
BIOPLYNOVÁ TECHNOLOGIE
Flexibilní a maximálně kvalitní.

KOMPONENTY
Vyzkoušené. Robustní. Spolehlivé.

STANICE
Efektivní. Inovativní. Udržitelné.

VYUŽITÍ
Kogenerace. Biometan. Digestát.

SLUŽBY
Podpora. Poradenství. Odbornost.
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Robert Bugar,
zakladatel a  generální 
ředitel

Michael Engelhardt,
zakladatel

„DOBRÉ ENERGIE“ JE DOST!

Zemědělství je významným spotřebitelem fosil-
ních paliv a chemických hnojiv. Většina zemí má 
za cíl prostřednictvím vládní politiky tuto závis-
lost snižovat – jde totiž o problém ochrany život-
ního prostředí a udržitelnosti. Obnovitelné zdroje 
energie jsou jednoduše řečeno nevyčerpatelné 
– musíme je jen využívat!

ZÁKON O OBNOVITELNÝCH 
ZDROJÍCH ENERGIE – PŘÍBĚH 
ÚSPĚCHU!
VYROBENO V NĚMECKU.

Začátkem 90. let 20. století byly v Německu sta-
noveny první rámcové podmínky pro podporu 
rozvoje systémů obnovitelných zdrojů energie. 
Přijetí zákona „Erneuerbaren Energien Gesetz“ 
(EEG – zákona o obnovitelných zdrojích energie) 
v  roce 2000 umožnilo rozvoj velmi progresiv-
ního odvětví „obnovitelné energie“. Dnes je asi 
50 % německé spotřeby elektřiny kryto obnovi-
telnými zdroji.

DOSAHUJTE ZISKU S NAŠIMI 
HODNOTAMI!

Ve společnosti agriKomp vyvíjíme již od poloviny 
90. let průlomové bioplynové systémy. Dodnes 
jsme u našich zákazníků realizovali více než tisíc 
bioplynových stanic s celkovým instalovaným vý-
konem kolem 400 MWel. Naším cílem bylo a stále 
je umožnit zemědělským podnikům rychlý vstup 
na energetický trh s minimálními vstupními ná-
klady.

DEJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ 
TY NEJLEPŠÍ VYHLÍDKY 
– S „DOBROU“ ENERGIÍ!

Výroba energie z bioplynu – vždy ten nejlepší 
výsledek pro vás. Můžete těžit nejen z regionál-
ních pobídkových programů. Využitím kejdy 
a  hnoje můžete zlepšit nutriční vyváženost 
krmení. Dodržením zákonných požadavků na 
emise můžete zajistit lepší CO2 bilanci. Díky vy-
užití cenného tepla a dodávkám elektřiny nebo 
biometanu na trh dodáte svému podniku další 
likviditu. 

agriKomp – hráč v bioplynu č. 1
Poslední průzkum organizace Deut- 
sche Landwirtschaftsgesellschaft (dlg – 
německého spolku pro zemědělství) uká-
zal, že společnost agriKomp patří mezi 5 
nejlepších firem v sektoru obnovitelných 
zdrojů energie v Německu!
Vezmeme-li v úvahu pouze segment 
bioplynu, je značka agriKomp značkou 
z nejlepším veřejným obrazem za rok 
2020.

INFORMUJE:

ŠIROKÉ KOMPETENCE – Z JEDINÉHO ZDROJE

Vyvíjíme a vyrábíme všechny základní komponenty bioplynových stanic, které jsou zárukou spolehlivosti a kvality. 
Proč nevyužít našich dlouholetých zkušeností?

Ať už se jedná o stanici zpracovávající ze 100 % kejdu, o stanici s dodávkou pevných látek nebo o rozsáhlejší projekt, nabízíme 
vám unikátní, komplexní portfolio – vyzkoušené, testované a inovativní!

Str. 13–20STANICE

Str. 21–22

Na základě našich zkušeností jsme vyvinuli komponenty, které vyhovují dnešním nárokům a jsou do posledního detailu při-
způsobené našim bioplynovým stanicím. Důraz v konstrukci a výrobě klademe nejen na solidní a robustní zpracování, ale také 
na vysokou efektivitu.

KOMPONENTY

Bioplyn lze využít mnoha způsoby. Nabízíme různé možnosti využití: efektivní provoz s jednotkou kogenerace (CHP) nebo zpra-
cování na biometan. Oba produkty lze dodávat do rozvodné sítě zemního plynu nebo využívat jako palivo v dopravě. Máme 
pro vás ale inovativní řešení i v oblasti zpracování digestátu a rekuperace zdrojů.

Str. 23–28VYUŽITÍ

Zbudování bioplynové stanice trvá jen několik měsíců, ale naše servisní partnerství vydrží desítky let. Pracujeme neustále na 
dalším výzkumu a vývoji, abyste byli i nadále úspěšní. Očekávejte od nás to nejlepší – ve všech oborech!

Str. 29–32SLUŽBY

Bioplyn s jistotou
– energie tak, 

jak je třeba.
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21 STANIC

5 STANIC

Merkendorf, Německo

agriKomp GmbH

180 STANIC

La Chaussée St. Victor, Francie

agriKomp France SARL

560 STANIC

3

Warwickshire, Velká Británie

agriKomp Ltd.

5 STANIC

KANADA / 2 STANICE

ČÍNA / 1 STANICE

KEŇA / 1 STANICE

Střelice, Česká republika

agriKomp Bohemia s.r.o.

87 STANIC

VE SVĚTĚ

Ostrzeszów, Polsko

agriKomp Polska Sp. 

10 STANIC

5 3

6

2

62

VÍCE NEŽ 1000 STANIC PO 
CELÉM SVĚTĚ

Karlshamm, Švédsko

Circular Energy Sweden AB

Brescia, Itálie

agriKomp Italia, s.r.l.

122 STANIC

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH

Pro mezinárodně orientovanou síť společnosti agriKomp 
pracuje přibližně 650 zaměstnanců. Kromě německé cent-
rály máme svoje pobočky a partnery ve Velké Británii, Irsku, 
Francii, Švýcarsku, Itálii, Švédsku, České republice a Polsku. 
Dále pracujeme na projektech v Kanadě, Keni a Číně.

Centrála společnosti sídlící ve franckém městě Merkendorf 
je středem rozsáhlé sítě kompetentních a spolehlivých ob-
chodních a servisních partnerů.

VYUŽIJTE NAŠÍ SVĚTOVÉ ODBORNOSTI 
PRO SVŮJ PROJEKT. 

V průběhu let jsme vyvinuli různé bioplynové stanice při-
způsobené charakteristikám a předpisům jednotlivých 
zemí, trhů a provozovatelů. Dosud jsme realizovali více 
než 1000 bioplynových stanic s celkovým výkonem téměř 
400 MWel.

Díky tomu dodáváme elektřinu do asi 950 000  domácností 
a teplo do 200 000 domácností. Tím šetříme v průměru 1,5 
milionu tun CO2 ročně a nahradíme 40 000  tun minerál-
ních hnojiv.

Za všemi těmito stanicemi stojí úspěšní zemědělští podni-
katelé, kteří si výrobou zelené energie zajistili budoucnost 
pro svoje farmy.
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Dobrá síť:
Vždy nablízku, vždy po vašem boku!



PLNÁ KOMPETENCE  
Z JEDINÉHO ZDROJE

... Průběžně...
Výzkum, vývoj a výroba  
vlastních komponent a návrhů zařízení

... Na začátku...
Od projektu až po stavbu

... A po stavbě...   
Komplexní servis 
(technický i biologický)

Koncepce využití 
- Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
- Biometan 
- Zpracování digestátu

Zvýšení výkonu/rozšíření

Koncepce využití tepla
Sítě dálkového vytápění a plynové mikrosítě

Služby s přidanou hodnotou
- Dodávky elektřiny na trh
- Power2Heat

... Jsme vždy na vaší straně!

NEUSTÁLÉ INOVACE  
– DÍKY VYSOKÉMU NASAZENÍ

Komplexní a vizionářské myšlení zakladatelů společnosti – Roberta Bugara 
a Michaela Engelhardta – charakterizuje vývoj podniku až do dnešních dnů. 
Značka agriKomp znamená nejen efektivní technologii a spolehlivý servis, ale 
také inovace, přesvědčení a velkou dávku podnikatelské odvahy:  průlomové 
systémy jako první mobilní bioplynová stanice Güllewerk® nebo míchadlo 
Paddelgigant® jsou jen některé příklady brilantního inženýrství oddělení 
výzkumu a vývoje společnosti agriKomp. 

KONTINUITA – MAXIMÁLNÍ KVALITA

Všechny základní komponenty bioplynové stanice vyvíjí a vyrábí společnost 
agriKomp. To je zárukou naprosté spolehlivosti a trvalé špičkové kvality.  Klí-
čové komponenty jako je flexibilní zásobník plynu (Biolene®), lopatkové mí-
chadlo (Paddelgigant®) nebo robustní technologie vsázky (Vielfraß®), se staly 
mezinárodním standardem stability, spolehlivosti a energetické úspornosti. 

SPOLEHLIVOST 
– ZAJIŠTĚNÝ PŘÍSUN ZDROJŮ

Zbudování bioplynové stanice trvá jen několik měsíců, ale naše servisní 
partnerství vydrží desítky let. Právě to musí být výrobce bioplynových sta-
nic za všech okolností nabídnout. Mezi základní parametry, které rozhodují 
o dlouhodobé ziskovosti vaší stanice, patří stabilní technologie, spolehlivý 
servis a především neustálá práce na vývoji.

Pracujeme neustále na dalším výzkumu a vývoji, abyste i v budoucnu mohli 
být o krok napřed. Očekávejte od nás to nejlepší – ve všech oborech!

„Chcete-li být o krok napřed, musíte být inovativní, musíte mít v na-
bídce spolehlivé a efektivní produkty a musíte také nabízet skvělý 
servis. To ovšem vyžaduje obětavé lidi a skvělou technickou práci,“ 
říká Robert Bugar.

2000 Založení společnosti agriKomp 
v bavorském Weidenbachu

2001 První bioplynová stanice v Německu

2002 Představení produktů 
Paddelgigant® a Biolene®

2003 Představení produktu Vielfraß®

2004 Založení společnosti agriKomp West

2005 První bioplynová stanice v Keni

2006 Výstavba 100. bioplynové stanice
Založení společností 
agriKomp Bohemia (Česká republika),  
agriKomp France (Francie),  
agriKomp Süd (Německo)

2007 Představení produktu Quetschprofi®

2008 Inovace: Představení produktu Güllewerk®

2009 Společnost agriKomp získává cenu za 
inovace 
ve vládním obvodu Střední Franky

2010 Založení společností
agriKomp Slovakia (Slovensko), 
agriKomp Polska (Polsko), 
agriKomp UK (Velká Británie)

2011 Založení společnosti agriKomp CSS (Kanada)
Představení produktu Formprotect® 

2012 Uvedení první kompaktní 
stanice na kejdu do provozu

První bioplynová stanice v Kanadě

2013 Akvizice podílu ve společnosti SCHNELL 
Motoren AG

2014 Představení produktu agriSelect®
Vývoj a výroba 
systému BGA 086
Certifikace dle normy DIN ISO 9001:2008

2015 Představení systému pro úpravu 
plynu agriPure®

2016 Představení produktu agriFer®
Vývoj a výroba 
systému BGA 136
Zakládající člen společnosti ServiceUnion 
GmbH (servisní síť)

2017 Certifikace dle normy DIN ISO 9001:2015

2018 Založení společnosti ServiceUnion SAS 
(Francie)
Investice/podíl ve společnosti BIORESTEC
Představení produktu agriFer® Plus 
(systému na zpracování digestátu)

2019 Uvedení 300. malé (zemědělské) bioplynové 
stanice do provozu

2020 Partnerství se společností Biemme Impianti 
(Itálie)
Uvedení 100. bioplynové stanice ve Francii 
do provozu

2021 Uvedení prvního systému agriFer® Plus do 
provozu

2022 Založení společnosti agriKomp Italia
Představení sady pro BGA 136 ETA, DC 13 ETA

HISTORIE SPOLEČNOSTI – VÝZNAMNÉ  
UDÁLOSTI ZA POSLEDNÍCH 20 LET

Přesvědčivá  
bioplynová technologie:
Známe  
svůj obor.
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Střelice, Česká republika

agriKomp Bohemia s.r.o.

87 STANIC

PROFIL SPOLEČNOSTI

V České republice, na Slovensku a v Polsku  
realizoval agriKomp Bohemia přes 100 bioply-
nových stanic s výkonem od 160 kW do 2 MW. 
O spolehlivosti a kvalitě použité technologie 
vypovídá zejména to, že všechny podstat-
né konstrukční díly bioplynových stanic byly  
vyvinuty a vyrobeny přímo agriKompem.

Naše služby při výstavbě nejen bioplynových 
stanic zahrnují všechny kroky od zemních pra-
cí, výstavby betonových jímek a zděných částí 
stavby, přes montáž technologií jako jsou po-
trubí, zabudování míchadla, vkládací techniky, 
topení, kogenerační jednotky atd. až po elek-
trické připojení.

Garantujeme vám stabilní a rentabilní provoz, 
zaručujeme dlouhodobou servisní péči, podpo-
řenou modelovou věrností stanic a disponujeme 
rozsáhlým skladem náhradních dílů. Poskytu-
jeme rychlý a spolehlivý servis technologie a 
kogeneračních jednotek, laboratorní servis a 
biologický dozor. Náš servisní tým je vám plně k 
dispozici i po dokončení a zprovoznění stanice.

HISTORIE

2005 počáteční aktivity v oblasti obnovitelných 
zdrojů

2006 založení společnosti s ručením omezeným 
agriKomp Bohemia

2006 účast na mezinárodním veletrhu TECHAGRO 
Brno

2007 výstavba první bioplynové stanice
v Bohuňovicích

2010 první agriKonference pro zákazníky 
společnosti v Zubří

2011 Obdrženo ocenění 

Radek Házy,
jednatel agriKomp 
Bohemia

Martin Mrůzek,
jednatel agriKomp 
Bohemia

Jsme členem

Na výstavbu odpadové bioplynové stanice je 
možné čerpat investiční dotace z Operačního 
programu Životní prostředí ve výši až 85 % ze 
způsobilých výdajů.

agriKomp Bohemia  
vám nabízí: 

návrh bioplynové stanice od A do Z 
zdarma

zpracování projektové dokumentace 
pro stavební povolení

žádost o dotaci na výstavbu

realizaci stavby

2012 výstavba a spuštění 2MW BPS Dříteč a
Městský Dvůr

2013 výstavba a spuštění dpadové BPS Všebořice

2016 výstavba a spuštění biometanové BPS Chaumont 
ve Francii

2016 10 let působení společnosti agriKomp
Bohemia na trhu

2019 zahájení realizací prvních tří BPS v Polsku 
podle nového zákona 

2020 pokračování výstavby dalších BPS v Polsku

agrikomp Bohemia 
– se představuje
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STANICE INDI

AGRISELECT

VE SVĚTĚ

~ 200 STANIC

~ 700 STANIC

NAŠE STANICE INDI –
INDIVIDUÁLNÍ JAKO VY!

Naše rozsáhlé portfolio komponent nabí-
zí širokou škálu různých konfigurací sys-
tému. Díky výhradnímu používání našich 
osvědčených komponent je zaručena konzi-
stence modelů. Díky tomu získáváte vysokou 
míru bezpečnosti a potřebnou flexibilitu. Takto 
vznikají jednotlivé bioplynové stanice přizpůso-
bené daným provozním požadavkům. 

Stanice mohou mít výkon 55 kWel až 2,5  MWel 
nebo i více – ať už se jedná o CHP nebo moder-
nizaci na biometan. 

Vyvíjíme a vyrábíme individuální a vysoce hos-
podárné řešení, které vyhoví vašim představám 
a potřebám. Výsledkem je stanice, kterou na-
zýváme „Indi“.

VÝHODY PRO VÁS  
V KOSTCE!

Individuální návrh stanice 

Standardizovaná technologie

Nejvyšší bezpečnostní standardy

Výkonné a osvědčené komponenty 
agriKomp

Dokonale sladěná rozhraní

Široké portfolio kogenerace (řada 
agriKomp BGA) a modernizace na 
bioplyn (agriPure®) pro efektivní využití 
bioplynu

Kompetentní servis a spolehlivé 
dodávky náhradních dílů

Neustálá aktualizace

SPOUSTA VARIANT PRO SPLNĚNÍ 
VAŠICH POŽADAVKŮ!

Výsledkem více než 20 let zkušeností a vývoje v oboru bi-
oplynových stanic a konstrukce jejich komponent je rozsáhlé 
a všestranné portfolio komponent a stanic. Ať už se jedná 
o zpracování kejdy, zemědělských zbytků, trávy nebo siláže 
– výkonná technologie a široká škála speciálně vyvinutých 
komponent a stanic vám dává volnou ruku.

VYUŽIJTE DOSUD NEVYUŽITÝ POTENCIÁL

Výroba bioplynu z hnoje a kejdy, organických zbytků a ob-
novitelných surovin získává v posledních letech na oblibě. 
Zejména díky využití hnoje, kejdy a organických zbytků bude 
pro vás provoz bioplynové stanice ziskový. 

Je-li například nutno zbudovat novou stavu pro ustájení 
dobytka, doporučuje se zahrnout do projektu i bioplynovou 
stanici. V mnoha případech lze podstatně ekonomičtější 
a udržitelnější řešení nalézt s minimálním úsilím.

PŘIZPŮSOBENO  
VAŠEMU PODNIKÁNÍ

Naši konzultanti jsou odborníci z praxe a znají svůj obor. 
Společně s vámi určí optimální konfiguraci systému pro váš 
podnik. V projektu vaší bioplynové stanice budou zohled-
něny různé provozní podmínky a parametry, jako je sklízená 
plocha, vstupní materiály, provozní plánování a čas, který 
chcete do provozu stanice investovat.

NEJVYŠŠÍ STANDARD

Vysoký stupeň standardizace, certifikace ISO 9001 a shoda ES 
jsou pro nás měřítkem kvality a bezpečnosti. Nejde jen o to 
splnit základní bezpečnostní směrnice a zákonné požadavky. 
Shodné systémy a komponenty umožňují nejvyšší kvalitu při 
použití různých materiálů a procesů zpracování. To je zárukou 
dlouhodobých spolehlivých dodávek potřebných náhradních 
dílů a kompetentního servisu. 

Sofistikované bioplynové stanice
Efektivní. Inovativní. 
Udržitelné.
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AGRISELECT®  
– VÝBĚROVÁ KVALITA

Výraz „Select“ v názvu naší stanice znamená pečlivě vybrané 
komponenty v kombinaci se širokou škálou doplňků. Značko-
vé komponenty, které lze inteligentně uspořádat a flexibilně 
kombinovat. K tomuto procesu můžete přispět i vy. 

Kompaktní bioplynovou stanici lze postavit během pouhých 
několika týdnů. Předmontované moduly, technologie na klíč 
a kogenerační kontejner, unikátní systém konstrukce nádrží 
FormProtect® a využití zkušeného dozoru na místě zajišťuje 
rychlý průběh instalace zařízení.

SELECT – SOLIDNÍ PLATFORMA  
A ŠIROKÁ NABÍDKA MOŽNOSTÍ

Základem jsou standardizované konfigurace systému využí-
vající osvědčenou technologií agriKomp. Systém agriSelect® 
můžete nakonfigurovat individuálně podle svých potřeb 
s využitím značkových komponent agriKomp a široké škály 
balíčků a doplňků:

Konstrukce fermentoru v systému FormProtect® nebo konvenč-
ní jednovrstvá nebo dvouvrstvá membránová střecha Biolene®, 
kogenerační kontejnery s různými kogeneračními jednotkami 
agriKomp řady BGA, technické a mezilehlé kontejnery nebo 
ponorné či lopatkové míchadlo. Vizuálně atraktivní kontejnery 
mají betonovou konstrukci a jsou prefabrikované a tedy rychle 
připravené k provozu. 

VOLNÝ VÝBĚR VSTUPNÍ SUROVINY

Systém agriSelect® lze provozovat v režimu 100% zpracování 
splašek. Po modernizaci systému agriSelect instalací podava-
če Vielfrass® a lopatkového míchadla Paddlegigant® lze zpra-
covávat i pevné látky (např. energetické plodiny, zemědělské 
zbytky apod.) a dokonce 100% hnůj.

VYUŽITÍ TEPLA

Efektivní využití energie a důmyslný systém využití tepla 
vytváří dostatek cenného tepla pro bezplatné regenerační 
vytápění budov.

VÝKON

Systém agriSelect® je nabízen s výkonem 55 až 
265 kWel. 

Model 55–80 kWel 

Klasická zemědělská bioplynová stanice; v pro-
vozu jich je více než 150. Stanice je standardně 
vybavena systémem agriKomp BGA 086. 

Model 75–150 kWel 

V našem modelu agriSelect® středního výko-
nu je využit systém BGA 095 s nejnovějším řa-
dovým pětiválcovým motorem SCANIA DC09. 

Model 150–265 kWel 

Náš velmi úspěšný model BGA 136 ETA využívá 
spolehlivě a efektivně bioplyn v naší největší 
variantě agriSelect®. V provozu je již více než 
50 stanic. K úpravě plynu slouží systém agriC-
lean 150.

VÝHODY PRO VÁS  
V KOSTCE!

Tři základní modely nabízejí výkon 
stanice 55–265 kWel

Vybaveno osvědčenými komponentami 
agriKomp

Široká škála možných vstupních 
materiálů

Individuálně konfigurovatelný systém

Modulární konstrukce

Řada dalších balíčků a doplňků

Vysoká míra standardizace

Krátká doba výstavby

Prefabrikované kontejnery

Předem sestavené moduly

Atraktivní design

akCockpit®  
– webová aplikace

Naše komplexní ře-
šení pro monitoring 
a řízení bioplynových 
stanic a kogenerač-
ních jednotek a mo-
dernizaci bioplyno-
vých stanic. 

Aplikace zobrazuje 
přehled všech důleži-
tých informací o vaší 
stanici. To umožňuje 
provádět rozsáhlé 
analýzy a monitoring 
a ušetřit tak spoustu 
času.
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agriSelect®  
– náš všestranný systém

STANICE



Chladicí okruh

Tepelný okruh

Plynový okruh

1 Fermentor 3 Zásobník 5 Chladič 7 Kompresor 9 Post-komprese 
(pro vysokotlaké rozvody)

2 Post-fermentor 4 Topná jednotka 6 Odsíření 8 Čištění plynu pomocí 
membrán 10 Vstřikovací stanice

1

2

3

4

5 6 7 8

9

10

V. VYUŽITÍ
IV. DODÁVKY  
DO PLYNOVÉ SÍTĚ

III. VÝROBA METANUII. PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA

I. VÝROBA BIOPLYNU

OD BIOPLYNU  
K BIOMETANU

Inovativní a udržitelné zařízení na úpravu bioplynu agriPure® 
vyvinula společností agriKomp v roce 2015.

Proces zušlechťování bioplynu přeměňuje bioplyn získaný 
anaerobní fermentací pomocí speciálních membrán na bio-
metan. Čištění a úprava bioplynu probíhá v několika krocích. 
Bioplyn je poté stlačován a proudí přes membrány, které od-
lučují metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2) na molekulární úrovni. 
Po tomto procesu zušlechtění je možné výsledný biometan 
posílat do plynové sítě nebo dále stlačovat či zkapalňovat 
a používat jako pohonné hmoty.  

Obecně platí, že zušlechtěný biometan lze používat všude 
tam, kde se pracuje se zemním plynem. Obě varianty jsou 
chemicky ekvivalentní a liší pouze fosilním resp. biogenním 
původem. To otevírá širokou škálu možných aplikací.

AGRIPURE®

– KOMPLEXNÍ ŠPIČKOVÉ ŘEŠENÍ

Systém agriPure® představuje komplexní řešení pro anae-
robní fermentaci a zušlechťování bioplynu: od bioplynových 
stanic přes úpravu bioplynu až po systémy zušlechťování 
bioplynu. agriKomp je jasnou volbou pro váš projekt! 

Výsledkem je špičkově kvalitní a koordinovaná instalace 
různých komponent. Díky rozsáhlé servisní síti, zkušeným 
servisním technikům a rychlé dostupnosti náhradních dílů 
získáte ke svojí stanici agriPure® skvěle koordinovanou a spo-
lehlivou servisní podporu, která vám umožní maximálně 
využívat všech příležitostí pro dlouhou a bezproblémovou 
životnost stanice. 

Flexibilita

Díky procesu zušlechťování agriPure® můžeme realizovat 
široké spektrum bioplynových stanic od malých až po ty 
rozsáhlé. Flexibilita tohoto procesu umožňuje snadno při-
způsobit membránovou technologii měnícím se hodnotám 
průtoku a složení plynu.  Standardní rozsah kapacity systému 
agriPure® činí 150 Nm3/h až 2000 Nm3/h surového plynu.

MEMBRÁNOVÉ MODULY  
PRO OPTIMÁLNÍ VÝSLEDKY

K  čištění bioplynu se používají speciálně vyvinuté membrá-
nové moduly. Náš systém agriPure® je vybaven membránami 
SEPURAN® Green od společnosti EVONIK. Odlučovací membrány funguje 
na principu selektivní permeace. Jsou zhotoveny z několika tisíc jemných 
dutých vláken, která zaručují velmi dobrou selektivitu. Odlučují se suro-
vého bioplynu plyny a produkují metan o koncentraci až 99 %. Tato ino-
vativní technologie sestává ze tří stupňů a umožňuje optimální účinnost 
zpracování s minimálními ztrátami (úniky) bioplynu, takže lze dosáhnout 
maximálního výtěžku biometanu. 

SYSTÉM REKUPERACE TEPLA

Odvod přebytečného tepla z tepelného systému zušlechťovací stanice za-
jišťuje vysokou účinnost stanice jako celku. Bioplynový kompresor využívá 
k mazání olej. Tento olej se během provozu zahřívá a je nutno jej chladit. 
Lze to zajistit nouzovými chladiči nebo – jako je tomu právě v našem sys-
tému agriPure® – integrací do sofistikovaného systému rekuperace tepla. 

Do systému rekuperace tepla jsou integrovány i další komponenty (např. 
chlazení plynu), které dále zvyšují účinnost. Systém rekuperace tepla je 
umístěn v kontejneru topného systému.

VÝHODY PRO VÁS  
V KOSTCE

Plně automatizovaný systém, snadná 
obsluha

Výtěžnost metanu ≥ 99,4 %

Komponent ve výběrové kvalitě

Vysoká energetická účinnost / nízké 
provozní náklady

Důmyslná rekuperace tepla

Modulární systém: umožňuje rozšíření

Rychlé opětovné spuštění systému pro 
produkci plynu pro dodávky do sítě

Nejlepší účinnost membrán v odvětví

Není nutné žádné procesní teplo

Komplexní servisní podpora

Dostupnost důležitých náhradních dílů 
na skladě

Funkce on-line kontroly
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agriPure® – 
systém pro úpravu bioplynu.

STANICE



Bioplyn

Kogenerace Odpařování a reverzní osmóza

Kapalná fáze

Digestát
Separátor Kapalné

hnojivo

Bioplynová stanice Biomasa

Roztok amoniaku

Voda
Průmysl (močovina, nátěry,
léčiva, AdBlue atd.)

Teplo

Pevné
hnojivo

VÝHODY PRO VÁS  
V KOSTCE 

Mnohem menší objem digestátu

Zušlechtění digestátu na koncentrované, 
vysoce kvalitní kapalné hnojivo 
a čpavkovou vodu (tedy základní 
průmyslovou chemickou surovinu)

Minimalizace emisí (amoniak)

Vyšší ekonomická ziskovost stanice

agriFer® Plus je jediný proces na 
dnešním trhu, který odlučuje dusík ze 
zemědělských procesů

Nižší náklady na zpracování 

Stabilní tržní poptávka po produktech 
procesu

Provozovatel stanice se místo 
výrobce problematických látek stane 
producentem důležitých základních 
chemikálií

INOVATIVNÍ PROCES  
ZPRACOVÁNÍ DIGESTÁTU

Skladování a využívání kejdy a digestátu znamená pro provo-
zovatele bioplynových stanic zvýšenou finanční zátěž. Většina 
procesů nabízených na dnešním trhu funguje na principu 
zmenšování objemu a koncentrace živin. Žádný z nich ale 
neumožňuje odebírat přebytečný dusík. 

Vysoký obsah dusičnanů v půdě a podzemních vodách je 
mimo jiné způsoben nadměrným hnojením kejdou s obsa-
hem amoniaku, digestátem a pevným hnojem. Velká část 
použitého amoniaku se v půdě mění na dusičnany. 

ODPAŘOVÁNÍ, KOGENERACE  
A VYPOUŠTĚNÍ

Inovativní proces komplexního zpracování agriKomp před-
stavuje ekonomické řešení problému s dusičnany a zároveň 
možnost zmenšení objemu. Digestát obsahující dusík se 
v tomto procesu zpracovává odpařováním v kombinaci s re-
verzní osmózou. 

Dusík se přeměňuje na tržně prodejný roztok amoniaku, který 
se používá v chemickém průmyslu (např. k čištění spalin). 

V procesu agriFer® Plus je vstupní materiál odlučován na 
cca 3 % vodního roztoku amoniaku (který obsahuje až 50 % 
veškerého dusíku ze vstupu), cca 49 % vody, 21 % pevného 
materiálu a cca 27 % koncentrátu NPK (dusík, fosforečnany 
a draslík), který lze využít jako hnojivo. 

 
UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ  
SE ZDROJI 

Oproti stávajícím postupům jsou zde živiny získávány ve for-
mě obchodovatelných produktů. Koncept se vyznačuje také 
vysokou šetrností k životnímu prostředí, protože vyžaduje 
méně chemických aditiv. 

Náš proces zpracování výrazně zvyšuje ziskovost, chrání 
podzemní vodu a umožňuje udržitelné hospodaření se zdroji.

PROCES JAKO CELEK SESTÁVÁ  
ZE ČTYŘ PODPROCESŮ

1. Odlučování digestátů
Digestát je nejprve mechanicky separován na kapalnou a pevnou složku. 
Kapalná složka je přes síto dodávána do výparníků, zatímco pevnou složku 
lze dočasně uskladnit na vhodném místě.

2. Frakční odpařování
Systém agriFer® Plus využívá nově vyvinutý procesu frakčního odpařování. 
Frakční odpařování využívá rozdílných tlaků par amoniaku a vody k jejich 
odlučování v několika stupních.

3. Rektifikace
Cílem rektifikace v systému agriFer® Plus je zvýšit podle potřeby kon-
centraci amoniaku ve vodě. To umožňuje snížit náklady na skladování 
a přepravu a generuje zisk z prodeje roztoku amoniaku.

4. Reverzní osmóza
Kondenzát vznikající ve výparnících je přitlačován k polopropustným 
membránám pro reverzní osmózu. Výsledný permeát (vodu) lze využít 
k provozním účelům nebo vypouštět bez dalšího čištění do povrchových 
vod. Zadržený koncentrát se buď vrací zpět do procesu frakčního odpa-
řování nebo jej lze použít jako vysoce kvalitní minerální NPK hnojivo.
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agriFer® Plus
Zpracování digestátu  
příští generace.

STANICE



FormProtect®
Konstrukce: Vnitřní 
a vnější panely

agriMix – malé jemné 
míchadlo pro stanice na 
kejdu

ZDE JE TŘEBA  
ODBORNÍK!

Praxe ukazuje, že zpracování hnoje, trávy, zemědělských 
zbytků a siláže si klade zvláštní technické nároky. Právě pro-
to jsme na základě našich zkušeností vyvinuli komponenty, 
které těmto nárokům vyhoví, a  sladili jsme je dohromady. 
Jsou solidní, robustní, efektivní a spolehlivé – a zaručují tak 
maximální provozuschopnost.

KVALITNÍ, VYZKOUŠENÉ A TESTOVANÉ – 
A STÁLE INOVATIVNÍ!

Naše společnost vyvíjí a  vyrábí všechny základní kompo-
nenty sama. Všechny tak mají stejnou vysokou kvalitu a vy-
hovují platných mezinárodním normám ES i  bezpečnost-
ním normám. Díky naší neustálé práci na vývoji a inovacích 
budete vy i vaše stanice vždy na špici!

PADDELGIGANT® 
– VÝKONNÉ MÍCHADLO

Energeticky úsporná technologie míchadla byla navržena 
speciálně pro strukturované substráty s vysokým obsahem 
sušiny. Tato možnost otevírá provozovatelům bioplyno-
vých stanic širokou škálu použitelných surovin. Čtyři šikmé 
nízkootáčkové lopatky zajišťují optimální a biologicky še-
trné míchání v nejkratším možném čase. To má obrovský 
význam pro optimální výtěžnost plynu a eliminaci vzniku 
kapalných a pevných vrstev.

VIELFRAß® – SPOLEHLIVÝ PODAVAČ 
PEVNÝCH MATERIÁLŮ

Podávání do fermentorů hraje klíčovou roli v  ekonomice 
a efektivitě provozu bioplynové stanice. Spolehlivý a efek-
tivní systém podávání tuhých látek zajistí optimální přísun 
biomasy do fermentoru a tedy vyšší výtěžnost plynu, nižší 
spotřebu energie a menší opotřebení míchadel a čerpadel.

Pro maximální výkon stanice je stále důležitější zvolit ta-
kovou metodu podávání, která umožní použití i  obtížněji 
zpracovatelných materiálů. Naše produkty Vielfraß® vám 
nabídnou širokou škálu surovin.

Různorodost řady Vielfraß® je na dnešním trhu unikátní: zá-
kladní jednotky o objemu 3 až 12 m³ s kontejnerem 20, 30 
nebo 40 m³ umožňují množství různých kombinací o celko-
vém objemu až 90 m³.

Vrcholným modelem v  portfoliu je variant Vielfraß® LEF 
o  objemu až 139 m³. Model Vielfraß® LEF má pohyblivou 
pochozí podlahu a jednotku PreMix, která umožňuje rovno-
měrnou dodávku kapalné suroviny do fermentorů.

QUETSCHPROFI® – MODERNÍ 
SEPARAČNÍ TECHNOLOGIE

Při separaci digestátu s vysokým obsahem tuhého 
hnoje a trávy naráží konvenční separační techno-
logie na svoje limity. Proto jsme vyvinuli úsporný 
a robustní separátor digestátu a kejdy. Pět jemných 
filtračních bubnů a pneumatický válec s plynulou 
regulací umožňuje flexibilně reagovat na měnící se 
obsah sušiny, čímž zajišťuje vysokou úroveň sepa-
race a spolehlivou kvalitu výsledného produktu.

BIOLENE® – 
FLEXIBILNÍ ZÁSOBNÍK PLYNU

Naše jednoplášťová membrána Biolene® pro 
skladování bioplynu, která se již osvědčila v ne-
spočetných praktických aplikacích, představuje 
ekonomické řešení pro vaši bioplynovou stanici. 
Biolene® je zásobník na plyn a  kryt zásobníku 
v  jednom a  nabízí tak vysoce efektivní řešení 
pro malé zemědělské a průmyslové bioplynové 
stanice.

ZÁSOBNÍK PLYNU S DVOJITOU 
MEMBRÁNOU

Flexibilní a efektivní provoz bioplynové stanice 
úzce souvisí se skladováním bioplynu. Naše vy-
soce kvalitní a odolná dvojitá membránová stře-
cha je ideálním řešením pro flexibilní skladování 
bioplynu. Vnější plášť zajišťuje ochranu proti po-
větrnostním vlivům a chrání tak vnitřní plynovou 
membránu před vnějšími vlivy.

Naše membrány na ochranu proti povětrnostním 
vlivům vyráběné z polyesterové tkaniny potažené 
PVC jsou speciálně navrženy tak, aby odolávaly 
vysokým teplotám, což zaručuje jejich maximální 
životnost. Plynová membrána pod vrchní mem-
bránou je také odolná vůči vysokým teplotám 
a též vysoce elastická a odolná. Napnutí a stabili-
tu vnější membrány zajišťuje několik pomocných 
dmychadel. Díky tomu je membrána odolná proti 
silnému větru i velkým teplotním výkyvům. 

FORMPROTECT® – 
INTELIGENTNÍ SYSTÉM 
KONSTRUKCE ZÁSOBNÍKU

Naše společnost nabízí exkluzivně unikátní sys-
tém konstrukce fermentoru, který sestává ze 
snadno manipulovatelných PVC modulů, díky 
kterým drží výplně pevně na svém místě a jsou 
nedílnou součástí zásobníku.  Není nutné do-
plňovat žádný povlak, izolaci ani impregnaci, 
protože beton a  ochrana proti povětrnostním 
vlivům je již integrovaná v konstrukci.
Systém je absolutně plynotěsný a  vodotěsný 
a odolný vůči sirovodíku a kyselé korozi. Vnější 
stěnu není nutno izolovat, natírat ani obkládat. 

Systém FormProtect® je nabízen i  jako opravný 
systém např. pro rekonstrukci stávajících zásob-
níků.

SKUTEČNÁ TRVANLIVOST

ORIGINÁL
– JIŽ OD ROKU 2002 –
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Skutečná trvanlivost. Již od roku 2002.
Komponenty Solidnost a spolehlivost
Spolehněte se na originál!

KOMPONENTY



BGA 095  
 75 kWEL–150 kWEL

Naše kogenerační jednotka řady BGA 095 je optimalizována 
pro maximální výkon a provozuschopnost. Jednotka BGA 095 
je častou volbou v nižší výkonové třídě a představuje vhodné 
řešení při rozšiřování bioplynové stanice.

Je vybavena nejnovějším řadovým pětiválcovým motorem 
SCANIA DC09. Kogenerační jednotka se vyznačuje nízkými 
nároky na údržbu a velmi rychlou dostupností náhradních 
dílů. Všechny komponenty včetně zařízení pro dálkovou 
údržbu a monitoring jsou osazeny na rámu minimalizujícím 
vibrace. 

VÝHODY PRO VÁS V KOSTCE

Nejmodernější, technicky vyspělý řadový pětiválcový 
motor SCANIA (DC09).

Devítilitrová jednotka v robustním provedení

Nízké nároky na údržbu a vynikající dostupnost 
náhradních dílů

Všechny komponenty jsou osazeny na jediném rámu.  
To platí i pro zařízení pro dálkovou údržbu 
a monitoring.

BGA 136 ETA
150 KWel–265 KWel

Kogenerační jednotka řady 136, která se vyrábí od roku 2016, 
je naším příspěvkem v základní a oblíbené výkonové třídě. 

Osvědčená jednotka BGA 136 se dočkala zvýšení účinnosti. 
Nová verze „ETA“ s účinností vyšší až o 43 % bude nabízena 
od roku 2022.

Kogenerační jednotky typu BGA 136 jsou vhodné pro střed-
ně velké zemědělské provozy a jsou ideální pro provoz ve 
dvojitém či vícenásobném systému. 

Řada BGA 136 se vyznačuje robustní konstrukcí, vynikajícími 
rozběhovými parametry a prakticky osvědčenou technologií, 
která zajišťuje vysokou provozuschopnost. 

VÝHODY PRO VÁS V KOSTCE

Produktová řada BGA 136 využívá nejmodernějších 
motorů Scania DC13.

Elektrická účinnost dosahuje až 43 %.

Optimalizovaný hydraulický systém vhodný zejména 
pro flexibilní provoz 

BGA 086  
55 KWel–80 KWel

Robustní a spolehlivé bioplynové jednotky řady 086 (BGA 
086) pro nižší výkonové spektrum představují osvědčené 
a oblíbené řešení společnosti agriKomp již od roku 2014. Ve 
výkonové třídě 55 kWel až 80 kWel představují tyto kogenerač-
ní jednotky ideální řešení pro menší zemědělské bioplynové 
stanice. Pro malé zemědělské podniky je výhodný dlouhodo-
bý provoz kogenerační jednotky, její stabilní výkon a snadná 
dostupnost náhradních dílů. Jednotka BGA 086 má upravený 
6válcový řadový motor a je optimalizována pro maximální 
výkon a provozuschopnost. Důmyslně konstruovaný řadový 
motor zaujme nízkými nároky na údržbu. Díky zdvihovému 
objemu 8 litrů je tento motor ideálním vytrvalcem s vysokými 
hodnotami výkonu.

VÝHODY PRO VÁS V KOSTCE

Technicky vyspělý řadový šestiválcový motor

Zdvihový objem 8 litrů, robustní provedení

Nízké nároky na údržbu a vynikající dostupnost 
náhradních dílů

Velmi kompaktní, prostorově úsporná konstrukce: 
Všechny komponenty jsou osazeny na jednom 
rámu, a to včetně zařízení pro vzdálenou údržbu 
a monitoring

VYSOKÝ VÝKON  
– MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST

Kogenerační jednotky (CHP) umožňují univerzální využití 
a představují v současnosti ekonomickou a efektivní tech-
nologii pro ochranu klimatu. Všechny kogenerační jednotky 
fungují na principu decentralizované výroby tepla a elektřiny, 
přičemž oba zdroje energie lze na místě odebírat.

Společnost agriKomp vám nabízí energetické koncepty na 
míru pro kogenerační systémy. Vyvíjíme optimalizované 
kogenerační jednotky s moderními motory od předních vý-
robců (např. SCANIA) o nízkém až středně vysokém výkonu. 

Naše kogenerační jednotky se vyznačují robustností a spo-
lehlivostí. Výsledkem jsou nízké náklady na údržbu, které 
v našem oboru nemají konkurenci.

Všechny naše kogenerační jednotky můžeme dodat v podo-
bě předinstalovaného kontejnerového řešení (s ocelovým 
nebo betonovým kontejnerem) nebo jako individuální řešení 
připravené např. k integraci do stávající budovy.
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BGA 222 
300 KWel–350 KWel

V roce 2008 jsme uvedli na trh velké, stabilní a spolehlivé 
bioplynové elektrocentrály řady 222. Od té doby si tuto sil-
nou a výkonnou řadu oblíbila řada zákazníků a jedná se tak 
o často instalované řešení ve výkonové třídě do 350 kWel. Tyto 
kogenerační jednotky se prosadily a osvědčily ve velkých 
zemědělských provozech nejen v Německu, ale i v zahraničí. 
Jsou efektivní a mají extrémně nízké nároky na údržbu.

Řada BGA 222 je založena na robustním vidlicovém 12vál-
covém motoru, který zaručuje dlouhou životnost. Díky neu-
stálému vývoji byla tato elektrocentrála dále optimalizována 
z hlediska výkonu a vysoké provozuschopnosti. 

VÝHODY PRO VÁS V KOSTCE

Zmodernizovaný vidlicový 12 válcový motor

Robustní a pevná konstrukce

Nízké nároky na údržbu

Velmi rychlá dostupnost náhradních dílů

Regulace teploty jednotlivých válců

BGA 252 
– AŽ 530 KWel

Tato výkonná jednotka z našeho portfolia se vyznačuje sta-
bilní a robustní konstrukcí. Díky prostorově úspornému vid-
licovému dvanáctiválcovému motoru MAN a vysoké provo-
zuschopnosti se jedná o častou volbu kogenerační jednotky 
ve střední výkonové třídě. 

Optimalizovaný hydraulický systém, který byl navržen speci-
álně pro flexibilní provoz, je zaručena vysoká a stabilní teplota 
proudění. To zabraňuje kondenzaci výfukových plynů v tepel-
ném výměníku ve výfukovém systému. Místo akumulátorů 
využívá jednotka BGA 252 standardizovaný síťový startér. To 
zaručuje bezpečný náběh při konstantních otáčkách, což je 
zejména při flexibilním provozu nezbytností.

VÝHODY PRO VÁS V KOSTCE

12válcový motor MAN (E3262 LE212) 

Robustní a spolehlivá konstrukce

Nízké nároky na údržbu, velmi rychlá dostupnost 
náhradních dílů

Optimalizovaný hydraulický systém vhodný zejména 
pro flexibilní provoz

Síťový startér pro zvýšení otáček při náběhu

AGRICLEAN
Množství bioplynu se 
vstupním/výstupním 
chlazením 
v Nm³/h 35 / 20 °C: 45 / 20 °C:

AC 120 120 80

AC 150 150 104

AC 300 330 199

AC 600 670 458

* Informace od výrobce

AGRICLEAN – MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST 
ČIŠTĚNÍ

Produkty řady agriClean slouží k čištění plynu vznikajícího 
v bioplynové stanici pro využití v kogenerační jednotce. Lze je 
využít ke zpracování bioplynu ze spalování, odpadního plynu 
i skládkového plynu. Jsou určeny pro nepřetržitý venkovní 
provoz a při konstantním průtoku jsou též mrazuvzdorné.

agriClean 150, 300, 600:
kompletní systém v modulárním provedení pro venkovní 
instalaci, který sestává z následujících částí:

Chladicí modul

Chlazení bioplynu separací kondenzátu

Chlazení generátorem chladné vody včetně chladiče, 
zásobníku a bezpečnostního modulu 

Odlučovač kapek (demister) 

Tlakovací a regulační modul 

Tlakování na provozní tlak požadovaný kogenerační jed-
notkou, regulační systém

Kompresor s bočním kanálem s regulací frekvenčním 
měničem pro úsporu energie (v nevýbušném 
provedení)

Signalizace teploty a tlaku 

Tlakový spínač pro bezpečnostní vypnutí při přetlaku 
a podtlaku

Rozváděč pro ovládání systému

Odsiřovací modul

Eliminace sloučenin síry a prachových částic

Kontejner s aktivním uhlím zhotovený z nerezové 
oceli

Včetně topného výduchu pro předehřev plynu

Izolace odolná vůči UV záření a difuzi
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OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE 
S POZITIVNÍMI VLASTNOSTMI

Bioplyn vzniká přirozenou cestou rozkladem organického 
odpadu nebo obnovitelných surovin. Je vyráběn v podobě 
směsi 50–75 % metanu, 25–45 % oxidu uhličitého, malého 
množství vody a stopového množství dalších plynů, jako je 
sirovodík, kyslík, dusík, amoniak a vodík.  

Bioplyn lze využít k výrobě elektřiny a tepla za pomoci vhod-
ných kogeneračních jednotek. Tento způsob využití je ovšem 
silně závislý na dané lokalitě a nevyužívá všech předností 
tohoto primárního zdroje energie. Zušlechtěním bioplynu 
na biometan je možné využít celou řadu dalších pozitivních 
vlastností a možností.

CO JE TO BIOMETAN?

Komerčně dostupný zemní plyn obsahuje vysoké procento 
metanu a menší množství dusíku a oxidu uhličitého. Jeho 
výhřevnost či energetická hodnota se může měnit podle 
toho, z kterého zdroje pochází. Zušlechťováním bioplynu 
vzniká biometan, který lze dodávat do rozvodné sítě zemní-
ho plynu jako náhradu zemního plynu a využívat stejným 
způsobem. 

OD BIOPLYNU K BIOMETANU

Vyrobený bioplyn, který se také nazývá surový plyn, prochá-
zí nejprve předběžnou úpravou, při které jsou z něj odstra-
něny nečistoty, aby mohl proudit do kompresoru a na odlu-
čovací membrány. Úprava sestává ze sušení plynu, filtru 
s aktivním uhlím a předkomprese.

V následném procesu zušlechťování je pomocí membránové 
technologie z plynu odstraňován CO2 a další plyny. Zušlechtě-
ný plyn obsahuje až 99 % metanu a v této fázi jej nazýváme 
biometan nebo bio zemní plyn. Separované plyny, tj. CO2 
a H2, je možné využití k jiným účelům.

1. VÝROBA BIOPLYNU
Jako výrobce bioplynových stanic s více než 
20letou tradicí, který již instalovat téměř 1000 
stanic po celém světě, nabízíme širokou škálu 
konfigurací stanic zhotovených z kvalitních 
standardizovaných komponent přesně podle 
potřeb zákazníka. Bezproblémová dodávka ná-
hradních dílů, rozsáhlá servisní síť a technická 
modernizace zaručuje bezchybný provoz po 
celou dobu životnosti zařízení.

2. PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA
Bioplyn na výstupu bioplynové stanice je smě-
sí CO2, metanu a malého množství dalších plynů 
a při předběžné úpravě je odsířen pomocí ak-
tivního uhlí a dále filtrován a vysoušen, aby ne-
docházelo k opotřebení či poškození násled-
ných komponent systému. Upravený plyn je 
poté stlačen na 16 bar a proudí do membráno-
vého stupně. Jednotku předběžné úpravy vy-
vinula a vyrábí též společnost agriKomp.

3. ZUŠLECHŤOVÁNÍ/ČIŠTĚNÍ
Upravený a stlačený bioplyn nyní vstupuje do 
procesu separace na membránách, jehož vý-
sledkem je finální produkt s vysokým obsahem 
metanu a CO2 jako vedlejší produkt. Inovativní 
třístupňová konfigurace membrán umožňuje 
dosáhnout čistoty biometanu až 99 %. Mem-
bránový separační stupeň a řídicí systém je in-
stalován ve společném kontejneru vyrobeném 
na míru. 

4. PŘÍVOD/VSTŘIKOVÁNÍ
Biometanová vstřikovací jednotka je instalová-
na mezi jednotkou pro zušlechťování bioplynu 
a rozvodnou plynovou sítí. Slouží ke kalibrova-
nému měření složení biometanu, měření kvali-
ty plynu, úpravě, odorizaci a tlakování pro roz-
vodnou síť.

5. VYUŽITÍ CO2

CO2 odstraněný z bioplynu je možné jímat a zka-
palňovat pro další použití. Tento CO2 lze využít 
v mnoha průmyslových odvětvích – například 
pro obohacování vzduchu ve sklenících nebo ve 
výrobě potravin a nápojů.

Kontejner agriPure®

Čištění  
v kontejnerech

Od bioplynu k biometanu.
Zpracování na membránách.
Efektivní a ziskové.
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POPŘED POPŘED

ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI ÚPRAVOU 
MÍCHADLA

Modernizace technologie míchadla slibuje mnohé zejména 
z hlediska zvyšování účinnosti. To platí především při pře-
chodu z ponorného motorového míchadla na lopatkové 
míchadlo.

Řada stanic je konstruována pro zpracování kukuřice, siláže 
z celých plodin a kejdy. K tomu se často volilo ponorné mí-
chadlo. Potřebujete-li zpracovávat jiné suroviny, naráží tato 
technologie na svoje limity. S naším lopatkovým míchadlem 
Paddelgigant® je možné míchat i náročné materiály, jako je 
tráva či hnůj.
 
Čtyři šikmé lopatky, které pracují pomalu a při nízkých otáč-
kách, zajišťují optimální a biologicky šetrné míchání v nej-
kratším možném čase. To znamená, že obnovitelné suroviny 
a kejda či hnůj jsou ve fermentoru míchány v ideálním a ener-
geticky úsporném poměru. Proces do velké míry eliminuje 
ponorné i plovoucí vrstvy a tráva je vymíchávána ven.

EXISTUJÍ DOBRÉ DŮVODY  
PRO VÝMĚNU MÍCHADLA:

Vysoká účinnost – nižší spotřeba energie

Kvalitní a pomalé míchání, které je šetrné k bakteriím

Rozšířené možnosti substrátu

Vhodné zejména pro náročné strukturované 
substráty a materiály s vysokým obsahem sušiny

Robustní, odolná konstrukce, nízké nároky na údržby

REVIZE ZÁSOBNÍKU

Bezpečný, flexibilní a efektivní provoz bioplynové stanice 
úzce souvisí se stavem zásobníků a skladováním bioplynu. 
Po několika letech provozu je třeba zásobníky a plynové ná-
drže renovovat. Právě to je ideální okamžik pro komplexní 
modernizaci zásobníků a tedy k přípravě podstatné části 
bioplynové stanice „na budoucnost“.

V naší nabídce naleznete širokou škálu opatření pro zvýšení 
výkonu a revize:

Kontejner netěsní nebo potřebuje obnovit nátěr?

Opravný systém FormProtect® umožňuje obnovit ply-
notěsnost zásobníku i jeho odolnost vůči kyselinám.

Potřebujete větší kapacitu zásobníků? Nastal čas na 
výměnu plynového zásobníku? Plánujete přejít od jed-
noplášťového zásobníku na střechu s dvojitou mem-
bránou nebo vzduchovou vrstvou? 

Naše vysoce kvalitní a odolná střecha se vzduchovou 
vrstvou je ideálním řešením pro flexibilní skladování 
bioplynu.

Nevhodné ponorné míchadlo? Není proces míchání 
optimální? Vysoká spotřeba energie na míchání? Plá-
nujete zpracovávat náročné substráty?

Přejděte na lopatkové míchadlo! 

PŘIPRAVENI  
NA BUDOUCNOST

Technický pokrok je obrovský a v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie to platí zvláště. Investice do modernizace 
nebo rozšíření stávající stanice během její životnosti a do 
výměny jednotlivých komponent je zpravidla moudrá z hle-
diska ekonomického i ekologického. Každé opatření a vyu-
žití moderních technologií zvýší efektivitu, usnadní provoz 
a zlepší bezpečnost bioplynové stanice a zaručí dodržování 
zákonných požadavků. Cílem je trvale zvyšovat účinnost 
a spolehlivost pro zajištění ekonomického provozu vysoko 
nad rámec norem a tarifů. 

Modernizace je investicí do současnosti, ale především do 
budoucnosti. Ať už potřebujete systém podávání, dvojitou 
membránovou střechu, systém úpravy substrátu nebo se-
parační technologii – s námi si můžete být jisti, že všechno 
bude zapadat dohromady. I pouhý nový moderní zásobník 
stačí k modernizaci nebo repasi bioplynové stanice pro trvalý 
provoz do daleké budoucnosti.

Naši poradci nejprve provedou technické a biologické zhod-
nocení vaší stanice. Na základě analýzy vašich dat pak vytvoří 
katalog opatření pro rozšíření či zvýšení výkonu. Obdržíte 
tedy komplexní poradenství, doporučení pro další opatření 
a zároveň implementaci těchto opatření z jediného zdroje. 

Zajistěte si nejlepší možný výkon – k dispozici máte naše 
kompletní řešení nebo repasi či modernizaci bioplynových 
stanic a kogeneračních jednotek. Investice, která se vám 
rychle vrátí!

Energetickou optimalizaci může provozovatel bioplynové 
stanice podpořit také tím, že požádá o dotaci v podobě (ná-
vratných) grantů.   Dotace v odvětví produkce bioplynu stan-
dardně poskytuje BAFA (federální agentura pro hospodářství 
a kontrolu vývozu) a KfW.

SADA PRO MODERNIZACI 
SCANIA DC 13 ETA

„ETA“ označuje motor SCANIA DC13, který 
společnost agriKomp upravila a u kterého 
nenajdeme nejmenší kompromisy v účinnos-
ti. Ve spolupráci se společností ServiceUnion 
bylo pro motor SCANIA DC13 ETA vyvinuto 
několik doplňkových balíčků. Kromě komplet-
ních sad pro přestavbu a náhradních motorů pro jednotlivé 
jednotky nabízíme také individuální sady pro zvýšení výko-
nu, které umožňují dosáhnout vyšší účinnosti u motorů, 
které již byly přestavěny na plynový motor DC13.

  Můžete tedy přejít na špičkovou technologii Otto 
(SCANIA DC13 ETA)

  Vyšší účinnost: až 43 %

  Nižší náklady na údržbu

  Možnost naplánování přestavby bez dalších prostojů

  Maximální bezpečnost díky dvouleté záruce na 
motorový blok DC13 včetně hlav válců, 
turbodmychadla a materiálu pro údržbu.
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NAŠI SPECIALISTÉ  
– VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ!

Mechatronici, konstruktéři, elektrotechnici, strojaři, topenáři, 
zemědělci, procesní inženýři, zemědělští inženýři, biologové, 
technici zemědělských strojů – ti všichni jsou vám k dispozici: 

Servis kogeneračních jednotek 
Servis a havarijní servis prostřednictvím vzdáleného 
servisu i přímo na místě

Servis stanic 
Biologické a technické poradenství a schvalování pro 
provoz

Elektrický servis 
Poradenství a servis pro elektrotechniku a řídicí 
systém stanice 

Laboratorní servis 
Zkušební laboratoř pro anaerobní fermentaci pro 
určení množství zbytkového plynu a potenciálu 
substrátu a analytická laboratoř pro řízení 
biologických procesů ve fermentoru

Projekční služby 
Individuální projektování jednotlivých staveb

KONTROLA KVALITY – CERTIFIKOVANÁ 
TECHNOLOGIE A PRACOVNÍCI

Vysoký standard – certifikace dle normy ISO 9001 a shoda 
se směrnicemi ES stanovují přísné rámcové podmínky, které 
dobrovolně přijímáme, abychom dokázali zajistit a neustále 
zlepšovat vysokou technickou kvalitu i dovednosti našich 
pracovníků.

Aktuálně: 
Certifikace ISO: DIN ISO 9001
Laboratorní kruhový test: jednou ročně

JEDNORÁZOVÝ SERVIS,  
NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT!

Předpokládáme-li minimální životnost bioplynové stanice 20 
let, je zřejmé, jaký význam má pro správný provoz spolehlivý 
servisní partner. V dlouhodobém horizontu je kvalitní tech-
nické zpracování, spolehlivý servis a průběžná modernizace 
rozhodující pro ziskovost stanice. Pokud jde o modernizaci, 
my ve společnosti agriKomp pod tento pojem zahrnujeme 
nejen technické a biologické inovace a vylepšení, ale také 
neustálý další rozvoj a upevňování know-how našich za-
městnanců. 

DŮKLADNĚ VYŠKOLENÍ EXPERTI  
– A S VELKOU MOTIVACÍ!

Řada našich pracovníků pochází ze zemědělské komunity 
nebo s ní má úzké kontakty. Podporují myšlenku obnovitel-
ných zdrojů a jsou si dobře vědomi přínosů, které tyto formy 
energie mají pro venkovské oblasti. Naše týmy se pravidelně 
účastní seminářů a školicích programů. V tomto ohledu kla-
deme zvláštní důraz na to, aby naši experti rozuměli všem 
procesům probíhajícím v bioplynové stanici nad rámec svojí 
úzké specializace. Konzistence našich modelů je kromě toho 
zárukou, že každá komponenta má svoje pevné místo.

STANDARDIZOVANÁ TECHNOLOGIE  
– BEZPEČNÉ DODÁVKY!

Při vývoji a konstrukci klademe důraz především na solidní 
kvalitu a dlouhou životnost. Vysoká úroveň standardizace 
našich stanic a komponent zajišťuje dlouhodobé a spolehlivé 
dodávky náhradních dílů. Komplexní centrální sklad mate-
riálu zajišťuje spolehlivé zásobování náhradními díly – od 
nejmenšího šroubku až po kompletní kogenerační stanici. 

JSME VÁM NABLÍZKU  
– RYCHLÁ REAKCE

V případě nouze se hraje o čas. A je jedno, kolik kilometrů 
nás dělí. Naši servisní technici dokáží na svých terminálech 
rychle a na dálku analyzovat poruchu a opravit ji. Mobil-
ní týmy jsou pak připraveny vyrazit z našich regionálních 
servisních středisek.

Naši interní pracovníci jsou rozděleni do týmů pro kogene-
raci, bioplynové stanice, servis a dodávky náhradních dílů 
a pracují na dvě směny sedm dní v týdnu! Pohotovost o ví-
kendech a svátcích je pro nás samozřejmostí.

26 / 27

Špičkové služby
Komplexní a pečlivé.

SLUŽBY



Referenční stanice
postavené na míru − 
zkrátka optimální řešení!

REFERENCES

BPS Knapovec
AVENA s.r.o.

Uvedení do provozu: 2011

Výkon: 1.500 kWel.

Instalovaná 
technologie: 

6 x 250 kW KJ Schnell
2 x fermentor
2 x dofermentor
2 x koncový sklad

BPS Chotěvice
EKOMASO s.r.o.

Uvedení do provozu: 2013

Výkon: 500 kWel.

Instalovaná 
technologie: 

2 x 250 kW KJ Schnell
1 x fermentor
1 x dofermentor
1 x koncový sklad

BPS Dříteč
Agrokras Energo s.r.o.

Uvedení do provozu: 2013

Výkon: 2.000 kWel.

Instalovaná 
technologie: 

8 x 250 kW KJ Schnell
2 x fermentor
2 x dofermentor
2 x koncový sklad zastřešený a 
otevřený

Zvláštnosti: 
Bioplynová stanice v Dříteči patří 
co do výkonu k našim největším 
realizacím.

A

B

C
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BPS Bořetice
RM Energy s.r.o.

Uvedení do provozu: 2011

Výkon: 750 kWel.

Instalovaná 
technologie: 

3 x 250 kW KJ Schnell
1 x fermentor
1 x dofermentor
1 x koncový sklad

BPS Všebořice
Bioplyn Energy s.r.o.

Uvedení do provozu: 2013

Výkon: 500 kWel.

Instalovaná 
technologie: 

1x fermentor
1x dofermentor
1x koncový sklad

Zvláštnosti:
Stanice je vybavena hygieni-
zační linkou pro zpracování 
gastro odpadu.

BPS Dětenice
ARTOUR ENERGY, a.s.

Uvedení do provozu: 2012

Výkon: 1.000 kWel.

Instalovaná 
technologie: 

4 x 250 kW KJ Schnell
2 x fermentor
1 x dofermentor
1 x koncový sklad

Zvláštnosti:

Využívá kompletně celý svůj 
potenciál z výroby bioplynu k 
vytápění nejen svých vlastních 
objektů (zámek, hotel, pivo-
var), ale zásobuje elektrickou 
energií prostřednictvím lokální 
distribuční sítě i přilehlou 
obec.
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