
Jan Bron – Eco Steam and Heating Solutions

Wouter De Lille - Eneco

Themadag Stoomplatform 
Industriële elektrische ketels



2

Eco Steam and Heating Solutions

Eco Steam and Heating Solutions bestaat uit de twee volgende bedrijven

1. Eco Steam Trading & Consultancy bv:
Richt zich op de verkoop, engineering en installatie van industriële 
ketelhuizen in Nederland. 

2. Eco Ketelservice Verhuur bv:
Richt zich op de verhuur van stoom, heetwater en warmwater 
ketels in Europa 

• Eco Steam and Heating Solutions is de handelsnaam voor beide 
organisaties. 

• Gevestigd in Tilburg

• Sinds mei 2021 onderdeel van Atlas Copco. 

Wie zijn we en wat doen we



Elektrische ketels
Meerdere werkingsprincipes
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Bij elektrisch verwarmde ketels zien we de twee volgende
werkingsprincipes:

1. Ketels met verwarmingselementen – Low Voltage 

2. Ketel met elektrodes – High Voltage

HV Electrode ketelElektrische ketel met LV 
verwarmingselementen



Elektrische ketels
Kenmerken en verschillen
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Technische gegevens van cilindrische elektrische ketels

Laagspanning Middenspanning

Elektrische voedingspanning 400 of 690 V (afhankelijk van 
capaciteit)

6 tot 24 kV (afhankelijk van 
capaciteit)

Frequentie in Hz 50 50

Elektrisch vermogen in kW 100 tot 5.000 tot 60.000 

Medium verzadigde stoom verzadigde stoom + heetwater

Stoom capaciteit in kg/h 150 tot 7.500 0 tot 90.000

Ontwerpdruk in barg tot 16  tot 85 (afhankelijk van capaciteit)

Uitvoering horizontale ketel verticale ketel



Elektrische ketels
Laagspanningsketels (LV)
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• Capaciteit tot ca. 5MW

• Verwarmingselement in het water

• Spanning: 400 of 690 Volt

• Schakelkast met thyristors voor
vermogensregeling

• Waterkwaliteit zelfde als conventionele ketels

• Transformator voldoende capaciteit?
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Elektrische ketels
Hoogspannningsketels HV (middenspanning)

• Elektrodes in direct contact met het water

• Water is het geleidend medium (weerstand)

• Vermogensregeling door niveauwijziging

• Hoge eisen waterkwaliteit; geleidbaarheid < 2 µS

• Snelle vermogensregeling; in 30 sec min-max
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Elektrische ketels
Hoogspannningsketels HV (middenspanning)

Werkingsprincipe als stoomketel Werkingsprincipe als heetwaterketel
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Hybride elektrische oplossingen
Verwarmingselementen gecombineerd in één ketel
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Hybride elektrische oplossingen
HV Elektrode ketel i.c.m. met conventionele ketels

• Hybride oplossing met conventionele gasketels en 
separate e-boiler

• Bij een constante stoomvraag wordt de e-boiler 
automatisch aan- of uitgeschakeld.  
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Project realisatie
Turnkey oplossing

• Haalbaarheid

• Ontwerpfase en engineering ketelhuis 

• Ketelhuiscomponenten

• Leidingwerk

• Interfaces

• Inbedrijfstelling

• Keuringstraject 



11

Project realisatie



De industrie doet het nu

Elektrificatie Industrie

25-11-2022 – Wouter De Lille
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Zon en Wind steeds vaker dominant
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Afwisseling van momenten met over- en onderproductie vraagt flexibiliteit
20302020

Week 5

Week 23



Duurzame elektronen aan het werk
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Radicale Elektrificatie
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Nut en Noodzaak – voorbeeld warmtevraag

Vraagprofiel:

• Gemiddelde warmtevraag gedurende de week 
weergegeven zonder pieken en dalen

• Reductie in warmtevraag op zaterdag

• Geen warmtevraag op zondag

Voorbeeld profiel warmtevraag industrie

0 24 48 72 96 120 144
Uur van de week

Warmte  profiel gedurende de week

Warmte vraag



Radicale Elektrificatie
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Nut en Noodzaak – voorbeeld warmtevraag

Vraagprofiel:

• Gemiddelde warmtevraag gedurende de week 
weergegeven zonder pieken en dalen

• Reductie in warmtevraag op zaterdag

• Geen warmtevraag op zondag

Duurzame warmte:

• Direct warmtelevering uit zon en wind

• Beperkte levering op zaterdag

• Geen levering mogelijk op zondag

Voorbeeld profiel warmtevraag industrie

0 24 48 72 96 120 144
Uur van de week

Warmte  profiel gedurende de week

Duurzame warmte levering
Warmte vraag



E-boiler in de praktijk
Duurzamere stadswarmte in Den Haag 

Vermogen

12 MW

Rendement

99,9%

Verwachte productie 

24.000 MWh 
86.000 GJ 
per jaar

Technische levensduur 

>20 jaar Gasbesparing

2,9 miljoen Nm3 

per jaar aardgas

CO2-reductie

5.200 ton CO2
besparing per jaar



E-boiler in de praktijk
Eneco biedt met de e-boiler een ‘gaswaardige’ service, geïntegreerd in uw 
warmtesysteem

• Dezelfde betrouwbaarheid als volledig gas

• Robuustere stoomvoorziening, minder afhankelijk van gas

• Tot 50% CO2 besparing

• Beperkte investeringskosten, weinig onderhoud



Radicale Elektrificatie
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Nut en Noodzaak – voorbeeld warmtevraag

Vraagprofiel:

• Gemiddelde warmtevraag gedurende de week 
weergegeven zonder pieken en dalen

• Reductie in warmtevraag op zaterdag

• Geen warmtevraag op zondag

Duurzame warmte:

• Direct warmtelevering uit zon en wind

• Beperkte levering op zaterdag

• Geen levering mogelijk op zondag

Een grotere installatie vergroot redundantie, maar kan 
warmte niet kwijt als er geen of weinig vraag is.

Voorbeeld profiel warmtevraag industrie

0 24 48 72 96 120 144
Uur van de week

Warmte  profiel gedurende de week

Duurzame warmte levering
Overcapaciteit



Radicale Elektrificatie
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Nut en Noodzaak – voorbeeld warmtevraag

Vraagprofiel:

• Gemiddelde warmtevraag gedurende de week 
weergegeven zonder pieken en dalen

• Reductie in warmtevraag op zaterdag

• Geen warmtevraag op zondag

Duurzame warmte:

• Direct warmtelevering uit zon en wind

• Beperkte levering op zaterdag

• Geen levering mogelijk op zondag

Een grotere installatie vergroot redundantie, maar kan 
warmte niet kwijt als er geen of weinig vraag is.

Opslag:

• Door toevoeging van opslag kan overcapaciteit 
opgeslagen worden voor latere levering.

• Meer duurzame warmte kan geleverd worden met 
dezelfde duurzaamheid van de stroom.

Voorbeeld profiel warmtevraag industrie

0 24 48 72 96 120 144
Uur van de week

Warmte  profiel gedurende de week

Duurzame warmte levering Overcapaciteit

Warmte uit opslag Warmte vraag



Radicale Elektrificatie PepsiCo
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Betrouwbare duurzame warmte voor een snacksfabriek

Vermogens

• 6 MW directe warmtelevering aan proces

• 9 MW warmte naar opslag

• 9 MW warmte productie capaciteit uit opslag

Opslag

• 34 MWh netto opslag capaciteit 

Besparing

• Emissie reductie: 51% of 8.500 ton CO2/y

• Gas besparing:  4.500.000  m3/y

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een DEI+ subsidie vanuit Min 
EZK
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O N E  U N I T  – P E R L I M I N A R Y  
L A Y O U T

Storage

Control Unit

Transformer

Charging Fan
Power-to-Heat

Oil-Heat Exchanger

Discharging-Fan

Single-unit design



S T O R A G E  M A T E R I A L

• up to 85% recycled materials

• stable up to 1300°C

• up to 1,2MWh/m³

• > 15.000 clycles

• no rare-earth-components

• circular economy



Compleet ontzorgd of zelf investeren

Uw Partner in elektrificatie

Wat is het?

Groene stoomvoorziening 
met de installatie van Eneco

Verduurzamen en besparen 
zonder te investeren, volledig 
ontzorgd

Eigen installatie met groene 
elektriciteit van Eneco

Zelf investeren in de installatie 
en verduurzamen met groene 
elektriciteit van Eneco

Stoom compleet Levering & Aansturing



Samen met Eneco
Eneco begrijpt de uitdagingen van de industrie. 
Met onze ervaring in de energietransitie helpen wij u 
met omschakelen naar duurzamere warmte- en 
koude oplossingen, groene elektriciteit en slimme 
diensten.

Minder emissies én minder kosten: 
die uitdaging gaan wij graag samen met u aan.

www.eneco.nl/grootzakelijk

Benieuwd naar passende oplossingen voor uw project?

Wij komen graag bij u langs en u bent natuurlijk ook van harte 
welkom bij ons op kantoor Eneco World in Rotterdam Alexander. 

Wouter De Lille
Wouter.DeLille@eneco.com
+31 6 41 947 911


