
Hoe en wat van elektrisch 
verwarmen in het kader van de 

energietransitie  



Energietransitie in alle segmenten op 
kleine en grote schaal 

Wat komt er zoal kijken bij het 
omschakelen van met gas 

verwarmde apparaten naar 
elektrisch verwarmde apparatuur? 



Industrieën 

Petrochemie 
    (>50MW) 

 Tuinbouw 
   (1–10MW) 

Grootkeuken 
      (2-50kW) 



Welke typen elektrische verwarming zijn er? 

“Standaard” verwarmingselementen tot 900°C 

Buiselementen Bandelementen Flexibele 
elementen 

Patroonelementen 



Welke typen elektrische verwarming zijn er? 

Weerstandsdraad      
FeCrAl - NiCr 

Silicium Carbide MoSi2 

 Max. 1400°C  Max. 1625°C  Max. 1850°C 



Hoe kies ik het juiste elektrische verwarmingssysteem? 

1. Bepaal het benodigde netto vermogen 
a) Efficiency gas vs. elektrisch (afhankelijk van de toepassing) 

2. Definieer de procesvereisten 
a) Maximale benodigde temperatuur 
b) Opwarm- en afkoelsnelheden 
c) Continu of intermitterend  

3. Definieer de ruimte voor het verwarmingselement 
a) Beschikbare afmetingen (element en isolatie) 
b) Atmosfeer (Vacuüm of type gas) 

4. Houd rekening met reguleringen (CE/UL etc..) 
a) Branche afhankelijk (Automotive, Aerospace, Olie & Gas) 
b) Land/ Regio waar de machine geplaatst word 
c) Explosieveilige classificaties (ATEX/IECex etc..) 

 
 

Belangrijkste gegevens: 



Nadelen elektrische verwarming 

1. Regelbaarheid  Exact de juiste temperatuur op de gewenste plek 
2. Herhaalbaarheid  Hetzelfde resultaat na verschillende proces runs 
3. Hoge temperatuur stabiliteit (±1°C)  Geen schommelingen in de temperatuur 
4. Hoge temperatuur uniformiteit (tot ±0,1°C)   Op iedere positie dezelfde temperatuur 
5. Hoge efficiency  rendement zit gemiddeld rond de 98% 
6. Geen CO2 uitstoot  ...... 

 

Voordelen elektrische verwarming 

1. Beperking in vermogensdensiteit  Soms meer ruimte nodig dan beschikbaar 
2. De infrastructuur is vaak niet aanwezig voor grotere vermogens (boven de 500kW) 

 



Aansturing gas versus elektrisch 

- Beide zijn temperatuur of vermogen gestuurd 
- PID regelaar blijft PID regelaar 
- Regelkring wordt meestal eenvoudiger 
- Brander-automaat wordt thyristorunit 
- Laagspanningsrichtlijn i.v.m. veiligheid 
- Beheersen van het (piek)vermogen i.v.m. kosten voor de klant 
- Voorkomen van blindvermogen i.v.m. kosten voor de klant 
- Voorkomen van harmonische vervuiling i.v.m. verstoringen 

van het net en andere apparaten  
 

 



Keuzes in de aansturing 
 Praat met een gerenommeerde leverancier 

- Wat voor element(en)/belasting heeft u, type, temperatuur coëfficiënt, een of drie fase? 
- Bij drie fase, hoe staan de elementen geschakeld? Ster, ster met nul, driehoek etc. 
- Wat is het vermogen van de elementen? 
- Wat is de voedingsspanning? 
- Gaat het om temperatuur of vermogensregeling? 
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 Constante weerstand NiCr 
 Variabele weerstand W, MoSi2, SiC 
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 Multi-fase 
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Invloed Umax en Imax op de kosten  
- De maximale spanning is element of netwerk gebonden 
- Ga voor een zo hoog mogelijke spanning en houdt daarmee Imax lager 

U=400V U=690V P=100kW 
Imax = P/√3.U 

Imax=145A/fase  
Thyristor 160A EPower 
2 fase spaar € 2.425 
3 fase € 3.385 
> hoofdschakelaar, bedrading 

Imax=84A/fase 
Thyristor 100A EPower 
2 fase spaar € 2.275 
3 fase € 2.975 
< hoofdschakelaar, bedrading 
 



Firing modes met voor en nadelen 
 Logic (Nul doorgang V en I) 
 Burst Firing 

 Whole (fast) Cycles FC8,16,64 ……… 
 Single Cycle / Advanced Single Cycle 

 Phase Angle 
 Soft Start / Phase Angle Burst 

 

Control Signal 

Load 

T ON T OFF 

At 50% TON = TOFF 

 

 
TCYCLE  = TON + TOFF 

T CYCLE 

50% 90º 

Voor: 
• EMC reductie 
• Geen blindvermogen 
Tegen: 
• Relatief langzaam  

Voor: 
• EMC reductie 
• Geen blindvermogen 
• Geen harmonischen 
Tegen: 
• Kans op flicker effect 
• Kans op thermische stress  

 

Voor: 
• Perfecte regeling 
• Voor alle type belastingen 
Tegen: 
• Generatie harmonischen 
• Generatie blindvermogen 
• Generatie EMC  

 



Predictive load management 



Conclusie en Q/A 

- Laat je adviseren door gerenommeerde firma’s om tot een 
afgestemde keuze van element en thyristorunit te komen 

- Houdt de kostenaspecten in de gaten 
- Spanning zo hoog mogelijk 
- Voorkom fase aansnijding 
- Gebruik spaarschakelingen waar mogelijk 

- Denk met uw klant mee en gebruik b.v. energiemanagement  
- Let niet alleen op kosten van element en thyristor unit maar  

op de totale ROI van de oplossing.  



Advies voor elektrisch verwarmen? 

• Arnold Jan van der Wielen 

–  aj.vanderwielen@glaesum.nl 

• Frank Kraan 

– frank.kraan@summit-automation.eu 

• Hier ter plaatse, op de stand van Summit 
Automation 
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