Компактна Биогаз Инсталация
FarmPower©

Производство на зелена енергия от
животински и растителни
отпадъци

Технология от практиката – за практиката!
Agrinz Technologies GmbH е водеща, действаща в международен мащаб
фирма за инженерингови и консултантски дейности, със седалище в
Австрия.
Фирмата работи от дълги години в областта на възобновяемите
енергии и опазване на околната среда и се е специализирала в тези
технологии. Специалистите на фирмата притежават необходимото НоуХау в областта на инженеринга, управлението на проекти и
оперирането на инсталации.
Към момента фирмата има проектирани над 50 инсталации за
производство на възнобновяема енергия в Австрия, Югоизточна
Европа, Северна и Южна Америка.
Фирмата Agrinz Technologies GmbH се е утвърдила на пазара на
възобновямите енергии, опазването на околната среда и е ценèн,
надежден партньор от специалистите в областта.
Фирмата е насочила усилията си в оптималното овладяване на
процесите по опазване на околната среда и ги е направила фирмена
концепция.

Ние Ви предлагаме дългогодишен
практически опит и
множество референтни инсталации
- Най-висок коефициент на полезно действие
- Икономическа ефективност
- Сигурност при работа
- Възможност за разширение
- Най-новите постижения на техниката

FarmPower©

FarmPower© е стандартизирана, разширяема
Компактна Биогаз Инсталация, разработена
специално за селското стопанство.
Преимуществата на тази инсталация са :
Доказана техника
Минимални срокове за строителство и монтаж
Минимални усилия за поддръжка и сервиз
Не е необходимо закупуването на допълнителни субстрати
Производство на възобновяема енергия от оборски тор
Минимални инвестиционни разходи
Добавена стойност - втора икономическа опора за фермерите
Биологично облагородяване на оборския тор
Енергийна независимост
Без външна фирма за поддръжката на инсталацията
Използване на топлинната енергия в стопанството

Възможни входящи суровини
Компактната инсталация е проектирана
основно за ферментация на оборски
тор .
Използваната техника е подходяща
също и за оползотворяването или
добавянето на следните допълнителни
субстрати, например:
 Остатъци от фуражи
Твърд оборски тор или остатъци от
реколтата
Силаж и зелена маса
Отпадъци от зеленчуци и плодове
Утайка от пречиствателни инсталации
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Функция на Компактната Биогаз инсталация
След приемането им, входящите
субстрати се подават във
ферментора.
Във ферментора субстратът се
хомогенизира и зрее в анаеробна
среда, без достъп на въздух, при
температура между 35º C – 55º C.
По този начин метанообразуващите
бактериии превръщат оборския тор
в биогаз, състоящ се от Метан (CH4)
и въглероден двуокис (CO2).
След това, образувалият се от
процеса биогаз директно се
преобразува в газ-моторгенераторната група в електрическа
енергия и топлина.

Добив - Тор
Краен субстрат - биошлам:
Прибл. 80 – 90 % от входящите
количества се превръщат след
ферментацията в т.н. краен субстрат.
Този краен субстрат - биошлам намира
приложение като селскостопански тор
за различни култури и е натурален
вискокачествен биотор.

1 cbm остатък съдържа:
≈ 5 kg Азот (N)
≈ 1,5 kg Фосфор (P)
≈ 4 kg Калий (K)
(в зависимост от входящите
суровини)

Това отговаря на:

18 kg
KAS

6,5 kg
P2O5

Kali 40

тор
=
5,00 €

тор
=
2,00 €

тор
=
3,00 €

10 kg

1 cbm остатък след ферментацията заменя минерални
торове на стойност прибл. 10€
Преимущества на тора от биогаз:
- Торът не мирише
- Позволява по-добро разпръскване
- Има по-ниско съдържание на сухо
вещество
- Хранителните вещества се
усвояват по-добре от растенията
- Има по-високо съдържание на амониум

Реализиране на
инсталацията
Компактната биогаз инсталация тип FarmPower© предлага цялостно,
надеждно решение за кравеферми с над 100 животни. Цялото
необходимо оборудване може да се достави в един технически
контейнер и да се монтира за много кратко време.

Концепцията на инсталацията предвижда всички движещи се части да
могат да се сервизират, респ. подменят от вън.
Техническият контейнер съдържа газ-мотор-генераторна група,
отоплителна система, циркулационна помпа, захранващи и отвеждащи
връзки и допълнително в доставката влизат съоръжение за
разбъркване, газ-холдер и помпа за зареждане с тор.
Необходимите строителни
дейности се ограничават до
изграждане на отделните
фундаменти и кръглия
бетонен ферментор, които
могат да се извършат на място
от локална строителна фирма
по точно задание и чертежи.
След доставката му
техническият контейнер се
поставя на подготвения
фундамент. Монтират се
подготвените тръбопроводи и
инсталацията се пуска в
експлоатация.
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Agrinz Technologies GmbH
Вашият партньор за
комплексната реализация на
проекти
Какво можем да направим за Вас?
- Проектиране и получаване на разрешителни
- Rндивидуални концепции r uратки срокове на изграждане
- Консултация по технологията и обслужване на инсталацията
- Компютърно управление на инсталацията и регистрация на
данните
- Изготвяне на изследвания за икономическа ефективност
- Оказване на помощ при финансиране, грантови схеми и
подвързване към мрежата
- Строителство, строителен надзор и въвеждане в експлоатация
- Комплексно изграждане на инсталации
- Контролинг

Нашите инсталации намаляват разходите за строителство
и повишават икономическата ефективност.
Ние Ви предлагаме всичко от една ръка!
Възползвайте се от от нашия опит и работете заедно с
Професионалистите!
Agrinz Technologies GmbH
Email office@agrinz.com
Home www.agrinz.com

Представителство в България
Биогаз енерджи ЕООД
маг. инж. Яна Жекова
Тел. +359 884 35 53 53
Email office@biogas-energy.eu
Home www.biogas-energy.eu
Skype biogas-energy

