
de meest efficiënte thuiscentrale ter wereld

Zelf Duurzaam
Stroom opwekken



Gas wordt stroom
Innovatieve Brandstofcel-technologie

De BlueGEN wordt op uw gasaansluiting aange-

sloten en wekt vervolgens stroom en warmte op uit 

groengas of aardgas. Stroom is daarbij het hoofd-

product. De restwarmte kan bijvoorbeeld voor de 

warmtapwater bereiding gebruikt worden. Anders 

dan bij tradionele WKK (Warmte Kracht Koppeling) 

kan de BlueGEN continu stroom blijven produceren 

om woningen en bedrijven van energie te voorzien. 

De BlueGEN is daarmee een betrouwbare energie-

bron die 24/7 stroom produceert direct waar die 

nodig is. Dankzij de innovatieve brandstofcel-

technologie gebeurt dit bijzonder effi ciënt, milieu-

vriendelijk en kostenbesparend.

>   Werkt het hele jaar door

>   Tot 13.000 kWh stroom per jaar

>   60% elektrische effi ciënte

>   85% tot 90% effi ciëntie inclusief warmte

>   200 liter warm tapwater per dag (60-70 °C)
~5200 kWh/jr.

>   Compacte bouw

>   Eenvoudige installatie

>   Geruisloze werking

>   Volledig te volgen en aan te sturen via internet

>   Verbetert uw Energielabel of verlaagt de EPC

Eigenschappen

>   Hoogste effi ciëntie ter wereld

>   Produceert Stroom en verwarmt 
(tap) water met restwarmte

>   Betrouwbaar en altijd beschikbaar

>   Combineerbaar met nagenoeg alle 
verwarmingssystemen

>   Decentrale Stroomopwekking

>   Kosten- en CO2 besparend



Je eigen stroom produceren
Hoge effi ciëntie betekent grote besparing

Met de BlueGEN produceert u stroom daar waar

die verbruikt wordt. Dankzij het grote aandeel

elektriciteit kan de BlueGEN het hele jaar door

ingezet worden, ook in de zomer. Zo produceert

u tot 13.000 kWh stroom per jaar, die u zelf ge-

bruikt of nagenoeg belastingvrij aan uw buurman 

doorverkoopt. Stroom van een BlueGEN kost mind-

er dan de stroom uit het net. De kostenbesparing 

zit hem vooral in de effi ciëntie zodat u met dezelfde 

hoeveelheid brandstof lokaal veel meer stroom

produceert dan met bijvoorbeeld een gas- of kolen-

centrale ergens ver weg.

Produceert stroom.
Verlaagt mijn
energielasten.

Hoogste elektrische effi ciëntie betekent:

>   Grote reductie van (bron)brandstof 
gebruik (fossiel en bio)

>   Aanzienlijke reductie van CO2-uit-
stoot (4 tot 5 ton per jaar)

>   Neem contact op met ons of een van 
onze distributeurs voor subsidie en/
of aftrekmogelijkheden.



De Brandstofcelmodule
Het hart van de BlueGEN

De Brandstofcelmodule vormt het hart van de 

BlueGEN. Dit is de nieuwste keramische Brandstof-

cel-Technologie. Deze onderscheidt zich duidelijk 

van andere technologieën zoals verbrandingsmo-

toren of turbines waar brandstof doorgaans “ver-

brandt” wordt en de stroom in generatoren middels 

elektromagnetisme wordt opgewekt. Brandstof-

cellen produceren namelijk elektriciteit door een 

elektro-chemische reactie. Daarmee kan gas zeer 

effi ciënt, milieuvriendelijk, geluids- en trillingsarm 

in stroom en een beetje warmte worden omgezet. 

Zonder omweg lokaal direct uit de brandstof, dat 

maakt de BlueGEN zo effi ciënt.

Cel

Cel positionering 2x2

Brandstofcel-stapel 51x4

>   Beduidend effi ciënter dan traditionele 
generatoren en WKK’s

>   Stil en zonder roterende delen



Reductie van CO2-emissie
Effi ciëntie is goed voor ons milieu

Met het inzetten van BlueGEN draagt u fors bij aan 

de vermindering van broeikasgassen in onze atmos-

feer. Dankzij de hoge effi ciëntie komt bij de stroom-

productie met aardgas veel minder CO2 vrij (0% bij 

gebruik van Groen-Gas). Zo reduceert de BlueGEN 

per kilowattuur stroom de CO2-emissie met ca. 50 

procent ten opzichte van de stroom uit het net en 

inclusief de benutte warmte zelfs tot 70 procent.

Voor deze hoogeffi ciënte en milieuvriendelijke 

technologie is de BlueGEN in de afgelopen jaren

regelmatig erkend. Draag ook actief bij aan de 

noodzakelijke energietransitie me BlueGEN.

Elektrische effi ciënties vergeleken:

Nederlandse (net)stroommix

Motorgedreven generator

Hre- verwarmings- 
ketel (Stirling) 15%

25%

38%

60%

Recente erkenningen door industrie en politiek:

>   Spirit of Innovation Award 2012, Nederland

>   GreenTec Award 2013 in de Categorie 
Energie, Duitsland

>   Deutscher Gaswirtschaftspreis 2012



Eenvoudige installatie
Te combineren met uw huidige CV-systeem

De BlueGEN is met nagenoeg ieder bestaand CV- of 

ander verwarmingssysteem te combineren, om zo 

een woonhuis of bedrijfspand het hele jaar door 

van stroom en warmte te voorzien. Dankzij de 

compacte maatvoering en eenvoudige stroom-, wa-

ter- en gasaansluiting kan de BlueGEN met geringe 

inspanning in haast ieder gebouw geïntegreerd 

worden. Ook de koppeling met eventuele andere 

aanwezige bronnen van duurzame energie (bijv. 

Solarthermie, Photovoltaïc) is in de meeste gevallen 

probleemloos mogelijk. 

>   Gasaansluiting

>   Permanente verbinding met het elektriciteitnet

>   Aansluiting op de waterleiding

>   Internet aansluiting

Randvoorwaarden standaard installatie:

>   Compact

>   Eenvoudig te integreren

>   Combineerbaar met nagenoeg alle 
verwarmingssystemen

>   Installatie door gecertifi ceerde installateurs

Onderhoud en 
24-uurs monitoring 
via internet

Gas-net

Stroom-net
Tijdelijk teveel aan stroom 
wordt ‘opgeslagen’ op het net 
en er weer afgehaald bij een 
groter verbruik (salderen)

Stroom

Warm water

Buffertank

CV-ketel



Technische gegevens
Onderscheidend voor BlueGEN

Bedrijfswijze Gehele jaar (ca. 8.700 uur), stroomgestuurd

Brandstof Aardgas, Groen-gas / Bio-gas (Methaan)

Brandstofceltype SOFC (Solid-Oxide-Fuel-Cell)

Brandstofverbruik 1) 2,51 kW

Elektrisch rendement 1) (Vermogen) tot 60 % (1,5 kW)

Thermisch rendement 1) (Vermogen) tot 25 % (0,6 kW)

Totaal rendement 1) tot 85 %

Opgewekte elektrische energie per jaar 1) ~ 13.000 kWhel

Opgewekte thermische energie per jaar 1) ~ 5.220 kWhth

Besturing Monitoring op afstand en aansturing via internet

Gewicht, maatvoering (H x B x T) 195 kg, 1.010 x 600 x 660 mm

Geluidsniveau < 47 db (A)

Service interval 2) 12 maanden

Volledige Garantie en service 10 jaar

Subsidies / aftrekmogelijkheden
Ja, voor lokale informatie omtrent subsidies en  
aftrekmogelijkheden raadpleeg uw lokale distributeur

Voorzijde Zij-aanzicht Achterzijde met aansluitingen
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1) Bij maximaal elektrisch rendement 60%, nominaal 1,5 kW
2) Filterwissel-interval afhankelijk van lokale Water-, Lucht- en Gas-kwaliteit



Postadres:

Borsigstr. 80 
52525 Heinsberg 
Duitsland

Contact:

Tel.: +49 (0)2452 153 758 
Fax: +49 (0)2452 153 755

bluegen@solidpower.com

www.solidpower.com


