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Wat en waarom een brandstofcel?

Een brandstofcel produceert electriciteit en warmte in jouw woning of bedrijf:

Reduceert CO2 uitstoot

Bespaart op je energiefactuur

Energie waar en wanneer je wil

Klaar voor de waterstofeconomie

Ideaal voor een energiesysteem
gebouwd op meer electrificatie



PACE in een oogopslag
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9
Partners

Producenten, 
adviesbureau’s, 

onderzoeks-
instituten

> 2,800
Brandstofcel-

toestellen

Installatie tussen
2016 en 2021

10
Landen

€90m
Totaal budget

>500
Toestellen per 

producent

4
Landen met 

speciale
aandacht

>10,000
Toestellen

geproduceerd per jaar
na 2020

Units deployment + installer 
training + targeted market & 
policy development activities 

Units deployment + installer 
training



Overzicht van alle toestellen onder PACE

4

Buderus: 
Logapower

FC10.2

Buderus:
System Logaplus

BlueGEN BlueGEN
BG15

Dachs 0.8 eLecta Vitovalor 300-
P, PA2 and SA2

Sunfire-Home 
750

100 200 750 200 300 >750 500

SOFC SOFC SOFC SOFC PEM PEM PEM & SOFC SOFC

0.7kW 1.5kW 1.5kW 1.5kW 0.75kW 0.75kW 0.75kW 0.75kW

1-2 family homes 
(up to end 2018)

1-2 family 
homes, 

residential 
buildings and 

SMEs with high 
electricity
demand

SMEs, apartment buildings and 
multifamily homes 

1-2 family houses (for new and 
existing buildings)

Domestic and 
small 

commercial

Residential 
building (with 
LPG supply)
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● 108 PACE toestellen in 
april 2018

● 239 PACE toestellen in 
oktober 2018

● 528 PACE toestellen in 
april 2019

● 857 PACE toestellen 
oktober 2019

● 1339 PACE toestellen in 
augustus 2020
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Residentieel gebruikersprofiel

75% van de gebruikers leeft in een gezin met 2-4 personen
95% nam zelf de beslissing om het toestel aan te schaffen
91% van alle gebruikers is eigenaar van de woning

Aantal inwonenden Wie neemt beslissing?

Source: PACE Report on customer attitudes to fuel cell micro-CHP 
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Residentieel gebruikersprofiel

Energy savings; 
19%

Costs savings; 23%

CO2 emissions 
reductions; 18%

Wanting to buy a 
new technology; 

11%

Independence from 
the grid; 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Low noise emissions

No space for solar panels or
heat pumps

Recommendation by
someone

Independence from the grid

Wanting to buy a new
technology

Aesthetics

CO2 emissions reductions

Costs savings

Energy savings

Motivate: Vooral gelinkt aan CO2-, energie- en kostenbesparing
Vervanging of aanvulling: 63% als vervanging van vorig verwarmingssysteem

31% als aanvulling op verwarmingssysteem

31%

63%

6%

My FC mCHP has been installed in addition to my
existing heating system

My FC mCHP has been installed as a replacement for
my previous heating system

I don't know

Toestel als vervanging of aanvulling? Motivatie

Source: PACE Report on customer attitudes to fuel cell micro-CHP 
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Gebruikersprofiel

Non residential: offices, educational building, hotel, 
restaurant, wholesale and retail trade, others,

62%

19%6%
1%

Non-residential 6%
7%

Residential 
94%

Detached
Semi-detached
Terraced
Flat

Type woning: 94% Residentieel; 81% (half) – vrijstaande
Bouwjaar : Meeste woningen zijn recent (jonger dan 50 jaar) 
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Bouwjaar

Source: PACE Report on customer attitudes to fuel cell micro-CHP 
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Conclusies en aanbevelingen

Klaar voor
nu en de 
toekomst

30-50% CO2 
uitstoot –

vermindering
VANDAAG

Werkt op aardgas
en biomethaan

Klaar om over te
schakelen op 

waterstof

Bevordert de 
integratie van 
verschillende

energie-
systemen

Beleidskader
waarbij

verschillende
klimaatvriendelijk
e technologieën 
een gelijke kans 

krijgen


