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Fact sheet 

= electro heating, electrical resistance heating, Joule heating, electro-conductive heating, resistive heating 

GESCHIEDENIS 

 Voor het eerst bestudeerd door James Joule in 1841 

 Gebruik sinds begin 1900 voor de pasteurisatie van melk 

 De voorbije 20 jaar meer interesse door de opkomst van continue systemen 

 

KARAKTERISTIEKEN 

 Werkt op basis van het Joule effect 

 productie van warmte doordat een stroom door een lichaam loopt 

 de voeding dient als elektrische weerstand 

 direct contact tussen elektrische stroom en voeding 

 Zeer milde mechanische behandeling 

 Continu en batch mogelijk 

 grootte toestel 

 60 – 480 kW = 1000 - 6500 kg/u productie 

 

BESCHRIJVING 

 Voedingsproduct wordt tussen 2 geïsoleerde elektrodes geplaatst 

 Een wisselstroom wordt door het product, dat als elektrische weerstand fungeert, gestuurd  

 Moleculen in de voeding worden in beweging gebracht door elektromagnetische energie  

 Hierdoor wordt er in het product warmte gegenereerd wat snelle en uniform opwarming veroorzaakt  

 

TOEPASSINGEN 

 Hoog viskeuze vloeistoffen  

 Soepen en sauzen 

 Producten die room bevatten 

 Voeding met partikels 

 Stoofpotjes  

 Perzik blokjes pasteuriseren 

 Ratatouille sterilisatie 

 Hitte-gevoelige producten 

 Eiproducten 

 Zuivelproducten 

 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Inactivatie van micro-organismen (schimmels, gisten, bacteriën en pathogenen) 

 Hoge kwaliteit van afgewerkt product, dankzij 

 korte procestijden 
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 afwezigheid van contact met hete oppervlakken 

 homogene verhitting 

 Minder kans op aanbranden en korstvorming bij gevoelige producten 

 Minder nood aan reiniging 

 De efficiëntie van de omzetting van elektrische stroom naar warmte = meer dan 95% 

 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Vloeistoffen warmen zeer snel op, terwijl vaste stoffen meer tijd nodig hebben 

 De elektrische conductiviteit is niet overal in het product gelijk 

 Hot en cold spots kunnen optreden 

 Verlaagde milieu-impact is moeilijk aan te tonen 

 Opschaling naar industriële schaal is nog beperkt 

 

WETGEVING 

  / 

 

KOSTPRIJS (PRODUCTIE, TOESTEL, ONDERHOUD) 

 Toestel: €70000 - 250000 

 

TESTAPPARATUUR 

 FR: CTCPA, Avignon en Amiens 

 UK: C-Tech Innovation 

 IT: Emmepiemme 

 

PRODUCENTEN 

 UK: C-Tech Innovation 

 IT: Emmepiemme 

 US: Agro Process 

 

BRONNEN 

 AgroProcess, C-Tech Innovation, Novel Q, Ohio State University, Emmepiemme 

 


