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WAT IS HET &
HOE WERKT HET?
E
missie GDHI is een machine die op locatie en naar behoefte een
mengsel van waterstof en zuurstof produceert door middel van
elektrolyse. Dit gasmengsel wordt toegevoegd aan de luchttoevoer
van de motor wat zorgt voor een hoger rendement van de verbranding en
een lagere uitstoot van schadelijke emissies.

BESPAREN OP BRANDSTOF

Het toegevoegde gas werkt namelijk als een versneller omdat de ontbranding van gemengd waterstof en zuurstof met dieselbrandstof (EN590) vele
malen sneller is. Het verbrandingsproces van de dieselolie is hiermee efficiënter wat het rendement van de dieselolie verhoogt. Met als gevolg een
besparing op de brandstofkosten. (alsmede het onderhoud aan de motor) is
uw investering in de E-MISSIE GDHI snel terugverdiend.

EFFICIËNT & VEILIG

E-MISSIE GDHI is een honderd procent Nederlandse uitvinding, gebaseerd
op een nieuw ontwikkelde toepassing van elektrolyse. De E-MISSIE GDHI
maakt oxyhydrogas (H2) en zuurstof (O2). Aan boord van het schip produceert de machine de benodigde hoeveelheid oxyhydrogas uit zuiver demiwater vanuit de voorraadtank. Dit gebeurt alléén als de verbrandingsmotor
in werking is. Er is dus geen opslag; het geproduceerde gasmengsel wordt
direct verbruikt tijdens de ontbranding van de dieselbrandstof. Kortom, zeer
efficiënt, veilig en met een laag energieverbruik van slechts 3 watt per liter.
Het oxyhydrogas wordt onder lage druk ingebracht in het luchtfilterhuis van de dieselmotor.

Het systeem is voor vrijwel alle dieselmotoren geschikt en kan zonder aanpassingen op de motor worden aangesloten. Het systeem voldoet aan alle
wettelijke voorschriften voor binnenvaartschepen en is CE-gekeurd. Nog
een voordeel: de installatie van de E-MISSIE GDHI op uw brandstofmotor is
binnen een dag mogelijk.

BINNEN DE WETTELIJKE NORM

Het terugdringen van schadelijke uitstoot door verbrandingsmotoren is
zowel politiek als in de samenleving een belangrijk thema. Conventionele
motoren gebruiken fossiele brandstoffen en produceren schadelijke emissies. Het is bekend dat de uitstoot van CO2 bijdraagt aan toename van het
broeikaseffect. Net als de negatieve invloed op het milieu van stikstofoxiden
(NOx), roet (C) en fijnstof (PM). Sinds 2019 gelden in Europa daarom strenge
wettelijke milieu-eisen en maximale emissieniveaus, vastgelegd in de Stage
V-normen. Voor de binnenvaart zijn de toegestane niveaus voor uitstoot
sterk verlaagd voor nieuwe motoren. Met gebruik van de E-MISSIE GDHI
houdt u de schadelijke emissies binnen de norm.

BEWEZEN RESULTAAT

De E-MISSIE GDHI is uitvoerig getest in de praktijk op een CCR 0-motor. De
resultaten hiervan zijn dus bewezen onder realistische omstandigheden
en laten een reductie zien van de roetuitstoot met ongeveer 70%, waarbij
de motor van 0.07 [g/kWh] naar 0.015 [g/kWh] is gegaan. De metingen zijn
diverse keren onder wisselende omstandigheden uitgevoerd.

OXYHYDROGAS UIT ELEKTROLYSE

De E-MISSIE GDHI werkt op basis van elektrolyse: een chemische reactie
waarbij water (H2O) door input van elektrische energie bij een elektrische
spanning hoger dan 1,23 V gesplitst wordt in waterstof (H2) en zuurstof (O2)
in een volumeverhouding 2:1.
Dit proces is eenvoudig en algemeen bekend. Een belangrijk voordeel van
elektrolyse is dat de geproduceerde waterstof en zuurstof een hoge zuiverheid hebben bij atmosferische druk of lage overdruk. De reactie is als volgt: 2
H2O arrow_forward O2 + 2 H2. E-MISSIE GDHI kan alleen bij draaiende motor on demand oxyhydrogas aanmaken en niet meer dan de ingestelde hoeveelheid.
Het systeem zal dus altijd veilig functioneren.

MINDER SCHADELIJKE EMISSIE
VOOR EEN SCHONER MILIEU

LAGER VERBRUIK BRANDSTOF
BESPAAR OP BRANDSTOFKOSTEN

SCHONE MOTOR

BEWEZEN
VOORDELEN
Bijdragen aan een schoner milieu door minder schadelijke emissies én tegelijkertijd
besparen op brandstofkosten? Met E-Missie GDHI is het mogelijk.
E F F I C I Ë N T, S TA B I E L E N V E I L I G .

MINDER ONDERHOUD ÉN BETERE PRESTATIES

LAGE INVESTERING &
KORTE TERUGVERDIENTIJD
ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
SNEL TE INSTALLEREN

MONITORING OP AFSTAND
HULP & INZICHT

OOK BIJDRAGEN AAN EEN SCHONER MILIEU
& DAARBIJ VEILIG KOSTEN BESPAREN?
NEEM CONTACT OP VOOR GEHEEL VRIJBLIJVEND ADVIES

+31 (0) 71 402 9210

SPECIFICATIES
Stroomvoorziening

230V/24V

Stroomverbruik

1250W

Afmetingen H x B x D

110 x 50 x 55 cm

Gewicht (zonder vloeistof)

110KG

Inhoud demiwatertank

25L

Garantie

12 maanden mits gebruikt zoals voorschreven

½ Werktank van hoogwaardig RVS (explosiebestendig)
½ Nederlands LCD-screen op buitenzijde met Nederlandstalige aflezing
½ Ventilatie volledig elektronisch afgeregeld en beveiligd
½ Elk systeem voorzien van een eigen uniek serienummer
½ Het systeem voldoet aan de huidige Europese wetgeving (ILT),
CE-richtlijnen en EMC-richtlijnen

E

lectra Brandt werd opgericht in Leiden in 1926 als specialist in reparatie, revisie en wikkelen
van elektromotoren. In 1935 was Electra Brandt het eerste bedrijf in Nederland met een Boschagentschap. In 1950 werd het aanpassen van brandstofpompen voor scheepsdieselmotoren aan
de activiteiten toegevoegd. Het bedrijf groeide gestaag verder wat leidde tot de verhuizing in 1973 naar
Rijnsburg.
In 2001 nam Electra Brandt een nieuw pand op bedrijventerrein Klei-Oost in Rijnsburg in gebruik. In 2021
bundelden Electra Brandt en Indumex, technische groothandel in elektrische aandrijvingen en luchtbehandelingsapparatuur, hun krachten. Hierdoor is het aanbod voor onze klanten verder uitgebreid en
geoptimaliseerd.

Naast de systemen van Woodward L’Orange en Bosch werkt Electra Brandt inmiddels ook met hoogwaardige technische producten van andere gerenommeerde merken. Voorop staat dat alles wat verkocht wordt
ook gereviseerd kan worden. Onze klanten zijn bedrijven, scheepeigenaren en overheden.
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MEER WETEN?
We helpen je graag op weg. Vraag direct online een offerte aan
of mail of bel ons voor geheel vrijblijvend advies.

+31 (0) 71 402 9210

BEZOEK ELECTRABRANDT.NL

