Electrical Heating Products
Gasloos verwarmen

Onze visie


EHP is een bedrijf wat is opgericht uit de overtuiging dat we de beschikbare vrije
recourses moeten gebruiken om het netwerk te ontlasten en een duurzaam
alternatief willen bieden voor de gangbare dure en ingewikkelde oplossingen in de
markt.



Onze oplossing is even eenvoudig als geavanceerd en is schaalbaar en duurzaam.



Wij zien de toepassing van zonnecollectoren / PV /PVT in combinatie met een
warmwateraccu en aangevuld met een ionisatie E-ketel als de oplossing voor
verwarming in zowel lichte industrie, utiliteit- en woningbouw.



Het systeem is zowel voor hoge als lage temperatuur toepassingen geschikt. En
kan zowel individueel als collectief (warmtenetten, energiehuisjes) worden
ingezet.



70 % van alle energie wordt gebruikt voor verwarming en koeling, bufferen is de
meest voor de hand liggende opslag van warmte.



Opslag van warmte in een warmwateraccu bespaart, dure en schaarse
grondstoffen voor elektrische baterijen, recycle problematiek, geen brand en
ontploffingsgevaar van elektrische accu’s en is budget vriendelijk.
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Hoe werkt Ionisatie verwarming?
Zuiver water is een slechte stroomgeleider. Maar door
toevoeging van ionen aan het water is de geleidbaarheid enorm
toegenomen. Hierdoor ontstaat een lagere weerstand tussen
de ionisatiepennen die de stroom geleid.
De spanning die wordt aangeboden is AC wisselspanning. De
stroom door de vloeistof warmt op tot wel 90 graden Celsius.

De weerstand tussen de pennen bedraagt R=U/I.
Het afgegeven vermogen aan het water is P = Ueff x Ieff x
Cosinus Phi
Juist door de directe afgifte van warmte, in plaats van de
klassieke weerstandsdraad in een dompelbuis, geeft dit minder
warmteverlies, een direct regelbaar vermogen en kunnen we
terecht spreken over een innovatieve H(oog)R(rendement)elektrische cv ketel.

Voordelen van elektrisch verwarmen
door een Ionizheat E cv-ketel
✓

Snelle opwarmtijd doordat er geen weerstandsverlies optreed door warmteelement.

✓

Hoge temperatuur verwarming tot 90 graden.

✓

Indirecte warmteoverdracht d.m.v. tegenstroom warmtewisselaar.

✓

Nagenoeg onderhoudsvrij en géén specialistische monteurs.

✓

Vervangt huidige gasketel één op één.

✓

Geen ingrijpende aanpassingen aan bestaand verwarmingssysteem.

✓

Geen rookgasafvoer nodig dus overal te plaatsen.

✓

Geruisloos.

✓

Hoger rendement dan een standaard elektrische ketel.

Uitvoeringen van de Ionizheat E

Oskar Warmwater accu
MEER DAN ALLÉÉN WARMTEOPWEKKING
Tijdens de ontwikkeling van Oskar° werd het ons al snel duidelijk
dat energiebesparende branders alleen niet voldoende zijn.
En dat fiscale prikkels en prijzen nauwelijks geschikt zijn om het rendement en de waarde van
een verwarmingssysteem te beoordelen.
Voor een ideaal verwarmingssysteem is het afhankelijk van elk afzonderlijk onderdeel. Van
warmteopwekking en -opslag tot controle en warmteverdeling.
Een ideaal verwarmingssysteem maakt gebruik van de wetten van de natuur in plaats van ertegen
te vechten met onnodige hightech oplossingen.
Een ideaal verwarmingssysteem bespaart niet alleen energie, maar levert ook de warmte waar
en wanneer de gebruiker het nodig heeft.
En tot slot kan een ideaal verwarmingssysteem over 20 of 30 jaar nog steeds probleemloos
worden gebruikt wanneer nieuwe, efficiëntere vormen van warmteopwekking en -gebruik op de
markt komen.
Oskar°voldoet aan al deze eisen.

EEN OPLOSSING VOOR IEDEREEN EN ELKE BEHOEFTE
De Oskar°gelaagde opslagtank kan worden gecombineerd met een breed scala aan warmtegeneratoren en warmtebronnen.
Of het nu gaat om een tegelkachel, warmtekrachtcentrale, seizoensopslag, zonne-energie, warmtepomp of natuurlijk gas-,
olie- en houtkachels. Welke verstandige technologieën de toekomst ook brengt, het Oskar° gelaagde opslagsysteem maakt
ze nog efficiënter en handiger.
Tegelijkertijd kan het Oskar° gelaagde opslagsysteem eenvoudig en op maat worden gemaakt voor de warmtebehoefte.
Of het nu gaat om eengezins- of meergezinswoningen, of het nu gaat om commerciële of agrarische bedrijven, of het nu
gaat om hotels of openbare gebouwen zoals scholen of ziekenhuizen. Het Oskar° gelaagde opslagsysteem toont zijn
sterke punten in elke maat.
Door het eenvoudige ontwerp en de afwezigheid van warmtewisselaars of mechanische onderdelen binnenin, is het Oskar°
laagopslagsysteem extreem robuust en slijtagevrij. De opstelling van de aansluitklare en zeer efficiënte
warmteoverdrachts- en warmteoverdrachtsmodules buiten de opslagtank maakt het ook bijzonder gemakkelijk te
onderhouden.

Voor gebruikers:

Voor het milieu en de

Voor

energietransitie:

ambachtslieden en
installateurs:

•

Hoogwaardige,

•

het bestaande

componenten zorgen voor

verwarmingssysteem van

een maximale efficiëntie in
warmteoverdracht en een

de klant.
•

minimum aan
energievereisten.
•

•

Minder ruimte nodig door

Behoud van bestaande
hulpbronnen door

renovatie van bestaande

aanzienlijke

Eenvoudige installatie

energiebesparingen.
•

Opslag van energie
wanneer het

zijn gemonteerd.

voormontage in de fabriek.

voorhanden is

Aanpassingen van

ontlasting van de

Toekomstbestendig -

•

dankzij 10 in- en

hydrauliek en

uitstromen op

besturingstechniek.
•

ratiotherm bestrijkt het

ophaalhoogtes kan het

complete portfolio van

systeem naar wens

regeneratieve

Onderhoudsvrij -

verwarmingstechnologie.
•

in de Oskar° werden

Op aanvraag, handige
inbedrijfstelling door ons

beweegende delen

serviceteam.
•

Online monitoring en

gebruikt.

aanpassing op afstand van

Probleemloos - geen open

het gehele systeem mogelijk.

installaties, zoals kleppen,
enz.
De functie is puur bionische.
Smart Grid / Smart Home
klaar.
•

•

Perfect geschikt voor de

dankzij complete

aangezien geen

•

CO2 reductieevoor

vooruitgang in de
energie transitie.

gebouwen.
•

worden aangepast.

•

•

modules die op het geheugen

verschillende opslag- en

•

Eenvoudige integratie in

gecoördineerde

De aankoop van fossiele
brandstoffen wordt
verminderd.

piekmomenten
•

Power 2 Heat
mogelijk.

Zonnecollector als bron voor concept

Waarom kiezen voor het EHP concept
✓

Als je kiest voor een aardgasvrije woning , utiliteit of industriepand.

✓

Als wilt voldoen aan de duurzaamheidseisen.

✓

Als er een beperking is aan de capaciteit van de Grid

✓

Als de warmtevraag hoger is dan de koelingsvraag.

✓

Als je grote volumes hoge temperatuur warmte nodig hebt in korte tijd.

✓

Als je kiest voor onderhoudsvrij.

✓

Als je kiest voor duurzaam verwarmen d.m.v. een combinatie met PV of PVT.

✓

Geen CO2 en fijnstof uitstoot.

✓

Zonnecollectoren i.p.v. PV

✓

Warmte opslag tot 6 maanden met minimaal warmte verlies. (bij ondergronds
bufferen).

Kansen
✓ Van gas los 2050.
✓ Overschakeling naar hoog calorisch gas na 2030.
✓ Klimaatakkoord CO2 emissive.
✓ 100% DE elektrisch naar de Grid (PV en wind).

✓ Salderingsregeling wordt afgebouwd na 2023, energie omzetten in warmte
met warmteopslag.
✓ Bij toepassing hybride warmtepomp, gasketel op termijn vervangen door
een E cv ketel op basis van Ionisatie. Jaarlijks 350.000 gasketels aan
vervanging toe.
✓ Gebruik van zonnecollectoren , hoger rendement dan PV en ontlasting van
de grid.
✓ Ontlasting van de grid, ruimte voor extra PV.
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