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elektriciteit en 
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houtpellets





ELEKTRICITEIT EN 
WARMTE UIT 

HOUTPELLETS

Onze missie is de realisatie 
van een verwarmingssysteem 

dat niet alleen warmte 
produceert, maar

ook elektriciteit (Micro-WKK). 
Wat maakt het concept zo 

speciaal ? Het antwoord is dat 
ÖkoFEN

een CO2-neutraal systeem 
ontwikkelt, dat werkt met 

houtpellets, waarbij naast 
warmte ook elektriciteit wordt 

geproduceerd.

We kunnen ons geen leven 
inbeelden zonder warmte en 
elektriciteit. Vanaf nu kunnen 

we beroep
doen op houtpellets als 

regionale, hernieuwbare en 
CO2-neutrale energiebron om 

ons te voorzien
van warmte en elektriciteit.

WARMTE EN 
ELEKTRICITEIT MET EEN 

ZUIVER GEWETEN 

Hogere efficiëntie, meer 
onafhankelijkheid en zuiverder 

dan ooit tevoren.

Onze visie

De visionairen van de pelletverwarmingsindustrie:

Herbert en Stefan Ortner





Een bijna vergeten technologie 
beleeft zijn tweede leven.

Door de wijzigende energie-
politiek werd het mogelijk om 

een 200 jaar oude uitvinding te 
verheffen tot een  

geavanceerde high-tech  
oplossing. 

De meest gekende vorm van 
gecombineerde warmte en 
elektriciteitsproductie is de
WarmteKrachtKoppeling of 

WKK. Met de ontwikkeling van 
de ÖkoFEN Smart_e wordt er 

op dit systeem gefocust.

Een zeer geschikte manier om 
een WKK te realiseren is door 

gebruik te maken van een
Stirlingmotor. De Stirlingmotor 
zet warmte om in beweging, 

en deze wordt omgezet in 
elektriciteit.

Door de combinatie met 
pelletwarmte komen we tot 

een CO2-neutrale manier van
energieopwekking.

ÖkoFEN_e

WARMTE

HOUT PELLET
WARMTE

STIRLING  
MOTOR

ELEK-
TRI-CITEIT

GECOMBINEERD WARMTE 
EN ELEKTRICITEIT 

OPWEKKEN MET EEN 
STIRLINGMOTOR EN DIT 

DECENTRAAL





EEN UITDAGEND PROJECT 
HEEFT NOOD AAN ERVAREN 

PARTNERS

Microgen Engine Corporation en 
ÖkoFEN combineren hun krachten 

en kennis.
Twee specialisten en pioniers  
bundelen hun krachten om te  

bereiken wat velen al probeerden, 
maar tot nu toe nog niet in slaagden: 
de ontwikkeling van een pelletver-

warmingsinstallatie die ook  
elektriciteit produceert voor de  

eengezinswoning.

Microgen Engine Corporation heeft 
verschillende jaren aan de  

ontwikkeling gewerkt van een
productierijpe Stirlingmotor. Sinds 

1995 heeft het bedrijf meer dan 
200miljoen Euro geïnvesteerd in

deze ontwikkeling.

De inspanningen waren niet  
tevergeefs. Sinds 2010 heeft 

Microgen Engine Corporation als 
enige een serie-rijpe Stirling motor.

ÖkoFEN is er in geslaagd om na een 
relatief korte ontwikkelingstijd de 

Microgen Stirlingmotor te integreren 
in een pelletverwarmingssysteem.

De ontwikkeling
Maart 2010: 

Sluiten van de 
overeenkomst 

tussen Microgen en 
ÖkoFEN

Lente 2010: 
Eerste succesvolle 
test in het ÖkoFEN 

Testlabo

Zomer 2011:   
Optimalisatie van 

het prototype

Herfst 2012: 
Duurtest op de 

testbank van het 
volledige 

WKK-systeem

December 2012:  
Officiële start van 

het piloot-
programma in 

Oostenrijk

Herfst 2013:
Eerste PE-Smart in 

het buitenland

Lente 2010: 
Ontwikkeling van een 
nieuw verbrandings-

concept voor het 
gebruik met de 

ÖkoFEN_e

Lente 2011: 
Optimalisatie van 
de warmteover-
dracht aan de 
Stirlngmotor

November 2011:
Succesvolle 

certificatie van de 
Pellematic Smart_e

Herfst 2012:  
Selectie van de 

kandidaten voor het 
pilootprogramma

5 December 2012: 
Eerste Smart 

verbonden met het 
openbare net

Lente 2014:
Uitbreiding van het 
pilootprogramma in 

Europa

Zomer 2010: 
Ontwikkeling van het 

eerste prototype

Maart 2011: 
demonstratie met 
het prototype met 

1kWe

Lente 2012:
voorbereidingen 
van het piloot-

programma

November 2012:  
Publicatie van het 
certificatierapport

Lente 2013 :  
Uitbreiding van het 
pilootprogramma

November 2014:
Ingebruikname 

Smart_e bij 
ÖkoFEN België



Samenstelling van de
Microgen‘s Stirlingmotor

Stirling hoofd

Verplaatsingszuiger

Arbeidszuiger

Kopervet

Veer

Vinnen

Watergekoeld veld

Magnetische riem



De Microgen Stirlingmotor 
werkt met een hermetisch 

gesloten omhulsel, dat gevuld 
is met helium.

 
De beweging van de zuiger 

wordt door de geïntegreerde 
generator omgezet in 1kW 

elektrische energie (AC, 50Hz).

WERKINGSPRINCIPE 

• De verplaatsingszuiger duwt 
helium door de regenerator 
vanuit de kop naar de koeler. 
De veer aan de tegenoverlig-
gende zijde van de  
behuizing duwt de zuiger 
terug naar boven. 

• De helium wordt afwisselend 
verwarmd en gekoeld, en zet 
hierdoor uit, of krimpt. Dit 
resulteert in een drukgolf die 
bij elke cyclus wordt  
herhaald. 

• De arbeidszuiger wordt op 
en neer bewogen door deze 
drukgolven.   

• De arbeidszuiger is  
magnetisch en is omringd 
door een vaste spoel. Door 
de beweging van de zuiger 
ten opzichte van deze spoel 
ontstaat er elektriciteit.

De cyclus wordt 50 keer 
per seconde herhaald, 

waardoor er wisselstroom 
ontstaat met een frequentie 

van 50Hz. 
De restwarmte wordt gebruikt 

voor het verwarmen van de 
woning en

sanitair warmwater.

De Stirlingmotor



ÖkoFEN PELLEMATIC SMART_e 
Prototype



De Pellematic Smart_e is geba-
seerd, en verder ontwikkeld op 

de Pellematic Smart : een
hydraulisch buffervat met een 
condenserende pelletbrander 
met alle hydraulische compo-
nenten op een zeer beperkte 

plaats.

Gezien het succes van de 
Pellematic Smart pelletketel, 

heeft ÖkoFEN de Smart_e ont-
wikkeld op hetzelfde concept: 
alle techniek bevindt zich in 

een compact en gemakkelijk te 
installeren toestel.

De pelletbrander en de 
Microgen Stirling Motor zijn 

geïntegreerd in een buffer met 
een volume van 600 liter. Het 

resultaat is de eerste 
elektriciteitsproducerende 

pelletketel die compact is en 
slechts 1,5m2 oppervlakte in 

beslag neemt.

Om de hoogst mogelijke 
warmteoverdracht te bekomen 

tussen de rookgassen en de 
verhitterkop werd een speciale 

eenheid ontwikkeld.

Terwijl de rookgassen van de 
pelletbrander worden omgezet 

in elektrische energie via de
verhitterkop, worden er hout-
partikels ongewenst afgezet 
op de verhitterkop. ÖkoFEN 

ontwikkelde
hiervoor een innovatief en 

volledig automatisch 
reinigingssysteem.

Het concept van succes

PELLEMATIC SMART_e





Technische gegevens
Technische gegevens (volgens EN 303-5)  Eenheid Pellematic Smart_e

Nominaal vermogen (condenserend) kW 15,6

Brandstof opname kW 14,8

Elektrisch vermogen watt 650/1000

Hoogte mm 1960

Breedte mm 1175

Diepte mm 1150

Totaal rendement (nominale belasting) % 102

Waterinhoud l 520

Uitstoot (extract)

Fijn stof mg/Nm³ 4

CO mg/Nm³ 31

PELLEMATIC SMART_e

Naast de ingebouwde Stirlingmotor, beschikt de 
Pellematic Smart_e ook nog over een

condenserende pelletbrander.

Samen met de voorgemonteerde hydraulische 
onderdelen, zoals pompen en mengers, samen 

met het buffervat van 600 liter is de Smart_e 
de meest efficiënte WKK.





November 2014: Ingebruikname Smart_e 

bij ÖkoFEN België



The pellet power  
plant for the home
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ÖkoFEN Belgium
Kattestraat 81, 8520 Kuurne 
056/72 36 30, info@okofen.be
www.okofen.be

Alle informatie over ÖkoFEN_e vindt u via volgende links:

        www.okofen-e.com

        www.facebook.com/okofen.e

        www.twitter.com/okofen_e


