…több, mint 30 éve az erdészet- és a
fűrészipar mechanizálásával foglalkozik,
továbbá az ott keletkező, megújuló
energiaforrások
energetikai
célú
felhasználásával.
Az általunk gyártott berendezések kéreggel,
fűrészporral, erdészeti aprítékkal, különböző
fahulladékkal és szalmával üzemeltethető.
Berendezéseink tüzelőanyag-beszállítása és
hamukihordása úgy lett kialakítva, hogy a
rendkívül rossz minőségű, más felhasználásra
alkalmatlan faanyagot is zavarmentesen tudja
hasznosítani, ezzel is csökkentve az
üzemeltetési költségeket.

Turbo Challenger 8 MW/th Termoolajos kazán

A nálunk dolgozó szakemberek sokéves
tapasztalattal rendelkeznek nem csak a
fatüzelő berendezések gyártásában és a
projektvezetésben, hanem a meglévő, más
gyártó berendezéseinek az optimalizálásában
és javításában.
Cégünk a hőelőállítás teljes spektrumát lefedi:
melegvizes-, forróvizes-, termoolajos- és
gőzös (telített, túlhevített) berendezésekkel.

Tervezőink több kísérleti projektben vezető
szerepet vállaltak Németországban,
Olaszországban, Franciaországban és
Ausztriában, ezek közül a legismertebbek
Ostritz, Alt-Ötting, Immenstadt, Bad
Hofgastein, Altenburg és Köstenforf.
Gyakorlati tudásunkat a számos, általunk
gyártott biomassza-tüzelésű erőmű
alátámasztja. Az AGRO Forst- &
Energietechnik a biomassza alapú
tüzelőanyaggal üzemelő berendezések
optimalizálásával is foglalkozik. Ezen tudások
elősegítették egy olyan termék létrehozását,
mely a piac összes igényét kielégíti.
A
magas üzembiztonság, az alacsony
karbantartási költség és a teljes élettartam
alatti, partneri viszony a cégünk sikerének az
alapja.

Turbo Challenger 8 MW - tűztér

Vizualizáció

AGRO-Előtéttüzelés…

AGRO-Csigás alátolás…

AGRO- Tüzelés szabályozás

… inhomogén tüzelőanyag, mint a faapríték
és a kéreg esetén.

…mely elsősorban homogén, alacsony,
10-40% közötti nedvesség tartalmú
tüzelőanyagoknál előnyös alkalmazni.

Az előtéttüzelésünk a tüzelőanyagot a
terhelés függvényében, automatikusan
tárolja be.

Az alulról betáplált, majd mozgó
rostélysoron elégetett tüzelőanyag egy
teljesen automatikus üzemet tesz lehetővé,
melynél a tüzelőanyag hasznosítása
elsődleges.

Az elektromos vezérlésünk garantálja, hogy a
tüzelőanyag égetése a rostélyágy teljes
felületén, szabályozottan menjen végbe.

A tüzelőanyag-bedagolás egy vízzel hűtött
előtéttüzeléssen keresztül történik. A 60%os nedvességtartalmú, szennyező
anyagokat tartalmazó, különböző
szemcseméretű tüzelőanyag akadály nélkül
égethető berendezéseinkben. A vezérlés az
tűztérben zajló folyamatokat folyamatosan
optimalizálja, mely magas hatásfokot és
alacsony károsanyag-kibocsátást
eredményez.
Hatékony portalanítás a tiszta égéstermék
érdekében.
Automatikus kihamuzás.
Automatikus kazáncső tisztítás.
Álló kazán 1.000 kW teljesítménytől.

Rostélyágy

A saját fejlesztésű rostélyaink speciális
ötvözetűek, rendkívül hosszú élettartammal
rendelkeznek és zavarmentes tüzelést
eredményeznek.
A tűztér a füstgázok lehető legjobb kiégetése
érdekében lett tervezve, így több zónán
(szárító, elgázosító, kiégető) keresztül,
szabályozott körülmények között égethető el
a biomassza.

Teljesítmények: 500-20.000 kW

Nézet az égéstérbe

Álló, 8 MW teljesítményű kazán

Automatikus kihamuzás

Elektromos kapcsolószekrények

Füstgázventilátor

Vezérlés

AGRO- mobil konténerkazán

Kémény

A kazánház egy könnyűszerkezetű, konténer
kivitelben kerül felépítésre. A csarnok
szállítása laponként történik, mely lesz
összeszerelve.

Konténer fal
Elektrofilter

Kazán

Füstgázcsövek
Hamukonténer
Tüzelőanyag -konténer

A berendezés karbantartására és
megközelíthetőségére elölről egy dupla ajtó,
hátul pedig egy második ajtó szolgál.
A konténer belülről karbantartó podesztekkel
és kezelőjáratokkal rendelkezik.

Konténerkazán előnyei
Hamukihordás

Mobilitás
> Szerelés és bontás pár nap
alatt

Tűztér

Alacsony kiadások
>csekély építési költség

Alaplemez

Egyszerű engedélyezés

Levegő-előmelegítő
AGRO - mobil konténerkazán

Bedagoló

Kihamuzás

Tüzelőanyag-szárítás

Hőcserélúő

40°C

AGRO - Füstgázkondenzáció

AGRO-Füstgázkondenzáció …
…lehetővé teszi a kazánból távozó, tisztított
égéstermékben található hőnek a részleges
hasznosítását. A füstgázban levő rejtett hő
visszanyerése akkor a leghatásosabb, ha a
tüzelőanyag magas nedvességtartalommal
rendelkezik és a visszatérő hőmérséklet
megfelelően alacsony. Ezzel a megoldással a
tüzelőanyag szárítása is lehetséges és a
kéményből kilépő égéstermék szinte
láthatatlanná tehető.

Füstgáz visszakeverés

Hatásfok:

Levegő
előmelegítő

Hideg levegő 10°C
(friss levegő)

Berendezéseik füstgázkondenzációval való
kombinálása esetén, a hatásfok az alsó
fűtőértékből számítva meghaladhatja a
100%-ot.
Energia visszanyerés:
Economizer 10 – 12 %
a kazánteljesítménynek hasznosítható

Visszatérő
40°C

Megkerülő
csappantyú

Előremenő
50°C

160°C
Kondenzvíz
elvezetés

Kondenzátor

Economizer

Kondenzátor 15 – 20 %
a kazánteljesítménynek hasznosítható
Levegőelőmelegítő 10 – 20 %
a kazánteljesítménynek hasznosítható

AGRO- Rostélyok
Sokéves tapasztalatunk alapján terveztük
meg ezeket az intelligens rostélyokat. A
rostélyok speciális ötvözete hosszú
élettartamot és zavar mentes üzemeltetést
biztosít.

AGRO K1-48

AGRO P1

Rostélyaink a piac összes berendezéseibe
alkalmazható.
AGRO U1

Asitz-i fűtőmű

AGRO-Optimalizálás
Optimalizálás, Javítás, felújítása...
… az éklétráknak
… a szállító csigáknak
… a piacon található összes gyártó
hidraulikus betoló zónájának

Éklétrák

… a tűztér optimalizálása és
samott javítása

Berchtesgaden/D
7 MW/th termoolajos kazán - 1,5 MW/el ORC
6 MW/th melegvzies kazán

… a hamulogisztikának
… az elektromos vezérlésnek és a
számítógépes megjelenítésnek

Roubaix/F

Kaufbeuren-i kórház

20 MW/th Warmwasser

5 MW/th 1 MW/el ORC -vel

Kapcsolt áramtermelés Aurnhammer

Ludwigsburg-i városi fűtőmű
15 MW/th 2,5 MW/el ORC-vel
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