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Стандартна біогазова установка 

PowerRing 
 

… ефективність з усіх точок зору 
 

 
Стандартна установка PowerRing була 

розроблена для необмеженого використання 

органічної сировини з рідким гноєм або без 

нього, та вже довела свою високу ефективність 

на багатьох діючих проектах. 

 
Сфера застосування 

Система PowerRing працює практично з 

будь-якою органічною сировиною. Навіть 

складні для розкладу субстрати можна 

застосовувати без попередньої обробки. 
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Завдяки спеціально розробленій концепції 

живлення та вибірковому керуванню подачею 

субстратів, навіть великі обсяги гною можуть 

перероблятися без втрат сировини при 

розкладенні. Таким чином, PowerRing ідеально 

підходить для об’єктів з великими об’ємами гною. 

Доведена ефективність 

Порівняно із біогазовими системами першого 

покоління, PowerRing володіє такими науково 

підтвердженими перевагами: 

 
Високий ступінь розкладання 

Вибіркова біоактивація у вторинному 

ферментері забезпечує оптимальний процес 

розкладання, що веде до зниження вартості 

субстрату. 

 
Низьке енергоспоживання 

У PowerRing система перемішування та 

геометрія ферментерів ідеально 

узгоджуються. Це дає можливість оптимізувати 

споживання енергії у головному ферментері, який 

сконструйований за проточним принципом. 

 
Втрати тепла мінімізуються завдяки 

всебічному покриттю ферментера 

теплоізоляційними матеріалами. Тому наша 

установка ідеально підходить для 

континентальних кліматичних умов, а 

заощаджене тепло можна скерувати на інші цілі. 

 
Високий відсоток часу роботи при повному 

навантаженні 

Більш ніж 90% часу повного навантаження 

протягом року було зареєстровано на наших 

еталонних підприємствах. Такий високий 

результат пояснюється високим рівнем 

експлуатаційної безпеки та спеціальною 

автоматизованою системою подачі сировини. 

Зовнішнє газосховище робить можливим раннє 

оповіщення та автоматичне балансування будь-

яких     коливань     обсягів     виробництва     газу. 
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Мезофільний легкозавантажуваний 

ферментер 

Розміри ферментерів PowerRing ґрунтуються 

на останніх наукових дослідженнях, проведених в 

Університеті Природних Ресурсів та Природничих 

Наук у Відні, спрямованих на досягнення більш 

стабільного та ефективного процесу 

біологічної деградації, що забезпечило 

створення найсучаснішої біогазової установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найкращі компоненти, перевірені технології  

Всі застосовані компоненти установки 

(особливо технології перемішування та 

когенераційні установки) були оптимізовані для 

застосування з відновлюваною органічною 

сировиною. Ми використовуємо лише перевірені 

технології з підтвердженими характеристиками. 

Основна увага приділяється високій ефективності 

та мінімальному технічному обслуговуванню, що 

забезпечує максимально можливий ступінь 

енергоефективності. 

 

 
Різні типові конструкції 

Типова установка PowerRing доступна у ряді 

стандартних конструкцій з одиничною потужністю 

від 100 кВт до 3 500 кВт. 

 
Кожен тип установки доступний у дизайні для 

сухого розчину (LVS) або у дизайні з високим 

вмістом гною (HVS).  

 

Версія LVS спеціально розрахована для 

ферментації відновлюваної сировини. 

Оптимальні об’єми навантаження як основного 

так і пост-ферментера забезпечують найбільшу 

ступінь деградації і максимальний питомий вихід 

метану. 

 
Версії для HVS поєднують переваги версій 

LVS із можливістю ефективної переробки 

великих обсягів гною. Розкладання сировини 

відбувається в оптимальних умовах у головному 

ферментері. Тривалість гідравлічного 

утримування сировини від 60 до 70 днів  може 

бути забезпечена також для установок HVS. 

 
Високий питомий вихід метану 

Призводить до низького споживання субстрату 

на одиницю виробленого газу і, в кінцевому 

рахунку, до ефективної та економічної роботи 

установки. 

 
Сфера послуг Biogest 

Наші високорентабельні та ресурсозберігаючі 

рішення, які базуються на технологічних 

перевагах, є важливим елементом сталого 

екологічного розвитку. Перелік послуг Biogest 

варіюється від розробки та планування проектів 

до будівництва «під ключ» та введення у 

експлуатацію біогазових установок. Також 

клієнтам пропонуються пакети послуг із 

експлуатації та сервісного обслуговування. 
 

 

ШТАБ Австрія 

BIOGEST Energie- унд 

Wassertechnik GmbH 

Inkustraße 1 7/5/2 

A-3400 Klosterneuburg 

Австрія 

Т + 43 2243 20840 

F + 43 2243 20840 40 

Е office@biogest-biogas.com 

I www.biogest-biogas.com 
 

Україна 

LTD Alternative 

Energy Ukraine 

Васильківська 53к3,  

Київ, Україна, 03127 

Т + 380 357 57 37 

Е office@biogest-

ua.com  

I https://biogest-

ua.com 
 

Чеська Республіка 

BIOGEST Energie Vodní 

Technologie SRO 

17. listopadu 48/28 

CZ-69002 

Бржецлаві Чехія 

Т + 420 774 110 042 

Е office@biogest-

biogas.com 

I www.biogest-biogas.com 

Румунія 

BIOGEST SRL 

Bulevardul Revolut, IEI Nr. 

20 СУМНИЙ 2 - Ар. 6 

RO-300024 Timis, Oara 

Румунія 

Т + 40 256 220555 

Е office@biogest-

biogas.com I www.biogest-

biogas.com 
 

Сербія 

BIOGEST Energie- & 

Wassertechnik GmbH - 

Ogranak 

Bulevar Nikole Tesle 3 RS-

11080 Белград Сербія 

Т + 381 62 26 36 10 

Е office@biogest-

biogas.com I www.biogest-

biogas.com 
 

Великобританія і 

Ірландія 

BIOGEST UK Ltd 

І Ірландія 

Temple City Point Gate 

Брістоль, BS1 6PL 

М + 44 7506 090037 

Е   office@biogest-

ad.com  

I www.biogest-ad.com 
 

Франція 

BIOGEST FR 

51 Рю де ла Perdière 

FR-53000 Laval 

Франція 

Т + 33 6 86 47 88 47 

Е office@biogest-

biogaz.fr I www.biogest-

biogaz.fr 
 

 


