
KOGENERACJA
Wydajna. Niezawodna. Elastyczna.

KOMPONENTY
Sprawdzone. Solidne. Niezawodne.

INSTALACJA
Wydajna. Innowacyjna. Trwała.

WYKORZYSTANIE
CHP. Biometan. Biogaz.

USŁUGI
Wsparcie. Serwis. Laboratorium.
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agriKomp Polska

Ostrzeszów Pustkowie 34a

63-500 Ostrzeszów

Polska

Dział Realizacji Projektów (62) 59-74-575

Dział Projektowy (71) 71-99-525

Dział Księgowości (62) 59-745-73

Dział Administracji (62) 59-74-572 

Laboratorium (62) 59-74-574

 
info@agrikomp.pl 
www.agrikomp.pl

Współpracujemy z:

Rada OZE 
Konfederacja Lewiatan



NASZE ROZWIĄZA-
NIA KONTENEROWE W 
ZAKRESIE  KOGENERACJI

Oferujemy jednostki w zabudow-

ie kontenerowej (kontenery be-

tonowe i stalowe), które doskon-

ale wkomponują się w Twoje 

gospodarstwo rolne lub  zakład 

produkcyjny.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ -  
NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ

Jednostki kogeneracyjne (CHP) o wszechstronnym 

 zastosowaniu stanowią obecnie ekologiczną i efektywną 

technologię sprzyjającą ochronie klimatu. Oferowane 

urządzenia pracują zgodnie z zasadą kogeneracji, czyli 

zdecentralizowanego wytwarzania prądu i ciepła 

 bezpośrednio w miejscu ich wykorzystania.

Firma agriKomp oferuje  indywidualne koncepcje 

energetyczne z zastosowaniem układów kogenera-

cyjnych. Opracowujemy zoptymalizowane jednostki 

kogeneracyjne wykorzystujące nowoczesną technikę 

silnikową o małej lub średniej mocy, renomowanych 

producentów, takich jak SCANIA.

Solidność i niezawodność naszych modułów kogene-

racyjnych przekłada się na relatywnie niskie koszty 

utrzymania urządzeń, które nie mają sobie równych 

w branży.

DOSTĘPNE
PRODUKTY

BGA 086 / 55 kW
el

 – 80 kW
el

BGA 095 / 100 kW
el

 – 150 kW
el

BGA 136 ETA / 150 kW
el

 – 265 kW
el

BGA 222 / 300 kW
el

 – 350 kW
el

BGA 252 / 490 kW
el

 – 530 kW
el

agriClean – oczyszczanie gazu

TWOJE KORZYŚCI W 
SKRÓCIE

Silniki o dużej pojemności, 

nie wymagające częstej 

konserwacji

Wytrzymała i najbardziej 

niezawodna technologia

Niskie koszty utrzymania

Szeroka dostępność 

części zamiennych i 

eksploatacyjnych

Własna produkcja

Modułowa / kompaktowa 

konstrukcja

Indywidualne rozwiązania 

kogeneracyjne (instalacja 

również w istniejącym 

budynku klienta)

Całkowicie preinstalowane 

jednostki kogeneracyjne 

(rozwiązania kontenerowe)

Optymalna izolacja 

akustyczna

Szybka instalacja i gotow-

ość operacyjna

Rozległa sieć serwisowa 

(ServiceUnion)

Technologia kogeneracji od agriKomp. 
Wydajna. Niezawodna.  
Elastyczna.

CHP



DANE TECHNICZNE

TYP AGREGATU / CHP1 – BIOGAZ 50 % CH4 TYP 75 TYP 80

Moc elektryczna przy cos φ = 1 kW
el

75 80

Generator Leroy typ: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 44.3 M8

Prąd znamionowy przy cos = 1 A 108 115

Sprawność elektryczna 2,3 % 36,50 36,56

Moc cieplna przy temperaturze spalin 140° C 4 kW
th

90 94

Stosunek energii elektrycznej do cieplnej przy 140° C el / 
th.

0,83 0,85

SILNIK NA BIOGAZ Z TURBODOŁADOWANIEM 6

Rodzaj konstrukcji 6R 111 x 139 6R 111 x 139

Pojemność Ltr. 8,07 8,07

Znamionowa moc cieplna 2,3 – 100 % obciążenia kW
el

205 219

Zużycie gazu przy 50 % CH
4
  2,3 Nm³ / h 41,1 43,8

Długość x szerokość x wysokość m 2,9 x 1,3 x 2,15 2,9 x 1,3 x 2,15

BGA 086 
55 KWel – 80 KWel

Solidna i niezawodna jednostka serii 086 (BGA 086) o mniej-

szym zakresie mocy jest od 2014 roku sprawdzonym i po-

pularnym produktem firmy agriKomp. W klasie mocy od 

55 kW
el

 do 80 kW
el

 moduł ten jest idealnym rozwiązaniem 

dla niewielkich biogazowni rolniczych. Małe gospodarstwa 

czerpią korzyści z długiego okresu eksploatacji CHP, sta-

bilnej wydajności i dużej dostępności części zamiennych.

BGA 086 – zoptymalizowany pod kątem jak najlepszej wy-

dajności i niezawodności, jest napędzany zmodyfikowa-

nym 6-cylindrowym silnikiem rzędowym. Silnik ten stanowi 

szczególnie ciekawą propozycję dzięki niskim wymaganiom 

w zakresie konserwacji. Dzięki 8-litrowej pojemności jed-

nostka bije wszelkie rekordy wydajności!

Wyjątkowość wspomnianej jednostki kogeneracyjnej wyni-

ka z faktu, iż wszystkie komponenty są fachowo zintegrowa-

ne i zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności przy 

niskich wymaganiach konserwacyjnych. Dzięki zaawanso-

wanej technologii zdalnej konserwacji, silnik może być mo-

nitorowany bezpośrednio z naszego centrum serwisowego. 

Zapewnia to ciągły nadzór nad wszystkimi czujnikami, w 

tym temperatury i ciśnienia spalin, oleju silnikowego, wody 

chłodzącej, a także powietrza doładowującego. Ponadto 

bezpieczeństwa pracy modułu strzegą alarm dymowy/

gazowy oraz wyłącznik awaryjny i syrena/alarm błyskowy.

TWOJE KORZYŚCI W  
SKRÓCIE

Wyrafinowany, technicznie zaawansowany  

6-cylindrowy silnik rzędowy

8-litrowa pojemność w solidnej konstrukcji

Niskie wymagania konserwacyjne przy dużej do-

stępności części zamiennych

Bardzo kompaktowa, oszczędna konstrukcja: 

Wszystkie komponenty są zamontowane na jednym 

stojaku, łącznie z urządzeniem do zdalnej konser-

wacji i monitorowania

Obieg wody chłodzącej silnik z elektryczną pompą 

wody chłodzącej i bezpośrednio sterowanym zawo-

rem 3-drożnym

Elektroniczny układ zapłonowy wysokiego napięcia

Zawór sterujący lambda

Automatyczna regulacja składu mieszanki palnej

Jednostka kogeneracyjna jest zgodna z dyrektywą 

niskonapięciową VDE-AR-N 4105:2018-11 lub  

opcjonalnie z dyrektywą średnionapięciową  

VDE-AR-N 4110:2018-11

BGA 086
Wysoka wytrzymałość dzięki 
8 litrowej pojemności

BGA 086



BGA 095 
100 KWel – 150 KWel

Nasza seria jednostek BGA 095 została zoptymalizowana 

pod kątem jak najlepszej wydajności i wytrzymałości. BGA 

095 jest często wybieranym urządzeniem kogeneracyjnym 

w zakresie mniejszych mocy i dobrym uzupełnieniem przy 

rozbudowie biogazowni.

BGA 095 wyposażony został w najnowszy 5-cylindrowy 

rzędowy silnik SCANIA DC09. Silnik oparty na solidnej kon-

strukcji, z blokiem cylindrów o zoptymalizowanej wytrzy-

małości, zawierającym chłodzone wodą tuleje cylindrowe, 

które można łatwo wymienić. Pojedyncze głowice z 4 zawo-

rami na cylinder ułatwiają naprawę i zwiększają wydajność.

BGA 095 przekonuje niskimi wymaganiami w zakresie kon-

serwacji i bardzo szeroką dostępnością części zamiennych. 

Wszystkie komponenty, łącznie z urządzeniem do zdalnej 

konserwacji i nadzoru, są zamontowane na ramie o zmini-

malizowanych drganiach.

TWOJE KORZYŚCI W 
SKRÓCIE

Najnowszy, technicznie zaawansowany 5-cylindro-

wy silnik rzędowy SCANIA (DC09)

9-litrowa jednostka o solidnej konstrukcji

Wszystkie komponenty zamontowane na jednej 
ramie wraz z urządzeniem do zdalnej konserwacji i 
monitorowania

Niskie wymagania konserwacyjne przy bardzo 
dobrej dostępności części zamiennych

Regulowana temperaturą regulacja prędkości 
obrotowej

Opcjonalnie: rozrusznik sieciowy do zwiększenia 
prędkości rozruchowej

Sterowana temperaturą regulacja prędkości 
obrotowej

Pomiar temperatury gazów spalinowych

Bilansowanie energii elektrycznej

Agregat kogeneracyjny jest zgodny z dyrektywą 
niskonapięciową VDE-AR-N 4105:2018-11 lub opcjo-
nalnie z dyrektywą średnionapięciową VDE-AR-N 

4110:2018-11

DANE TECHNICZNE

TYP AGREGATU / CHP1 – BIOGAZ 50 % CH4 TYP 100 TYP 150

Moc elektryczna przy cos  φ  = 1 kW
el

75 100 120 150

Generator Leroy typ: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 46.3 M7

Prąd znamionowy przy cos  φ  = 1 A 108 144 173 217

Sprawność elektryczna 2,3 % 33,1 35,9 36,2 36,6

Moc cieplna przy temperaturze spalin 180 °C 4 kW
th

98 120 151 174

Stosunek energii elektrycznej do cieplnej przy 180 °C el / 
th.

0,77 0,83 0,79 0,86

SILNIK NA BIOGAZ Z TURBODOŁADOWANIEM 6

Rodzaj konstrukcji 5R 130 x 140 5R 130 x 140

Pojemność Ltr. 9,3 9,3

Znamionowa moc cieplna – 2,3100 % obciążenia kW
el

227 279 331 410

Zużycie gazu przy 50 % CH
4
   2,3 Nm³ / h 45,3 55,7 66,3 82,0

Długość x szerokość x wysokość m 2,9 x 1,3 x 2,15 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 095
Dostosowane do Twoich  
wymagań.

BGA 095



DANE TECHNICZNE

TYP AGREGATU / CHP1 – BIOGAZ 50 % CH4

Moc elektryczna przy cos  φ  = 1 kW
el

150 200 265

Generator Leroy typ: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 47.2 S4

Prąd znamionowy przy cos 9 = 1 A 217 289 382

Sprawność elektryczna 2,3 % 39,4 41,0 43,0

Moc cieplna przy temperaturze spalin 160°C  4 kW
th

89 102 120

Stosunek energii elektrycznej do cieplnej przy 160°C el / 
th.

0,74 0,87 1,00

SILNIK NA BIOGAZ Z TURBODOŁADOWANIEM 6

Rodzaj konstrukcji 6R 130 x 160

Pojemność Ltr. 12,7

Znamionowa moc cieplna - 2,3100 °% obciążenia kW
el

381 488 616

Zużycie gazu przy 50°% CH
4
  2,3 Nm³ / h 76,1 97,6 123,3

Długość x szerokość x wysokość m 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 136 ETA
150 KWel – 265 KWel

Dzięki serii CHP 136, wyprodukowanej po raz pierwszy w 

2016 roku, obsługujemy kluczowy i najbardziej popularny 

zakres mocy.

Nasza sprawdzona jednostka BGA 136 została jeszcze 

 bardziej udoskonalona. Dostępna jest już nowa wersja “ETA” 

o wydajności do 43 %!

Jednostki kogeneracyjne typu BGA 136 są odpowiednie dla 

instalacji średniej wielkości i idealnie nadają się do elastycz-

nej pracy w układzie podwójnym lub nawet wielokrotnym.

Seria BGA 136 wywołuje szczególne wrażenie swoją solidną 

konstrukcją, doskonałymi parametrami rozruchowymi i 

niezawodną, sprawdzoną w praktyce techniką o wysokiej 

sprawności. Dobrze zaprojektowany silnik rzędowy prze-

konuje niewielkimi wymaganiami w zakresie konserwacji, 

a przy tym wysoką niezawodnością.

TWOJE KORZYŚCI W  
SKRÓCIE

Gama produktów BGA 136 jest oparta na na-

jnowszej generacji silnika Scania DC13

Sprawność elektryczna do 43 %

Zoptymalizowany układ hydrauliczny, zapewniający 

wyjątkowo elastyczną pracę

• wysoka i stabilna temperatura zasilania zapo-

biega powstawaniu skroplin w wymienniku 

ciepła spalin

• wstępne podgrzewanie wody chłodzącej, 

dwustopniowe chłodzenie powietrza 

doładowującego

Seryjnie montowany rozrusznik sieciowy

Gwarantowana, niezawodna dostawa części 

zamiennych

Prędkość obrotowa chłodnicy awaryjnej i chłodnicy 

mieszanki regulowana temperaturą

Pomiar temperatury gazów spalinowych, bilanso-

wanie  energii

Jednostka kogeneracyjna odpowiada wytycznej dla 

średnich napięć VDE-AR-N 4110:2018-11

BGA 136 ETA
Nasze uniwersalne urządzenie
Teraz jeszcze bardziej wydajne.

BGA 136 ETA



BGA 222 
300 KWel – 350 KWel

W 2008 roku wprowadziliśmy na rynek stabilną i niezawod-

ną serię większych jednostek kogeneracyjnych – BGA 222.

Od tego czasu ta mocna i wydajna seria została doceniona 

przez naszych klientów i jest często instalowana w klasie 

mocy do 350 kWel. Jednostki kogeneracyjne tego typu 

sprawdziły się nie tylko w Niemczech i w Polsce, ale również 

min. w dużych przedsiębiorstwach rolniczych na świecie. 

Są one niezwykle wydajne i łatwe w konserwacji.

Seria BGA222 składa się z wytrzymałego 12-cylindrowego 

silnika w układzie V, który gwarantuje długą żywotność 

układu. Dzięki ciągłym ulepszeniom został on zoptymali-

zowany pod kątem wydajności i niezawodności.

Zaawansowana technologia czujników umożliwia z kolei 

kontrolę temperatury każdego cylindra. Ta mocna jed-

nostka, swoją solidną konstrukcją robi ogromne wrażenie. 

Dzięki zajmującemu niewiele miejsca 12-cylindrowemu 

silnikowi oraz bardzo wysokiej sprawności jest to jedna 

z najbardziej popularnych jednostek w średnim zakresie 

mocy.

TWOJE KORZYŚCI W  
SKRÓCIE

Ulepszony 12-cylindrowy silnik w układzie V

Mocna i solidna konstrukcja

Niskie koszty utrzymania

Bardzo dobra dostępność części zamiennych

Regulacja temperatury poszczególnych cylindrów

Dwustopniowe chłodzenie powietrza 

doładowującego

Jednostka kogeneracyjna odpowiada wytycznej dla 

średnich napięć VDE-AR-N 4110:2018-11

DANE TECHNICZNE

TYP AGREGATU / CHP1 – BIOGAZ 50 % CH4 TYP 300 TYP 350

Moc elektryczna przy cos  φ  = 1 kW
el

300 350

Generator Leroy typ: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 47.2 M7 47.2 M7

Prąd znamionowy przy cos 9 = 1 A  433 505

Sprawność elektryczna 2,3 % 36,3 37,5

Moc cieplna przy temperaturze spalin 160°C  4 kW
th

350 400

Stosunek energii elektrycznej do cieplnej przy 160°C el / 
th.

0,86 0,88

SILNIK NA BIOGAZ Z TURBODOŁADOWANIEM 6

Rodzaj konstrukcji 12V 128 x 142 12V 128 x 142

Pojemność Ltr. 21,91 21,91

Znamionowa moc cieplna - 2,3100 °% obciążenia kW
el

826 933

Zużycie gazu przy 50°% CH
4
  2,3 Nm³ / h 165,3 186,7

Długość x szerokość x wysokość m 4,1 x 1,5 x 1,9 4,1 x 1,5 x 1,9

BGA 222
Mocny. Niezawodny.  
Solidny.

BGA 222



BGA 252
Wydajny i doskonały do  
elastycznej pracy.

BGA 252

kW
el

530

49.3 L9

A 765

% 39,9

kW
th

537

el / 
th.

0,99

12V 132 x 157

Ltr. 25,78

kW
el

1329

Nm³ / h 221,5

m 3,8 x 1,4 x 2,3

BGA 252 
– UP TO 530 KWel

Ta wyjątkowo mocna jednostka z naszej oferty przekonuje 

swoją stabilną i wytrzymałą konstrukcją. Dzięki zajmują-

cemu niewiele miejsca 12-cylindrowemu silnikowi MAN w 

układzie V oraz wysokiej sprawności jest często wybieraną 

jednostką kogeneracyjną w średnim zakresie mocy.

Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanego układu hydrau-

licznego, zaprojektowanego specjalnie do elastycznej pracy, 

osiągana jest wysoka i jednostajna temperatura zasilania. 

Zapobiega to efektom skraplania w wymienniku ciepła 

spalin. W BGA 252 zamiast akumulatorów zastosowano 

standardowy rozrusznik sieciowy. Takie rozwiązanie gwa-

rantuje bezpieczny rozruch ze stałą prędkością obrotową, 

co jest niezbędne zwłaszcza w elastycznym trybie pracy.

TWOJE KORZYŚCI W  
SKRÓCIE

12-cylindrowy silnik MAN (E3262 LE212)

Wytrzymała i niezawodna konstrukcja

Niskie koszty utrzymania, bardzo dobra dostępność 

części zamiennych

Zoptymalizowany układ hydrauliczny zapewniający 

szczególnie elastyczną pracę

Rozrusznik sieciowy dla zwiększenia prędkości 

rozruchowej

Bilansowanie energii

Dwustopniowe chłodzenie powietrza 

doładowującego

Wymiennik ciepła spalin – woda wyposażony w 

automatyczny  by-pass spalin

Autoregulacja chłodzenia silnika i mieszanki spalin

Jednostka kogeneracyjna odpowiada wytycznej dla 

średnich napięć VDE-AR-N

DANE TECHNICZNE

TYP AGREGATU / CHP1 – BIOGAZ 50 % CH4

Moc elektryczna przy cos  φ  = 1

Generator Leroy typ: LSA - 400V, 50 Hz, IP23

Prąd znamionowy przy cos 9 = 1

Sprawność elektryczna 2,3

Moc cieplna przy temperaturze spalin 160°C  4

Stosunek energii elektrycznej do cieplnej przy 160°C

SILNIK NA BIOGAZ Z TURBODOŁADOWANIEM 6

Rodzaj konstrukcji

Pojemność

Znamionowa moc cieplna - 2,3100 °% obciążenia

Zużycie gazu przy 50°% CH
4
  2,3

Długość x szerokość x wysokość

BGA 252



Podsumowanie
Nasza pełna oferta CHP

DANE TECHNICZNE BGA 086 BGA 095

TYP AGREGATU / CHP1 - BIOGAZ 50 % CH4 TYP 80 TYP 100 TYP 150

Moc elektryczna przy cos φ = 1 kW
el

80 75 100 120 150

Generator Leroy typ: LSA - 400V, 50 Hz, IP23 44.3 M8 44.3 M8 46.3 M7

Prąd znamionowy przy cos φ = 1 A 115 108 144 173 217

Sprawność elektryczna 2,3 % 36,56 33,1 35,9 36,2 36,6

Moc cieplna przy temperaturze spalin ( ) °C 4 kW
th 

(°C) 94 (140) 98
(180)

120
(180)

151
(180)

174
(180)

Stosunek energii elektrycznej do cieplnej przy ( ) °C el / 
th.

0,85 (140) 0,77
(180)

0,83
(180)

0,79
(180)

0,86
(180)

SILNIK NA BIOGAZ Z TURBODOŁADOWANIEM 6

Rodzaj konstrukcji 6R 111 x 139 5R 130 x 140 5R 130 x 140

Pojemność Ltr. 8,07 9,3 9,3

Znamionowa moc cieplna 2,3 - 100 % obciążenia kW
el

219 227 279 331 410

Zużycie gazu przy 50 % CH
4
  2,3 Nm³ / h 43,8 45,3 55,7 66,3 82,0

Długość x szerokość x wysokość m 2,9 x 1,3 x 2,15 2,9 x 1,3 x 2,15 4,1 x 1,5 x 2,1

BGA 222 BGA 252

TYP 300 TYP 350 TYP 252 (at 60 % CH
4
)

300 350 530

47.2 M7 47.2 M7 49.3 L9

 433 505 765

36,3 37,5 39,9

350 (160) 400 (160) 537 (200)

0,86 (160) 0,88 (160) 0,99 (200)

12V 128 x 142 12V 128 x 142 12V 132 x 157

21,91 21,91 25,78

826 933 1329

165,3 186,7 221,5 (at 60 % CH
4
)

4,1 x 1,5 x 1,9 3,8 x 1,4 x 2,3

1  Oznaczenie typu: BGA = BioGasAggregate ( = CHP); „xyz“ = „xy“ pojemności i „z” cylindrów.
2  Moc elektryczna / Sprawność na podstawie standardowej mocy ISO w standardowych warun-

kach odniesienia zgodnie z ISO 3046-1: 2002-05 z odpowiednią tolerancją.
3  Zgodnie z FIG. ISO 3046-1: 2002-05, min LHV (dolna wartość grzewcza): 5,0 kWh/m3 N „ 50 % 

CH4. (z wyjątkiem BGA 252: 6,0 kWh/m3 N „ 60 % CH4).
4 Tolerancja mocy cieplnej: +/- 8 %

5  Dopuszczalne zużycie oleju obliczone w odstępie 500 godzin pracy przy pojemności znamio-
nowej: +/- 20 %

6 Emisje zgodnie z deklaracją producenta nr 1100040 (DE, EN)

BGA 136 ETA

150 200 265

47.2 S4

217 289 382

39,4 41,0 43,0

89  
(180)

102  
(180)

120  
(180)

0,74
(180)

0,87
(180)

1,00 
(180)

6R 130 x 160

12,7

381 488 616

76,1 97,6 123,3

4,1 x 1,5 x 2,1

OVERVIEW



NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ - 
MAKSYMALNE UZDATNIANIE BIOGAZU

W asortymencie produktów agriClean® znajdziemy również 

urządzenie do oczyszczania gazu wytwarzanego w bioga-

zowni  a wykorzystywanego w jednostce kogeneracyjnej. 

Uzdatnianie gazu może być stosowane dla spalania biogazu, 

gazu ściekowego jak i gazu wysypiskowego. agriClean 

przeznaczony jest do działania na zewnątrz, do pracy ciągłej i 

przy stałym przepływie; posiada właściwości mrozoodporne.

agriClean 150, 300, 600:

Kompletny system w formie konstrukcji modułowej do mon-

tażu na zewnątrz składa się z następujących elementów:

Moduł chłodzący

Chłodzenie biogazu poprzez oddzielenie kondensatu

Chłodzenie za pomocą generatora zimnej wody w 

tym chłodnica, zasobnik i układ zabezpieczający 

wraz z chłodnicą, oraz magazynem.

Separator kropel (demister)

Moduł zwiększania ciśnienia i moduł sterujący

Zwiększanie ciśnienia do wymaganej wartości roboczej 

dla CHP, system sterowania i regulacji

Sprężarka bocznokanałowa energooszczędna z 

przetwornicą częstotliwości (przeciwwybuchowa)

Wyświetlacze temperatury i ciśnienia

Wyłącznik ciśnieniowy do bezpiecznego odcięcia 

nadmiernego i niedostatecznego ciśnienia

Szafa rozdzielcza do sterowania systemem

Moduł odsiarczania

Usuwanie związków siarki i cząstek pyłu

Zbiornik  ze stali nierdzewnej na węgiel aktywny

Zawiera nagrzewnicę do wstępnego podgrzewania 

gazu

Izolacja termiczna odporna na dyfuzję i promienio-

wanie UV

agriClean 150 – 600
Wstępne oczyszczanie biogazu.

DANE TECHNICZNE

TYPE: --- AC 120 AC 150 AC 300 AC 600

Przepustowość biogazuz 
chłodzeniem od / do

35 / 20 °C: Nm³ / h 120 150 330 670

45 / 20 °C: Nm³ / h 80 104 199 458

Kompresor ATEX ---
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3
II3G 

Ex-nA IIT3

Wydajność chłodnicza agregatu * kW 4 8 13 28

Chłodzenie układu zasilania V / Ph / Hz 230 / 1~ / 50 400 / 3~ / 50 400 / 3~ / 50 400 / 3~ / 50

Maks. wzrost ciśnienia z 
przepustowością

mbar 50 150 150 150

Wydajność silnika sprężarki * kW 0,75 3,0 5,5 11,0

Typ filtra z węglem aktywnym --- 300 750-2 750-2
2 x 900-3
parallel

Objętość filtra ACF Ltr. 95 520 520 2 x 1.075

Wymiary (dł. x szer. x wys.) m 0,5 x 1 x 1,5 6 x 1,5 x 2,5 8 x 1,5 x 2,5 10 x 2 x 3

Waga systemu (nienaładowanego) kg 150 1.100 1.500 2.000

* Specyfikacje producenta

AGRICLEAN



CHP-SERVICE: WARUNEK KONIECZNY 
DLA EFEKTYWNOŚCI!

Dzięki zespołowi specjalistów serwisowych jesteśmy do 

dyspozycji naszych klientów w zakresie konserwacji i ser-

wisu instalacji przez siedem dni w tygodniu. Serwis tech-

niczny na wezwanie w weekendy i święta jest dla nas i 

naszych partnerów serwisowych oczywistością.

Kompleksowe doradztwo telefoniczne i osobiste zapewnia 

sprawność Twojej instalacji, co pozwala uniknąć niepotrze-

bnych przestojów w produkcji ciepła i energii elektrycznej.

Dla naszych wykwalifikowanych pracowników z wielolet-

nim doświadczeniem, Twoja jednostka kogeneracyjna jest 

najwyższym priorytetem. Z kolei zaawansowany system 

zdalnej konserwacji umożliwia stałe monitorowanie i ocenę 

pracy instalacji, niezależnie od tego, jaka odległość nas 

dzieli.

Wysoka elastyczność i szybka reakcja w nagłych wypadkach 

- to nasza misja!

NASZE USŁUGI –  
KOMPLEKSOWY PAKIET!

Jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo swojej instalacji, 

możesz podpisać umowę na pełną konserwację jednost-

ki kogeneracyjnej. Umowa ta gwarantuje maksymalną 

ochronę inwestycji, wysoką dyspozycyjność techniczną 

wynoszącą 95%> rocznego czasu pracy instalacji oraz prze-

jrzyste kalkulacje kosztów konserwacji.

W przypadku jednostek kogeneracyjnych z silnikami dwu-

paliwowymi lub gazowymi możesz polegać na naszych 

ekspertach serwisowych. Obecnie obsługujemy ponad 

2000 jednostek kogeneracyjnych i stale rozbudowujemy 

nasz serwis, tak aby być blisko naszych klientów. Również w 

zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji nasi specjaliści 

chętnie udzielą Ci porady oraz pomocy, aby uwolnić cały 

potencjał Twojej instalacji

CHP-Services
Możliwości modernizacji w celu 
zwiększenia efektywności.

Konserwacja i części zamienne 
Niezawodni. Doświadczeni.
Zawsze przy Tobie.

  Wyższa sprawność (do 43%) przy takim samym 

bezpieczeństwie pracy

  Dłuższa żywotność przy mniejszym obciążeniu 

podzespołów

  Przejście na nowoczesną, zoptymalizowaną pod 

kątem emisji spalin technologię Gas-Otto

 Zmniejszenie kosztów konserwacji i surowców

  Spalanie zoptymalizowane dzięki ulepszonej 

geometrii tłoka

 Niższa temperatura spalin

  Planowana wymiana pozwalająca uniknąć 

niepotrzebnych przestojów

  Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 2-letniej 

gwarancji producenta na blok silnika DC13 wraz z 

głowicami cylindrów, turbosprężarką i materiałami 

do prac serwisowych

MODERNIZACJA DLA SCANII DC13 
ETA ZA POMOCĄ NASZYCH ZESTAWÓW 
MODERNIZACYJNYCH

Wydajność i niezawodność w zasięgu ręki dzięki naszemu 

pakietowi modernizacyjnemu dla wszystkich starszych 

silników SCANIA DC12 i Doosan V8! Pakiet modernizacy-

jny jest dostępny dla starszych silników dwupaliwowych 

i BlueRail.

„ETA” oznacza silnik SCANIA DC13, który został udoskon-

alony pod względem wydajności przez agriKomp. We 

współpracy z ServiceUnion zostało opracowanych kilka 

pakietów dla SCANIA DC13 ETA 

Oprócz kompletnych zestawów do konwersji oraz silników 

wymiennych do różnych jednostek, oferujemy również 

indywidualne zestawy poprawiające wydajność, umożliwia-

jące osiągnięcie wyższej efektywności nawet w przypadku 

silników, które zostały już przekonwertowane na silnik ga-

zowy DC13.

Przejście na nowoczesną technologię gazową (SCANIA 

DC13). Zwiększenie wydajności. Obniżenie kosztów utrzy-

mania. Zaplanowana wymiana pozwalająca uniknąć niepo-

trzebnych przestojów. Maksymalne bezpieczeństwo dzięki 

2-letniej gwarancji producenta na blok silnika DC13 wraz 

z głowicami cylindrów, turbosprężarką i materiałami do 

prac serwisowych.

NOXLOG –  
SYSTEM MONITOROWANIA NOX

  Pomiar i zapis emisji NOx z maks. 6 jednostek CHP

  Niezależny od producenta system nadzoru

  Możliwość integracji z istniejącymi czujnikami NOx

  Alarmy w przypadku istotnych z punktu widzenia 

eksploatacji awarii lub przekroczenia wartości 

krytycznych

  Prosta obsługa za pomocą komputera, tabletu lub 

telefonu komórkowego

  Szybki i prosty montaż

SCR-SYSTEM SPEŁNIA WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE EMISJI NOX

  Przestrzeganie wszystkich limitów wymaganych 

przez władze w niektórych krajach

 Rejestrowanie działania instalacji

 Przyjazne dla środowiska działanie instalacji

 Zintegrowany katalizator utleniający

  Wyższa wydajność możliwa dzięki bardziej rygory-

stycznej redukcji emisji NOx

 Możliwość połączenia z aKCockpit

  Panel dotykowy do wizualizacji na miejscu lub 

podłączenia do aKCockpit

WIĘCEJ KOMPONENTÓW 
STERUJĄCYCH
 

Pilot energii:

Pilot energii służy do wymiany danych oraz do ste-

rowania zasilaniem. Steruje on CHP, łączy i koordynuje 

produkcję energii z wirtualną elektrownią bezpośred-

niego dostawcy energii.

aKCockpit:

Dzięki aplikacji aKCockpit masz pełną 

kontrolę nad całą instalacją. Aplikacja 

została niedawno wyróżniona nagrodą 
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