at se hvordan du kan få mest
muligt ud af dit mikrokraftvarmeanlæg.
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Yderligere information
eller spørgsmål
Hvis du har brug for flere oplysninger om ene.
field-projektet, eller hvis du har nogle spørgsmål,
kan du læse mere på www.enefield.eu
Hvis du har tekniske spørgsmål, eller hvis du vil
høre mere om dit eget mikrokraftvarmeanlæg,
kan du kontakte din montør eller producenten.

Dette dokument er udarbejdet
af Energy Saving Trust.
Energy Saving Trust (EST) er
en alment velgørende fond
hjemmehørende i Storbritannien.
EST giver uvildig rådgivning
til husstande, lokalsamfund og
organisationer om reduktion
af CO2-udledning, reduktion af
elregningen, mere bæredygtig
brug af vand, og benzinøkonomi.

Forskningen som har ført til
disse resultater, har modtaget
økonomisk støtte fra EU’s 7.
rammeprogram (FP//20072013) til the Fuel Cells and
Hydrogen Joint Technology
Initiative, bevillingsnr. 303462

EST samarbejder med ministerier,
lokale myndigheder, organisationer
og virksomheder.
Du kan læse mere på
www.energysavingtrust.org.uk

ene.field lead organisation

