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BlueGen Brandstofcel-generator

Rendement en vermogen
elektrisch vermogen: 0,5 kW tot 1,5 kW
elektrisch rendement: tot 60%
Thermisch vermogen: tot 0,61 kW
Thermisch rendement: tot 30%
Totaal rendement: tot 85%

Overige specificaties
spanning/freqentie: 230V ± 10%, 50hz
geluidsemissie: <47 dB a (1m afstand)
rookgasemissie: co: < 26 mg/m³, noX: < 11 mg/m³

Certificeringen / toelatingen
europa: ce, Vde 0126-1-1, en 50438, Vde-ar-n 4105
groot-Brittanië: ce, g83/1-1, Mcs
australië: a ga, as/nzs 4777, as/nzs 60335-2-102, c-tick

Installatie
aansluitingen:  gas, Water, elektriciteit, rockafvoer, internet
afmetingen:  600 x 660 x 1010mm
gewicht:  ca. 185 kg

Uw partner:

Bluegen:  
de elektriciteitscentrale  
van de toekomst. 

www.bluegen.info 
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BlueGen is een GereGistreerde merknaam van CeramiC Fuel Cells ltd



stroomopwekking met 
het hoogste rendement 
ter wereld...

 Moderne Technologie: de Bluegen is een generator op 
basis van een keramische soFc brandstofcel. Met meer dan  
€ 250 miljoen geïnvesteerd vermogen en 27 patentfamilies, 
genereerd de Bluegen inmiddels stroom met een rendement 
van maar liefst 60%. zelfs de grote moderne 
elektriciteitscentrales zijn minder efficiënt. 

 Gas wordt Stroom: de Bluegen wordt aangesloten op het 
gasnet en zet bij een vermogen van 1,5 kW, aardgas of groengas 
om in 13.000 kWh stroom per jaar.

 Decentrale opwekking: de Bluegen, met het formaat van 
een wasmachine, wordt direct geïnstalleerd waar de stroom en 
warmte benodigd zijn. de Bluegen kan thuis naast de bestaande 
cV-ketel of boiler worden gemonteerd en via de boiler met de 
centrale verwarming worden verbonden. 

 Warm tapwater voorziening: naast stroom produceert  
de Bluegen tot 5.000 kWh warmte. dit is ruim voldoende om 
een huishouden bestaande uit vier personen van warm tapwater 
te voorzien. 

 Flexibiliteit On-line: de Bluegen is via www.Bluegen.net 
volledig on-line te volgen, ook met een mobiele telefoon. 
hoeveel stroom er duurzaam wordt opwekt, wanneer er een 
filter vervangen dient te worden en volledige jaaroverzichten 
kunnen eenvoudig worden opgeroepen. de Bluegen is zelfs op 
afstand te besturen. dit maakt het mogelijk om met meerdere 
Bluegens een zogenaamde ‘Virtual Power Plant’ te bouwen of 
op te nemen in een smart-grid.  

 Milieuvriendelijk
– met de Bluegen wordt direct 50% tot 70%* co2 bespaard ten opzichte van de 

huidige stroom-mix uit ons stopcontact. (*met warmwater gebruik) op groengas 
bespaard Bluegen bijna 100% co2.

– door het hoge rendement word duurzamer omgegaan met onze aardgasreserves
– door de brandstofcel-technologie is de Bluegen nagenoeg geruisloos
– Bluegen kan verdere horizonvervuiling door hoogspanningskabels voorkomen.

 Betrouwbaar
– Bij de aankoop van een Bluegen wordt een tienjarig full-service, garantie-  

en onderhoudscontract aangeboden. daarmee zijn alle kosten voor de komende  
10 jaar afgedekt en vooraf bekend. 

– de Bluegen wordt naast de bestaande stroomaansluiting benut. u bent daardoor 
niet meer afhankelijk van één stroombron. 

– de Bluegen is volledig gecertificeerd en voldoet aan alle wettelijke eisen.

 Voordelig
– Met de Bluegen produceert u uw eigen duurzame stroom, onder de marktprijs. 
 u spaart daarmee het milieu (tot 5 ton co2/ jr.) en uw portemonee. 
– de stroom die u niet zelf benut kunt u meestal tegen een vergoeding exporteren.
– de regelingen voor micro-WKK, het zelf produceren en (terug)leveren van stroom 

en de tarieven die u voor gas en electra betaalt verschillen per land en per 
gebruiker. daarnaast zijn er bijna ieder jaar weer veranderingen in regelgeving. 
neemt u daarom contact op met onze lokale distributeur of installateur voor een 
offerte op maat. u vindt deze op www.bluegen.info 

Een BlueGen kopen is investeren  
in de toekomst. u kiest voor een nieuwe  
richting, weg van grote energiecentrales, 
hoogspanningskabels en voortdurende 
prijsstijgingen, u kiest een toekomst  
met Bluegen.

…direct bij u thuis of in  
uw bedrijf.
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