Informatie voor deelnemers
aan de veldproef

De voordelen
meten
Welkom bij ene.field, het
grootste demonstratie- en
onderzoeksproject van Europa
op het gebied van brandstofcel
micro-WKK technologie.
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Introductie en welkom
Welkom bij ene.field, het grootste
demonstratie- en onderzoeksproject van Europa op het gebied
van brandstofcel micro-WKK
technologie.
Micro-WKK is de afkorting van ‘microwarmtekrachtkoppeling’. Deze technologie genereert tegelijkertijd
warmte en elektriciteit, waarbij aardgas als energiebron
wordt gebruikt. Dit gebeurt met een brandstofcel, die energie
produceert die u thuis kunt gebruiken.
Heel hartelijk dank voor uw deelname aan dit innovatieve
project. We hopen dat wij veel kunnen opsteken van uw
ervaringen met het gebruik van het micro-WKK systeem.
In dit document staat een inleiding bij het project en kunt u
enkele feiten over micro-WKK voor brandstofcellen lezen.
Ook geven wij enkele tips over het meest effectieve gebruik
van dit systeem. We hopen dat u de werking van dit systeem
begrijpt en dat u een oogje houdt op de elektriciteit
en verwarming die u thuis gebruikt. Micro-WKK voor
brandstofcellen is technologie voor iedereen en sluit perfect
aan op een moderne levensstijl.
Als u meer wilt weten over het project of als u contact wilt
opnemen met het ene.field team, gaat u naar onze website
http://enefield.eu.

Denemarken

Voor technische vragen over het systeem neemt u contact
op met uw installateur of energieleverancier.
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Voor meer informatie
gaat u naar www.enefield.eu

1

ene.field – Informatie
voor deelnemers aan
de veldproef

Inleiding bij micro-WKK
Er bestaan verschillende soorten micro-WKK, zoals de
stirlingmotor of de interne verbrandingsmotor, die door
verschillende soorten brandstof worden aangedreven.
ene.field richt zich uitsluitend op micro-WKK voor
brandstofcellen.
Micro-WKK technologie heeft de afgelopen jaren een
snelle ontwikkeling doorgemaakt. Er worden veel
producten voor huishoudens geproduceerd. Er lopen
momenteel allerlei veldproeven in Europa en de rest
van de wereld. ene.field verzamelt het grootste aantal
gegevens uit de EU over de prestatie van deze producten
in echte huishoudens.

De geschiedenis van ene.field
ene.field is na veel planning en samenwerking in 2012
van start gegaan. Zesentwintig Europese partners en
de Europese Commissie zijn rond de tafel gaan zitten
om de veldproef te ontwikkelen. Begin 2012 heeft het
project subsidie van het Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking (FCY JU)-programma van de Europese
Commissie ontvangen, vanwege de pan-Europese
voordelen van dit project en de waardevolle informatie
die eruit voort zal komen. Het project is officieel in
september 2012 van start gegaan.
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De doelstellingen
Uw deelname aan dit project is voor ene.field van
fundamenteel belang om de doelstellingen te kunnen
realiseren:
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Praktijkinformatie verzamelen
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Ontwikkeling van degelijke
productspecificaties
Het project heeft als doel om nieuwe universele
codes en normen voor toekomstige producten en
installatieprocedures te ontwikkelen.
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Ontwikkeling van een goed
functionerende toevoerketen
ene.field wil de toevoerketen in de 12 lidstaten
ontwikkelen, zodat deze producten op grotere
schaal ingezet kunnen worden. Negen producenten
zullen deze systemen installeren en met
energiebedrijven, woningstichtingen en gemeenten
samenwerken.

4

2

Alleen als we de prestatie van deze technologie
in echte woningen met echte gebruikers
onderzoeken, kunnen we iets zeggen over
mogelijke kansen op de huidige en toekomstige
markt. Wij willen weten wat de economische
en milieuvoordelen zijn van brandstofcel microWKK en we willen meer te weten komen over de
ervaringen van eindgebruikers.

Bewijs voor toekomstige acceptatie
ene.field hoopt op een snellere beleidsondersteuning door overheden en acceptatie
door andere kanalen door bewijs te leveren
van de economische en milieuprestaties van
deze technologie in verschillende locaties en
omstandigheden.
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ene.field past verschillende onderzoekstechnieken toe om
deze doelstellingen te realiseren. De voornaamste methode
is de externe prestatiecontrole van de brandstofcel microWKK huishoudens. De prestatie van elk systeem wordt
gecontroleerd en teruggekoppeld aan het projectteam.
Het onderzoek in elke woning duurt minstens twee jaar,
zodat er voldoende data wordt verzameld om goede
conclusies te kunnen trekken.

Het proces
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Zodra het micro-WKK apparaat op het gas is aangesloten,
zet een processor het aardgas om in een gas met een hoog
waterstofgehalte. Dit wordt gebruikt als de brandstof voor
de reactie die eerder is beschreven.
In het aandrijvinggedeelte van het apparaat worden
de brandstofcellen gecombineerd tot zogenaamde
‘brandstofcelstacks’. Hoe meer energie het apparaat moet
produceren, hoe meer brandstofcelstacks. Het waterstofrijke
gas reageert in de brandstofcelstacks met de zuurstof
in de lucht. Hier worden zowel gelijkstroom als warmte
geproduceerd. De gelijkstroom wordt door een speciaal
toestel omgezet in wisselstroom (de stroom die aan
huishoudens wordt geleverd).

De feedback van eindgebruikers is een essentieel
onderdeel van het onderzoek naar de prestatie van
nieuwe technologieën in de praktijk. Het projectteam is
geïnteresseerd in uw ervaringen met de technologie en
wat u van de prestatie vindt. Voor het succes van het
project is het belangrijk dat u uw mening deelt. U krijgt na
de installatie en na het eerste gebruiksjaar vragenlijsten
toegestuurd, waarmee u uw ervaring en mening over de
technologie kunt delen.
Waarschijnlijk is het micro-WKK systeem al bij u thuis
geïnstalleerd en kent u het systeem al goed. Zo niet, dan staat
hieronder een korte introductie van de technologie en wat u
kunt doen om uw systeem zo optimaal mogelijk in te zetten.

Wat zijn brandstofcellen?

Met de geproduceerde elektriciteit en warmte wordt uw
woning van stroom voorzien en verkrijgt u warm water.
De meeste micro-WKK brandstofcellen verbruiken enige
elektriciteit om het proces op gang te houden (denk aan
een boiler) en vaak is er ook een toevoer van vers water
nodig. De hoeveelheden zijn echter gering.
AFBEELDING 1: HET NORMALE
BRANDSTOFCELPROCES

Brandstofcellen zijn niets nieuws. De eerste brandstofcel
werd in 1839 geproduceerd. Sindsdien zijn ze voor diverse
toepassingen ontwikkeld en gebruikt. De meest bekende
toepassing was als hulpaandrijving van verscheidene
NASA-ruimtevaartschepen, wat begon in de jaren 1960.
Ze hebben de Apollo-missies aangedreven. En nu wordt
deze technologie ontwikkeld om uw woning van elektriciteit
en warmte te voorzien.
Brandstofcellen zetten waterstof direct om in elektrische
energie en warmte via de elektrochemische omzetting
van waterstof en zuurstof in water:

Waterstof + Zuurstof =
Water + Energie

Schone uitlaat

Brandstofprocessor

Aardgas

Aandrijfgedeelte

Omzetter

Gelijkstroom

H2-rijk
gas

Wisselstroom

Bruikbare
warmte

Onderzoekstechnieken

Lucht
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Aangezien uw huis geen waterstofvoorziening heeft,
wordt voor dit proces aardgas gebruikt, omdat dat
waterstof bevat. Het micro-WKK apparaat wordt op
de gasvoorziening aangesloten, zodat het continu
brandstof aangeleverd krijgt.
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Verschillende soorten
brandstofcellen

ene.field – Informatie
voor deelnemers aan
de veldproef

ene.field – Informatie
voor deelnemers aan
de veldproef

Producenten geven de voorkeur aan specifieke
brandstofcellen voor de productie van warmte en
elektriciteit. Van alle beschikbare types gebruikt ene.field
er slechts twee. Uw systeem wordt aangedreven door:
•
•

Solid oxide fuel cell (SOFC) of een
Polymer electrolyte membrane (PEM) brandstofcel

Neem contact op met uw installateur als u wilt weten
welk soort brandstofcel voor uw micro-WKK systeem
wordt gebruikt.

AFBEELDING 2: EEN STANDAARD
BRANDSTOFCEL MICRO-WKK SYSTEEM

UITLEG

Elektriciteit
Afvalwater + CO2
Warmte

Bijvulboiler

Micro-WKK

Uw
leverancier

Het net
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In dit deel worden de onderdelen van een standaardsysteem uitgelegd. U kunt informatie over uw eigen
systeem bij uw installateur of leverancier verkrijgen.
Zoals de afbeelding aangeeft, bestaat het standaardsysteem uit twee hoofdelementen: een micro-WKK element
dat aardgas in warmte en elektriciteit omzet voor bij u
thuis en een piekvraagboiler die warmte op aanvraag kan
produceren. Uw micro-WKK systeem is ontworpen voor
de productie van een gemiddelde hoeveelheid energie voor
huishoudens. U hebt niet voortdurend al uw energie nodig,
maar er zijn wel piekmomenten gedurende de dag waarop
u meer elektriciteit en warm water verbruikt. Op een
piek-moment gebruikt u meer energie dan normaal, zoals
wanneer iedereen ‘s avonds thuis is na het werk of
na school. Gedurende die piekmomenten heeft de
brandstofcel micro-WKK mogelijk wat extra hulp nodig.
Als u om meer verwarming vraagt dan uw systeem kan
leveren (want elk systeem verschilt), wordt de piekvraagboiler ingeschakeld. Deze piekvraagboiler functio-neert
net als een gewone gasboiler. De boiler bevindt zich ofwel
in het hoofdelement met het micro-WKK apparaat, of
daarbuiten. Zodra het micro-WKK apparaat niet langer
aan de totale vraag naar warmte kan voldoen, wordt
automatisch een bericht naar de boiler gestuurd om de
rest te produceren. Zodoende beschikt u thuis altijd over
voldoende warm water en verwarming wanneer u dat
nodig hebt.

Aardgas

Afvalwater
+ CO2

Een standaard brandstofcel microWKK systeem

Verwarming
en warm
water voor
bij u thuis

Elektriciteit
voor bij u
thuis

Warm
water
tank

Het micro-WKK systeem heeft soms ook wat hulp nodig
om aan uw vraag naar elektriciteit te voldoen. In dat
geval koopt u gewoon netstroom, zoals u dat gewend
bent. In sommige landen mag u zelfs de door uw
systeem geproduceerde elektriciteit weer aan het net
terugverkopen, als u die elektriciteit niet nodig hebt.
U kunt onderzoeken of deze optie voor u bestaat.

Mogelijke terugverkoop
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Het systeem optimaal inzetten
Verschillende systemen produceren een verschillende
hoeveelheid warmte en elektriciteit en de hoeveelheid
die aan uw huishouden wordt geleverd, kan ook variëren.
De meest effectieve manier om uw micro-WKK te
gebruiken is om de piekvraag naar elektriciteit, warm
water en verwarming te reduceren. Hiervoor hebben we
de volgende tips:

1

Vraag naar elektriciteit

2

Vraag naar warm water

3

Vraag naar verwarming

U hebt waarschijnlijk al gezien dat als u al uw
huishoudelijke apparaten tegelijkertijd inschakelt,
de micro-WKK onder grote druk komt te staan.
De beste prestatie (en het beste financiële
resultaat) wordt verkregen als u piekvraagsituaties
kunt vermijden.

Net als bij elektriciteit is het beter om uw gebruik
van warm water gedurende de dag te verspreiden,
zodat de micro-WKK beter aan de vraag kan
voldoen, wat tot een betere prestatie leidt.

Probeer uw huis langere tijd op een lagere
temperatuur te verwarmen. Hierdoor wordt de
piekvraagboiler minder vaak ingezet en kan uw
micro-WKK beter aan de vraag voldoen.

Elk systeem verschilt en produceert een verschillende
hoeveelheid elektriciteit en warmte. Als u meer wilt weten
over de optimale inzet van uw eigen systeem, neemt
u contact op met uw installateur of leverancier.
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Voor meer informatie
gaat u naar www.enefield.eu

Wilt u meer informatie
of hebt u vragen?
Voor meer informatie over het ene.field project
of met vragen kunt u terecht op de website
van ene.field op www.enefield.eu.
Als u een technische vraag hebt of als u meer
wilt weten over uw eigen brandstofcel microWKK systeem, neemt u contact op met uw
installateur of leverancier.

Dit document is geproduceerd door
de Energy Saving Trust.
Energy Saving Trust (EST) is een
sociale onderneming met een
liefdadige grondslag, gevestigd
in het VK.
EST biedt onpartijdig, nauwkeurig
en onafhankelijk advies aan
huishoudens, gemeenschappen en
organisaties over de reductie van
koolstofemissies, verlaging van
energierekeningen, een duurzamer
gebruik van water en een meer
economische manier van rijden.

Het onderzoek dat tot deze
resultaten heeft geleid, heeft
subsidie ontvangen van het
Zevende Kaderprogramma
van de Europese Unie
(FP7/2007-2013) voor het
Fuel Cells and Hydrogen Joint
Technology Initiative, volgens
de subsidieovereenkomst
nr. 303462.

EST werkt met overheden,
gemeenten, gemeenschappen,
derde sectororganisaties en
bedrijven samen.
Voor nadere informatie gaat u naar
www.energysavingtrust.org.uk

ene.field lead organisation

