
Brandstofcel micro-Warmtekrachtkoppeling – 
Verwarming en Elektriciteit voor uw Woning

PACE – Het pad naar een concurrentiële 
Europese Brandstofcel micro-WKK markt

PACE is een project van € 90 miljoen gericht op het gangbaar maken van de Brandstofcel 
micro-Warmtekrachtkoppeling op de residentiële markt in Europa.



Waarom Brandstofcel micro-Warmtekrachtkoppeling?

Brandstofcel micro-Warmtekrachtkoppeling is een zeer efficiënt energiesysteem dat gelijktijdig 
warmte en elektriciteit genereert.

   Maakt consumenten sterker: 

Het maakt van Europeanen actieve energie „prosumenten“ (producent-consumen-
ten), waardoor een gedecentraliseerd energiesysteem wordt gecreëerd met een 
lagere CO2-voetafdruk en een lagere energierekening.

   Ondersteunt de Europese energietransitie: 

Met een totale efficiëntie van meer dan 90%, inclusief elektrische efficiëntie van ma-
ximaal 60%, kan deze technologie een aanzienlijke energiebesparing en CO2-emis-
siereducties opleveren. Deze „brandstofflexibele“ technologie wordt geleidelijk aan 
gevoed door hernieuwbare energiebronnen, zoals waterstof en hernieuwbaar gas.

   Biedt het energiesysteem meer flexibiliteit:  

Door warmte en elektriciteit te genereren in uw huis, verminderen Brandstofcel 
micro-Warmtekrachtkoppeling installaties de belasting van het net tijdens de piek-
vraag (bijvoorbeeld wanneer warmtepompen aanstaan en elektrische voertuigen 
opladen). Het kan bovendien elektriciteit leveren aan het net wanneer hernieuwba-
re bronnen weinig opwekken (op donkere en windstille dagen).

   Bevordert innovatie en hoogwaardige banen:

Biedt nieuwe en hoogwaardige groene banen in Europa, voortbouwend op de
bestaande expertise van de verwarmingsindustrie.



Bevorderen van een succesvolle overgang naar de 
grootschalige opname van Brandstofcel micro-Warm-
tekrachtkoppeling.
PACE streeft naar het ontgrendelen van de markt voor brandstofcellen micro-warmtekracht-
koppeling door te werken met klanten, de supply chain en beleidsmakers in tien geselecteerde 
landen in heel Europa.

Brandstofcel micro-Warmtekrachtkoppeling installaties hebben aangetoond technologisch 
klaar te zijn tijdens vroegere Europese en nationale testprojecten (waaronder Callux, ene.field, 
SOFT-PACT, Brandstofcel @ home, Crisalide en andere).

PACE heeft als doel om de Brandstofcel micro-Warmtekrachtkoppelingtechnologie op de markt 
te brengen door het volume te verhogen, productkosten te verlagen, zijn smart gridcapaci-
teiten aan te tonen, de zichtbaarheid te bevorderen en gunstigere beleidsvoorwaarden op 
nationaal en Europees niveau te scheppen.

Tegen 2021 streeft PACE ernaar om tenminste 2.500 eenheden in Europa te installeren om zo 
hogere productievolumes rond 10.000 eenheden per jaar na 2020 te bereiken.

• Kosten verminderen en concurrentie-
vermogen verbeteren

• Prestaties van de producten  
verbeteren

• Opbouw van Brandstofcel micro- 
Warmtekrachtkoppeling als standaard-
technologie

• Bewustzijn verhogen over Brandstof-
cel micro-Warmtekrachtkoppeling

• Aantonen dat het een belangrijke rol 
kan spelen bij het behalen van de Euro-
pese energiedoelstellingen

Wat PACE doet voor de 
promotie van Brandstof-
cel micro-Warmtekracht-
koppelingsector:



Deelnemende partners

Contacteer ons 

PACE | c/o COGEN Europe
Kunstlaan 3-4-5
1210 Brussel
België

Telefoon: +32 - 2 772 82 90
Email: info@pace-energy.eu
Web: www.pace-energy.eu

PACE project kreeg financiële ondersteuning van de Fuel Cells and Hydrogen 2 
Joint Undertaking onder Akkoord No 700339.
Deze Joint Undertaking krijgt steun van de Europese Unie Horizon 2020 onderzoek 
en innovatie programma en van Hydrogen Europe en Hydrogen Research.


