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Нови продукти
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1. Сив чугун или лят модулен алуминий, предназначен за непрекъс-
ната, надеждна експлоатация
2. Постоянно снабдяване с въздух без пулсации или омазняване 
от масло
3. Тиха експлоатация съгласно изискванията на OSHA. Не се нала-
га допълнително шумоизолиране.
4. Вариращ дебит достигащ до 45,000 CFM
5. Високоефективен дизайн с адиабатен коефициент на полезно 
действие до 82%.

Конструкция, характеристики и предимства

Корпус
Корпусът се състои от входен и изходен лят сегмент, както и от  
междинни секции, могат да бъдат отлети от чугун или алуминий. За 
адаптация на машината към необходимите параметри е възможно 
да се променя броя на междинните секции, за малките машини той 
е до 10, а за големите до 7 броя. Главата и междинната секция са 
монтирани с помощта на стоманени шпилки. Входящите и изходя-
щи присъединявания обикновено са позиционирани вертикално, но 

други позиции също са възможни. Уплътняването между компонен-
тите обикновено се осъществява с помощта на базов уплътнител 
или в някои случай с О-пръстени.

Работни колела
Работните колела са лети от специална алуминиева сплав. Всички 
работни колела са статично балансирани и куплирани с вал от въгле-
родна стомана. Цялата роторна сглобка  се балансира динамично, за 
да се подсигурят минимални вибрационни амплитуди до 30 MIC по 
време на работа. Възможно е Налични са колела с различни профили  
– радиални или извити, рез които се постигат желаните параметри.

Лагерен корпус
Лагерите са монтирани в независим чугунен корпус. Тези корпуси 
са здраво прикрепени към входящата и изходяща глава и позволя-
ват лесен достъп за рутинни поддръжки. Лагерите са единствените 
движещи се връзки между вала и корпуса. Уплътнението на корпу-
са става чрез графитни ленти или със сегментни карбонови пръс-
тени, държани от неръждаеми пружини при по-големите машини. 
Лагерите се смазват с грес за машини до 5000 m3/h или с масло с 
постоянно ниво за по-големите машини.

Вал
Полирана въглеродна стомана или неръждаема стомана за агре-
сивни газове

Лагери
Извънкорпусно монтирани, със лубрикант: грес или масло, оразме-
рени за минимум 10 години живот. Като опция могат да се предос-
тавят лагери с водно охлаждане

Уплътнения
Карбонови / графитени пръстени. Единични пръстени за въздух, 
двойно пръстени за газ.

Преградни пръстени:
За подобряване на въздушния поток в работното колело, което 
води до по-висока ефективност и подобрена производителност

Балансиращо бутало:
Използва се за абсорбация на до 75% от аксилното натоварване 
във въздуходувки работещи при високи налягания и дебити.

Охлажващи вентилатори
Използват за при по-големите модели въздуходувки за подпомага-
не на охлаждането. Перките са от алуминий.

Центробежни въздуходувки

Приложения
– Производство на карбон
– Реген ерация за сяра
– Пещи
– Аерация за пречиствателни 
станции
– Темпериране на стъкло
– Оксидиране на асфалт 
– Ферментационни процеси
– Въздушни завеси
– LNG заводи
– Премахване на азбестов прах

– Поцинковане
– Охлаждане и отопление
– Очистване на помещения
– Метално и пластмасово пре-
соване
– Аериране на биобасейни
– Биогаз инсталации
– Поддържащо оборудване за 
военна техника
– Премахване на пара
– Флотация
– Други
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Центробежни въздуходувки

Въздуходувка, тип 600А.06

Забележки: 
– Размерите са дадени в mm
– Обезопасяване против повишаване на 
налягането

Артикул Количество Описание
1 1 Въздуходувка тип 600A.06
2 1 Мотор „WEG” 500 kW 6000 V/3/50 Hz – IP55
3 1 Основа
4 1 Куплунг
5 1 Протектор
6 14 Вибрационни тампони
7 1 Спирателен електрически клапан DN 600 + 2 крайни изключвателя + аварийно колело
8 1 Фланцови адаптор DN600хDN600 PN10
9 2 Гарнитура (уплътнение) DN600

10 1 Входящ компенсатор от неръждаема стомана DN600 PN10
11 5 Гарнитура (уплътнение) DN500
12 2 Фланцови адаптор DN500xDN500 PN10
13 1 Изходящ компенсатор
14 1 Тройник DN500- DN500-DN125
15 1 Регулативен вентил е ел. задвижване DN125 + ел. позиционер 4–20 mA + РК
16 1 Заглушител SRa250 + Фланец DN125 PN10
17 2 Температурен сензор PT100
18 2 Вибросензор
19 1 Звукоизолация Sra250 + Фланец DN125 PN10
20 1 Фланец DN500 PN10
21 1 Контролен панел
22 1 Крепежни елементи
23 1 Двойно-дисков възвратен клапан DN 500
24 1 Спирателен вентил с ел задвижване DN 500
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Центробежни въздуходувки

Въздуходувка, тип 600А.03

Артикул Количество Описание
1 1 Въздуходувка тип 600A.02
2 1 Мотор „WEG” 400 kW 6000 V/3/50 Hz – IP55
3 1 Основа
4 1 Куплунг
5 1 Протектор
6 12 Вибрационни тампони
7 1 Спирателен електрически клапан DN 600 + 2 крайни изключвателя + аварийно колело
8 1 Фланцови адаптор DN600хDN600 PN10
9 1 Гарнитура (уплътнение) DN600

10 1 Входящ компенсатор от неръждаема стомана DN600 PN10
11 5 Гарнитура (уплътнение) DN500
12 2 Фланцови адаптор DN500xDN500 PN10
13 1 Изходящ компенсатор
14 1 Тройник DN500- DN500-DN150
15 1 Вентил с ел. задвижване DN150 + ел. позиционер 4–20 mA + РК
16 1 Заглушител SRa250 + Фланец DN125 PN10
17 2 Температурен сензор PT100
18 2 Вибросензор
19 1 Звукоизолация Sra250 + Фланец DN125 PN10
20 1 Фланец DN500 PN10
21 1 Контролен панел
22 1 Крепежни елементи
23 1 Двойно-дисков възвратен клапан DN 500
24 1 Спирателен вентил с ел. задвижване DN 500



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Шумен
Моб. тел.: 088 991 73 80; e-mail: shumen@prostream.bg

— 7 —

Самопочистващи надлентови магнитни сепаратори 

Приложение

– Самопочистващият се, висящ магнитен сепаратор служи за от-
деляне на по-големи магнитни примеси от насипни продукти, пре-
насяни от транспортна лента. Обикновено се монтира над транс-
портната лента перпендикулярно или над носещия цилиндър. 
Уловените магнитни отпадъци се сепарират с помощта на лентата, 
която се върти около магнита. 

– Магнитът може да бъде оборудван по поръчка с устройства за 
следене на движението и оборотите на лентата.

– Магнитните сепаратори на Master Magnets могат да се използват 
в много широка гама от приложения.

Видове

Type K 
Икономичната версия на магнитен сепаратор. Този тип сепаратори 
са високо ефективни и имат голямо приложение. Същевременно 
са добра алтернатива на много по-скъпи магнитни сепаратори. 
Конструкцията на Тип К се състои от постоянен магнитен блок, кое-
то прави сепаратора значително по-лек и компактен от който и да 
е друг електромагнитен сепаратор. Също така не се нуждае от за-
хранване на магнита, за да функционира. При подходяща употреба 
магнитът има безграничен експлоатационен живот.

Type R
Най-новият магнитен сепаратор на Master Magnets. Проектиран и 
изработен с помощта на най-новите CAD софтуери, както и години 
опит и познания на персонала. Изполва се за главно в случаи, кога-
то се търси рециклиране на феритен материал с големи размери. 
Този тип изполва еднополюсен магнит, предимствата на който са 
малки размери. Това обаче не влошава по никакъв начин качества-
та и ефективността на сепаратора.

Електромагнитен сепаратор SCB 
Eлектромагнитните сепаратори обикновено се използват на места, 
където постоянният магнит няма достатъчно сила, а също и на мес-
та, където се изисква насочеkо сепариране на определен участък 
от материала.

Сепаратор тип SCB 
Разработен e като реновиран и подобрен перманентен надлентов 
сепаратор. Дизайна на сепаратора е проектиран с идеята за лесна 
смяна на лентата. Магнитният блок е монтиран в носещата рама, 
а ролките са монтирани по краищата на сепаратора. За работа с 
горещ материал се предлага лента с метална облицовка. 
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Самопочистващи надлентови магнитни сепаратори 

Технически характеристики

Модел Мощност на магнита, W Нетно тегло на модела, кг Брутно тегло на модела, кг
95OCW35 6840 4085 4625
100OCW35 7210 4225 4765
105OCW35 7480 4380 4920
110OCW35 7770 4540 5080
85OCW40 6780 4345 4883
90OCW40 7130 4500 5040
95OCW40 7390 4675 5215
75OCW45 6630 4415 4955
80OCW45 7010 4600 5140
85OCW45 7310 4780 5320
65OCW50 6620 4660 5220
65OCW55 7060 5095 5635
70OCW50 6980 4885 5425
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Промишлени инсталации за биогаз

Анаеробните процеси се използват за обработка на промишлени 
отпадъци и отпадни води повече от век. Анаеробното разграждане 
на промишлени отпадъци и отпадни води днес е стандартна тех-
нология за обработка на различни индустриални отпадни води от 
хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и фар-
мацевтичната промишленост. Тя може да бъде използвана и за 
предварителна обработка на промишлени отпадъци, съдържащи 
органични вещества преди крайното им депониране. Като резултат 
от най-новите разработки, на ферментация могат да се подлагат 
и разредени индустриални води. Европа има водеща роля в света 
по приложение на този тип анаеробно разграждане на органични 
отпадъци. В последните години, енергийните проблеми и отноше-
нието към околната среда са повишили допълнително интереса 
към анаеробното третиране на органични промишлени отпадъци.

Приложение
– хранително-вкусовата промишленост: консервна, млеко- и месо- 
преработване, обработката на картофи и др.;
– производството на напитки: пивоварни, дестилиране, кафе, пло-
дови сокове;
– производство на хартия и картон, гума, химикали, нишесте, фар-
мацевтични продукти. 

Промишлените инсталации за биогаз водят до голям брой пол-
зи за обществото и за участващите клонове на промишлеността:
– добавена стойност чрез рециклиране на хранителни вещества и 
намаляване на разходите за депониране;
– биогазът се използва за генериране на енергия за собствени нуж-
ди;
– обработката на отпадъците подобрява имиджа на предприятия-
та като активни участници в кампанията за опазване на околната 
среда.
Очаква се, че ползите за околната среда и за обществото, както и 
високите стойности на другите алтернативи за получаване на енер-
гия ще повишат броят на приложенията на промишления биогаз в 
бъдеще.

Състав на биогаз
Компонент Химична формула Съдържание, об.%

Метан CH4 50–75

Въглероден диоксид CO2 25–45

Водна пара H2O 2 (20°C) –7 (40°C)

Кислород O2 < 2

Азот N2 < 2

Амоняк NH3 < 1

Водород H2 < 1

Сероводород H2S < 1

Теоретичен добив на газ
Субстрат CH4, % CO2, %

Протеини 70 до 71 29 до 30
Мазнини 67 до 68 32 до 33
Въглехидрати 50 50
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Промишлени инсталации за биогаз

Комбинирано производство 
на топлина и електроенергия
Най-ефективното използване на биогаза е комбинираното произ-
водство на топлина и електрическа енергия. Преди използването 
на биогаза за комбинирано производство, той се дренира и изсуша-
ва. Повечето двигатели имат граници за максимално съдържание 
на сероводород, халогенни въглеводороди и силоксан в биогаза. 
Базовите мотор-генераторни комбинирани енергийни инсталации 
имат ефективност до 90%. Съотношението на произведената енер-
гия е 35% електричество и 65% топлина.
Най-разпространените приложения на комбинираните инсталации 
са топлоелектрическите централи (ТЕЦ) от блоков тип, с двигател 
с вътрешно горене, за задвижване на генератор. Генераторите, 
обикновено, са с постоянни обороти (1500 об/мин), съвместими с 
честотата на енергийната система. Двигателите могат да бъдат: 
газови на Ото, газо-дизелови и двигатели с пилотно инжектиране. 
И дизеловите, и газовите двигатели на Ото работят без запалване 
с горивно масло, съобразно принципа на Ото. Разликата на тези 
двигатели е само в степента на компресията.

Компоненти на инсталацията 
за производство на биогаз 
Инсталацията за производство на биогаз е сложно съоръжение, 
състоящо се от  различни основни елементи. Оборудването на та-
къв вид инсталация зависи в най-голяма степен от вида и коли-
чеството на изходните суровини. Тъй като съществуват различни 
видове суровини (от различен произход), подходящи за анаеробно 
разграждане, то в експлоатация са съответно и различни техники 
за тяхната обработка, както и различни конструкции биореактори и 
системи. По-нататък, в зависимост от вида, размера и експлоата-
ционните условия на всяка инсталация за биогаз, могат да се при-
лагат различни технологии за подобряване, съхранение и употреба 
на получените биогаз и вторична биомаса.
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Механично разбъркване 
Механичното разбъркване на биореакторите се извършва чрез 
бъркалки, които могат да се категоризират като бързо въртящи се, 
въртящи се със средна скорост и бавно въртящи се. 

Съхранение на биогаз 
За да се оптимизира добива, производството на биогаз трябва да 
се поддържа възможно най-стабилно и постоянно. В биореактора, 
биогазът се формира в количества, които се колебаят във времето. 
Допълнително, нуждата от биогаз, например, в инсталация за ком-
бинирано производство на топлина и електроенергия, също може 
да варира. За да се компенсира разликата между производството и 
потреблението, е необходимо произвежданият биогаз временно да 
се съхранява в подходящи съоръжения. 
Днес съществуват редица възможности за съхранение на биогаз. 
Биогаз хранилища могат да бъдат създадени в горната част на би-
ореактора, като се използва специална мембрана, която изпълнява 
и функцията на капак за биореактора. По - големите инсталации за 
производство на биогаз имат отделни помещения за съхранение на 
биогаза. Съоръжения за съхранение на биогаз могат да се експло-
атират при ниско, средно или високо налягане. 
Правилният избор и оразмеряването на системата за съхранение 
на биогаз допринася съществено за ефективността и безопас-
ността на инсталацията за производство на биогаз. Подходящото 
съхранение на биогаз осигурява необходимите доставки на био-
газ, редуцира загубите на биогаз и допринася за безопасността и 
надеждността на инсталацията за биогаз.   Всички съоръжения за 
съхранение на биогаз трябва да са херметични и да издържат на 
налягане. В случай, че съоръженията за съхранение не са защите-
ни от сгради, те трябва да издържат на ултравиолетова светлина, 
на въздействията на температурата и климата. Преди пускане на 
инсталацията, резервоарите за съхранение трябва да се проверят 
за херметичност. Поради съображения за безопасност, те трябва 
да са оборудвани с изпускателни клапани (за под-налягане и свръх-
налягане) за да се предотвратят повреди и риск за безопасността. 
В допълнение се изисква авариен факел, както и резервоарът да 
има капацитет за съхранение най-малко една четвърт от дневното 
производства на биогаз. Обикновено се препоръчва капацитет за 
съхранение на производството от биогаз за един или два дни. 

Факел за изгаряне на биогаз 
Има ситуации, при които е произведен повече биогаз, отколкото 
може да се използва за генериране на енергия. Това може да се 
случи поради извънредно висока скорост на производство на газ 
или при спиране за ремонт на системата. В такива случаи, са необ-
ходими резервни решения съответно за допълнително съоръжение 
за съхранение на биогаз или допълнителни системи за производ-
ство на енергия.
Съхранението на биогаз без компресиране е възможно за кратко 
време, но за периоди повече от няколко часа не е приложимо по-
ради големия обем и необходимостта от допълнителни системи 
(напр. втора инсталация за КПТЕ), които могат да бъдат много 
скъпи. По тази причина всяка инсталация за биогаз е съоръжена 
с газов факел. В ситуации, когато има излишък на биогаз, който не 
може да се съхранява или използва, изгарянето е задължителното 
решение, необходимо за елиминиране на всякакви рискове от за-
мърсяване на околната среда. В изключителни случаи, изгарянето 
би могло да бъде решение за безопасното освобождаване на био-
газ, когато неговото използване за производство на възобновяема 
енергия е невъзможно.  

Промишлени инсталации за биогаз
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Промишлени инсталации за биогаз

Десулфоризация
Премахването на сероводорода (H2S) от биогаза се нарича десул-
форизация. Използваните методи за десулфоризация са различ-
ни и процесът може да бъде биологичен или химичен, като се из-
вършва вътре или извън биореактора. Десулфоризацията зависи 
от съдържанието на H2S и количеството на преминаващият през 
съоръжението за десулфоризация биогаз. Количеството на биога-
за може да се колебае значително в зависимост от процеса. Пик в 
производството на биогаз може да се наблюдава след въвеждане 
на свежа суровина в биореактора и по време на разбъркване. Био-
газ, подлежащ на десулфоризация над 50% от нормалното количе-
ство може да възникне за краткосрочни интервали. 
По тази причина, за да се осигури пълна десулфуризация, е необ-
ходимо да се използва съоръжение за десулфоризация със зави-
шени габарити в сравнение с нормалното количество на произвеж-
дания биогаз.

Компоненти на инсталация за биогаз

Всяка инсталация за биогаз включва 
следните основни компоненти:
– метан танк в който протича самият процес на ферментация и се 
акумулира газ
– миксер за хомогенизиране на утайката
– газов купол, към който се монтира допълнително оборудване като 
– пеноуловители, наблюдатели прозорци и други
– помпи за придвижване на утайката
– топлообменник за подгряване на утайката
– газхолдер за събиране на полученото количество биогаз
– инсталация за сероочистка включваща груби и фини филтри, кон-
дензатоотдели и други
– ко-генератори за комбинирано произвеждане на електроенергия 
и топлинна енергия
– газов факел за аварийно изгаряне на излишни количества биогаз



София 1632
жк Овча Купел 2,  бул. Президент Линкълн 104
Тел.:  02/917 93 10; Факс: 02/917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg www.prostream.bg  

Варна 
Моб. тел.: 088 600 60 42; e-mail: varna@prostream.bg

Шумен
Моб. тел.: 088 991 73 80; e-mail: shumen@prostream.bg

— 13 —

Промишлени инсталации за биогаз
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Вертикален миксер за смесване на утайка

Високоефективно смесване
Миксерът е предназначен за смесване на утайката и примесване 
на нова утайка.
Целта е да се постигне хомогенен субстрат, който да спомага за 
стабилен ферментационен процес.
Миксерът създава аксиално течение отгоре надолу, което подсигу-
рява бързо и идеално смесване на утайката както и добро примес-
ване на дъното. 
Дизайнът на миксера може да бъде адаптиран към субстрата, ка-
чеството и към формата на метантанка и размерите му.
Всички амортизационни компоненти се намират отвън, за да могат 
да бъдат лесно заменяни, без да се налага метантанкът да се от-
варя или изпразва. 

Всички части в контакт с утайката са от неръждаема стомана.
Гениално решение на уплътнението на вала позволява да се сменя 
лесно лагера на уплътнението, без да се маха самият вал.

Предимства
– Оптимизирано смесване с минимална консумация на ток, също и 
за високи вискозитети.
– Задвижване: 1.5 W/m (дължина на вала) при 6% DS
– Лопатки оптимизиращи потока на смесване
– Идеални процесни условия дължащи се на предварително смес-
ване
– Безопасна експлоатация
– Сигурна и здрава конструкция
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Кондензатоотделител

Най-високата възможна защита.

Предимства
– Материал: Неръждаема стомана 1.4571
– Не се нуждае от поддръжка.
– Изпускането на газ е невъзможно.

Кондензатоотделителят може да се използва за дрениране на кон-
дензата от газовата система без газов изход.

Два сферични крана са заключени един срещу друг по такъв начин, 
че само един може да бъде отворен, докато другият е затворен.

В началната настройка „пълнене“ присъединяването между газова-
та система и кондензатния колектор е отворено и кондензатът се 
събира в колектора.

В режим изпразване кондензатът се изпразва и свръзката на сис-
темата е затворена.

По този начин изпускане на газ в атмосферата е напълно невъз-
можно.
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Фин керамичен филтър

Клас на налягане – 0,5 bar
Материал – SS 316

Финият филтър премахва фини частици от мръсния биогаз, както и сепарация и премах-
ване на кондензата.

Филтърните касети се състоят от керамичен материал с пори от 150–250 микрона.

Пад на налягането 10 mbar.

Падът на налягането може да се следи чрез манометър на входа и изхода на газа.

Филтърът е изолиран от водна преграда. Кондензатът се акумулира в долната секция и 
се освобождава чрез преливник. За предотвратяване на нежелано позитивно напрежение, 
уредът е снабден с изпускателна тръба, която отвежда газа в атмосферата. 
Водната преграда може да се следи с нивомер.

При задръстване на филтърните касети, те могат да се премахнат отгоре, да се измият и 
отново да се върнат.

Технически характеристики
Модел Капацитет, m³/h Диаметър, mm Височина, mm Присъединителен 

фланец DN
FF 400 100–280 400 2500 50–125
FF 520 100–600 520 2500 80–200
FF 620 100–800 620 2500 100–250
FF 800 100–1320 800 2500 100–300
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Чакълен филтър

Предимства
– Материал от неръждаема стомана 1.4571
– Клас на налягане до 100 mbar
– Пад на налягане: min. 1 mbar (зависи от големината на филтри-
ращия материал)
– Филтриращ материал: Чакъл (размери от 30 до 60 mm) или плас-
тика
– Интегриран кондензатоотделител
– Заменяем филтриращ материал
– Лесно махащ се капак
– Манометър
– Предпазна тръба за изпускане на газ

Чакълният филтър е удобен за поддръжка, което се дължи на лес-
но изваждащите се филтриращи елементи.

Чакълените филтри се използват за отделяне и сепариране на 
твърди частици с големи размери, както и събиращият се конден-
зат.

За да се удължи живота на съоръжението, газът трябва да е въз-
можно най-чист.

За да се получи това, газът преминава през филтъра от горе надо-
лу, като по пътя си бива пречистен от твърдите частици.

Събралият се кондензат се изпразва от сифон, който се намира в 
основата на филтъра.

Когато нивото на водата падне, газът преминава през байпасна ли-
ния и бива изпразнен в атмосферата. Така се предотвратява изти-
чане на газ в помещенията.

След като филтърът се напълни и запуши, той лесно може да бъде 
отворен, материалът да се изпразни и да се напълни с нов.

Технически характеристики

Тип Капацитет, m³/h Диаметър, mm Присъединителни фланци, DN
KF 400 0–400 400 50–150 
KF 520 0–600 520 80–200 
KF 620 0–800 620 100–250 
KF 800 0–1200 800 150–300
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Газов купол

Газовият купол се използва преди всичко за капак на метантанка, към който се присъединя-
ва допълнителното оборудване – пеногасител, газосъбирателите, защитните устройства, 
измервателните сензори и др. За да изпълнява предназначението си правилно, газовият 
купол трябва да бъде оразмерен подходящо.

Газовият купол, който предлагаме, е с уплътнително присъединяване на основата, което 
дава херметично уплътняване на купола към метантанка. След присъединяването на ос-
новата към покрива на метантанка, се пристъпва към присъединяване на фланеца към 
основата, както и всички аксесоари.

Всеки газов купол може да бъде специфициран и произведен съгласно конкретните изиск-
вания на клиента.

Газовите куполи са произведени почти изцяло от неръждаема стомана 1.4571. Други мате-
риали също могат да бъдат използвани.

Технически характеристики
Модел Диаметър, mm Височина, mm

GAD 640 640 1000
GAD 796 796 1000
GAD 955 955 1000
GAD 1274 1274 1000

Пеноуловител

Предимства
– Семпла конструкция, която не се нуждае от поддръжка
– Надеждна система за засичане на пяна с инспекционен прозорец
– Включени са почистващи дюзи за инспекционния прозорец
– Може да се присъедини кран за под или свръхналягане

Пеноуловителите се използват за визуално следене на нивото на пяната в биореактора 
(метантанка). 
При засичане на пяна в метантанка, се активира пръскаща система, която пръска фин 
филм на повърхността, който елиминира пяната и предотвратява натрупване на нова.
Пеноуловителят може да бъде доставен както автоматичен, така и ръчен. Също така може 
да се достави и кран за под- или свръхналягане.
Пеноуловителят е изработен изцяло от неръждаема стомана 1.4571.

Опции
– Ръчен или напълно автоматичен
– Капак за сензорите по заявка

Технически характеристики
Модел Дебит,

 Nm3/h
Диаметър, 

mm
Височина,

 mm
Присъединяване 

DN
FDS 200 Max. 200 300 800 80
FDS 300 200-400 480 1000 125
FDS 500 400-750 640 1200 200

FDS 1000 750-1200 955 1400 250
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Ко-генератори

Ко-генерация е комбинираното производство на електро- и топлин-
на енергия. Процесът се заключава в изгарянето на вид гориво 
(нефт, газ, биогаз и др.) в двигател с вътрешно горене, като към 
този двигател има куплиран електрически генератор. Топлинната 
енергия идва от обмяна между топлината, генерирана от двигате-
ля, и вода. Това става чрез различен тип топлообменници.

Тази технология се използва широко като най-често срещаните 
случаи са в ТЕЦ-ове и биогаз инсталации.

Предлагаме различни типове ко-генератори, както и индивидуални 
решения съгласно изискванията на клиента.

Гамата от типове включва ко-генератори с мощности от 75 до 2000 
kW.
Съответно генерираната топлинна мощност е в диапазона на 91 
до 1874 kW.

Вариантите за монтаж на тази инсталация включва, доставка на 
контейнер, монтаж в готово съоражение, доставка на допълнител-
но оборудване като газови компресори, факли за изгаряне на из-
лишният биогаз, филтри и др.

В таблицата долу са дадени параметрите на предлаганото оборуд-
ване.
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Ко-генератори

Ко-генератори използващи биогаз като източник на гориво

 
 Тип Vita-Pico CHP Vita-Grandis CHP

75 104 125 150 190 210 255 366 400C 500L 600C 800C 1200 1560 2000
Ел. мощност [kW] 75 104 125 150 190 210 255 366 400 500 600 800 1200 1560 2000
Макс. терм. мощност [kW] 91 108 153 171 202 216 290 408 370 510 570 760 1126 1492 1874
Ел. КПД [%] 36,2 38,2 36,4 37,4 38,5 38,5 38,7 39,3 42,8 40,7 42,7 42,8 42,0 41,7 42,0
Термо КПД [%] 44,0 39,7 44,6 42,7 41,0 39,6 44,0 43,8 39,6 41,5 40,6 40,6 39,4 39,8 39,4
Кол. биогаз при 6 kWh/Nm³ Nm³/h 35 45 58 68 84 92 112 158 158 208 238 317 484 624 476
Цилиндри  R6 R6 R6 R6 R6 R6 V8 V12 V8 V12 V12 V16 V12 V16 V20
Капацитет [L] 6,8 6,8 12,8 12,8 12,8 12,8 14,6 21,9 17,5 25,0 26,3 35,0 53,1 70,8 88,5
Първична вх. мощност [kW] 207 272 343 400 493 545 659 932 935 1230 1405 1871 2858 3745 2858
Възможност за контейнер  x x x x x x x x x x x x x - -

Ко-генератори използващи природен газ като източник на гориво
 

 Тип Terra-Pico CHP Terra-Grandis CHP
105 145 200 255 400 500 600 800 1125 1500 2000

Ел. мощност [kW] 105 145 200 255 400 500 600 800 1125 1500 2000
Макс. терм. мощност [kW] 134 205 255 310 420 525 650 850 1265 1650 1970
Ел. КПД [%] 37,2 36,5 37,2 37,5 42,3 40,8 42,0 42,4 41 41 43,7
Термо КПД [%] 47,4 51,8 47,4 45,6 44,4 42,8 45,5 45,0 46,1 45,1 43,0
Цилиндри  R6 R6 R6 V8 V8 V12 V12 V16 V12 V16 V20
Капацитет [L] 6,8 12,8 12,8 14,6 17,5 25,0 26,3 35,0 53,1 70,8 88,5
Първична вх. мощност [kW] 282 397 538 680 946 1226 1428 1888 2744 3658 4578
Възможност за контейнер  x x x x x x x x x - -
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Двойно мембранен газхолдер

Специфициран и произведен съгласно 
реалните изисквания на приложение

Предимства
– Здрав дизайн и дълъг живот
– Различни размери, достигащи до  5000 m³
– Външна мембрана с инспекционен прозорец
– Издръжлив материал на мембраната
– Кратко време за монтаж
– Снабден с кран за поддържане на хидравличното налягане

Двойно-мембранният газхолдер служи за временно съхранение на 
газ, дължащо се на непостоянно производство на биогаз или вре-
менно работещи системи.
Газхолдерът се състои от две сферични полимерни мембрани 
(други форми също са възможни),  лежащи една в друга. Външната 
мембрана се поддържа в постоянна стабилна форма с помощта на 
въздуходувка. Външната мембрана служи и за защита от външни  
атмосферни влияния.
Газът се събира във вътрешната мембрана. Налягането, генерира-
но от въздуходувката, влияе на външната повърхност на вътреш-
ната мембрана, като по този начин поддържа системното налягане 
на реактора. Движението на вътрешната мембрана при надуване 
и спадане може да се следи със сензор или радар. Информацията 
след това бива превърната в сигнал за индикатор на ниво и се пре-
праща в системата за централен контрол.
Регулирането на поддържащия въздух, стабилизиращ външна-
та система, се извършва чрез стандартен кран за поддържане на 
налягане. Специален ППК се грижи безопасността на вътрешната 
мембрана.
Двойно-мембранните газхолдери са на разположение в различни 
размери, класове на налягане и видове изпълнение. Проектиране-
то и спецификацията на такива системи се извършва в зависимост 
от индивидуалните изисквания на приложение.

Опции
– Цвят съгласно изискванията на клиента
– Външната мембрана може да бъде брандирана
– Технически калкулации и спецификации на поддържащата кон-
струкция
– Може да поддържа различни напрежения на системата
– ATEX по запитване

Инспекционен прозорец

Инспекционният прозорец се използва за следене на процесите в метантанка, без да е 
необходимо той да се отваря. Може да се монтира на стената, на покрива или на купола.
Някои включени аксесоари са покривалки, дюзи за почистване, лампи или камери.
Прозорците са усилени и екстремално стабилни. Рамата е от неръждаема стомана 1.4571.
Позволява много приложения, изключително здрав дизайн и голям брой опции.

Технически характеристики
Модел Диаметър, mm Диаметър на отваряне, mm

IW 150 285 175
IW 200 340 225
IW 400 470 400
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Топлообменник 

Пеногасител 

Предимства

– Модулна конструкция
– Иновативна въртяща се камера
– Повишена продуктивност и ефективност

Топлообменник тип утайка-вода е специално разработен за работа в биогаз инсталации 
или системи за трениране на отпадни води. Високоефективен топлообменник в комбина-
ция с висок дебит и ниско налягане, както и нисък риск от запушване са от голямо значение 
при подготовката на утайката.

Топлообменникът е с модулна конструкция, с кръгли тръби и може да бъде пригоден за вся-
какви приложения. Създава се турбулентна циркулация на утайката чрез иновативна вър-
тяща се камера. Температурният профил е балансиран, като по този начин се подсигурява 
ефективна обмяна на топлината в компактна конструкция. Това води до ниски изисквания 
за размери и понижен отпечатък върху околната среда.

Модулната конструкция позволява топлообменникът да бъде индивидуално пригоден за 
нуждите на клиента и параметрите, като по този начин се повиши неговата продуктивност 
и ефективност.

Топлообменникът е изработен изцяло от неръждаема стомана. Всички материали в кон-
такт с утайката са от стомана 1.4436. Външната обвивка и рамата са от стомана 1.4301.

Предимства
– Може да се завърта и позиционира по желание
– Конструкция от неръждаема стомана
– Здрав и надежден дизайн

Пеногасителят се използва за гасене на акумулираната пяна в метантанка, без да се нала-
га неговото отваряне.

С помощта на специална дюза в комбинация с правилното налягане на водата се създава 
мощна водна струя, която напълно гаси пяната.

Конструкция от неръждаема стомана и сферичната свръзка от пластмаса.

Опции

– Присъединяване на резба или заварка
– Възможност да се избира завъртащото рамо

Диаметър – 1″
Дължина – до 3500 mm
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Високотемпературен факел

Вентилатор за газ

Предимства
– Високотемпературно изгаряне в необходимия температурен обсег  за цялостно обработ-
ване на всички оксифиращи компоненти в газа, намаляващ образуването на водородни 
оксиди
– Външна облицовка от керамика на горивната камера
– Напълно адаптивена конфигурация на горелката
– Технология на горивната камера от специалист
– Напълно автоматизиран контрол, мониторинг и старт.
– Произведено в Австрия

Високотемпературният факел е доразработка за безопасно и ниско емисионно изгаряне на 
сметищен, био- и  всякакъв друг вид газ в температурния обсег от 1000–1200 °C.
В този температурен обсег оксидиращите температурни компоненти са напълно обработе-
ни, като така драстично се намалява образуването на водородни оксиди.
Чрез специална технология за изгаряне и взривна камера съгласно масата, необходимата 
гореща зона се създава в зоната на взрив, като по този начин се гарантира високотемпе-
ратурен взрив.
Като допълнение всички компоненти са от неръждаема стомана. Притокът на въздух, както 
и контролът на температурата може да се управлява автоматизирано, по заявка.

Опции
– Ръчно или автоматично регулиране на температурата на възпламеняване
– Оборудване за CDM приложения
– Зимен пакет – за защита на арматурата
– Многостъпална горелка
– Контрол на налягането 
– Собствен вентилатор за газ
– Комплект с резервни части

Предимства
– Подходящ за ATEX Ex- Zone 1
– Плоски характерни криви, гарантиращи дефинирани нива на ра-
бота
– Здрав дизайн за дълъг живот
– Проста поддръжка
– Подходящ за различни налягания и дебити

Ферментаторите и биогаз реакторите са проектирани и произве-
дени за сравнително ниски налягания в системата. За ефективно 
почистване на системата, работа или просто придвижване на газ е 
необходимо да се повиши налягането в системата.
Ние доставяме на нашите клиенти радиални вентилатори за пови-
шаване на налягането на газа в системата или като самостоятелни 
вентилатори, или като цяла система с тръбопроводи и КИП.
Вентилаторите могат да бъдат директно задвижвани или чрез ре-
мък. Подходящи са за ATEX зона 1. 
Радиалните вентилатори за подходящи за дебит до 2000 m³/h и по-
вишаване на налягането до 160 mbar (или 320 mbar с многофазна 
система).

Опции
– Цяла станция с тръбопровод 
– Директен или ремъчен вентилатор 
– Многофазен по запитване 
– Регулиране на дебит с честотен регулатор 
– Защита от атмосферни влияния и шум 
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Mодулна ЛПСОВ за третиране на инфилтрат с RO

Общи данни и принцип 
на технологията на пречистване
Технологията на локалната пречиствателна станция за отпадъч-
ни води (ЛПСОВ) за инфилтрат е базирана на готова, фабрично 
оборудвана, модулна инсталация, в която може да са комбинирани 
процеси на механично пречистване (при необходимост) и физико-
химично пречистване - амонификация, окисление, pH корекция , 
филтрация, обратна осмоза.

Като цяло цел на технологията са редуциране на показателите: ХПК 
(химична потребност по кислород), БПК (биологична потребност по 
кислород), NH4-N (амонячен азот),  AOX (абсорбируеми органични 
халогениди), тежки метали (Cu, Zn, As, Hg) и други специфични за 
конкретното изискване показатели.  

Разработената технология е реaлизирана в преносим, топлоизоли-
ран 40" контейнер. 

Процеси
– Коагулация за редуциране на TDS (общи разтворени вещества)  
с механична – автоматизирана  система за извличане на утайка и 
флотат едновременно.

– UF – ултрафилтрация за редуциране на високомолекулните орга-
нични компоненти на инфилтрата.

– Окислени с Cl – в течна форма за третиране на NH4-N и AOX

– Адсорбция през активен въглен за отстраняване на остатъчен 
хлор и AOX

– Адсорбция през зеолит – клиноптилит за финално улавяне на  
NH4-N и AOX и редуциране на TDS

– Йонообмени процеси за редуциране съдържанието на Ca2+ и Mg2+

– Обратна осмоза  през полиамидни мембрани, тип спирални, тип 
високо устойчини на отрлагания за отпадъчна вода,  за отстранява-
не на ХПК, тежки метали, остатъчен NH4-N. Обратната осмоза може 
да бъде едно паова или дву пасова  (двукратно преминаване на 
пермеат през RO) при необходимост от постигане на високи стой-
ности на пречистване. 

Компактното  модулно съоръжение се доставя като един или ня-
колко контейнера,  изградени от термоизолационни панели, високо 
товароустойчива метална скара  и съобразени за съхранение на 
открито, както  и преместване. 

Технологичната схема на пречистване  предвижда генерирането 
два отпадъчни потока: поток 1 (85–90% от основния) – условно 
пречистена вода, която отговаря на съответните изискванията за 
заустване и поток 2  (10–15% от основния), който представлява 
технологично отпадъчен инфилтрат от процеса на обработка и про-
мивки.

Система от този тип е подходяща за третиране на отпадъчни води 
с капацитет 20 m3/ден до 400 m3/ден.
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Финомехурчести аератори тип T/Q

Предназначение
Аерационите елементи са предназначени основно за аериране с 
цел поддържане на максималните позволяващи концентрации на 
кислород във водата.

Този тип система е подходяща за аериране на басейни с активни 
утайки в средни и големи пречиствателни станции за отпадъчни 
води, за хомогенизиране и аеробно разлагане.

Благодарение на специалните работни характеристики и на ви-
соката якост на материалите, от които е произведен, дифузьорът 
може да гарантира постоянна ефективност на разтварянето с те-
чение на времето.

Предимства
– генериране на ултра фини мехурчета
– равномерно разпределение на налягането в дифузьора
– най-ниско съпротивление срещу дебита на отпадъчните води, по-
ради изключително ниския профил и способността да се монтира 
директно върху дъното на резервоара.
– минимални загуби на налягане
– кислородна ефективност до 60%
– аерационна ефективност до 60%

Ефективност
– най-дълга продължителност на живот на мембраната до 20 го-
дини
– минимална инвестиция и разходи за поддръжка

Материал
Тяло – неръждаема стомана AISI 316 Ti

Мембрана:
Полиуретан/PUR с приложение:
– градски пречиствателни станции
– промишлени пречиствателни станции в съответствие с ATV-A115
– температура на водата до 35 °С

Силикон с приложение:
– при температура над 35 °С

Връзка – неръждаема стомана AISI 316 Ti

Периферна външна лента – неръждаема стомана AISI 316 Ti
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Финомехурчести аератори тип T/Q

Тип Т Тип Q
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Гравитачни самопочистващи филтри

Предимствa
– Филтърът работи на принципа на диференциално налягане.
–  Филтърът работи напълно автоматично и не се нуждае от външни 

оператори
– По филтъра няма движещи се части, няма износване.
–  Промивката се стартира автоматично, при натрупване на приме-

си в филтриращият слой и повишаване на налягането. Не е необ-
ходима помпа за водата предназначена за промиване.

–  Не е необходимо КИП и локално електро табло за работата на 
филтъра.

– Без нужда от въздуходувка или компресор.

Промивка
Започва автоматично при достигане на разлика в налягането за 
филтъра. Водните нива се поддържат постоянно в коректни нива.

Легенда
1 – Вход за сурова вода
2 – Горен приемен съд
3 – Входяща тръба
4 – Буферен съд
5 – Обезвъздушаваща линия
6 – Вход за сурова вода към пясъчното лег-
ло на филтърното дъно
7 – Филтърно отделение
8 – Филтърно дъно
9 – Решетка
10 – Филтърна медия
11 – Ревизионен люк
12 – Отделение филтрат
13 – Преливник филтрирана вода
14 – Фланцов изход филтрирана вода
15 – Трансферни тръбопроводи
16 – Дъно на резервоара за чиста вода 
(лъжливо дъно)
17 – Резервоара за съхранение на чиста вода
18 – Тръба за промивка
19 – Сифонен стопер
20 – Тръба за промивка – сифонна
21 – Тръба за промивка – смукателна
22 – Вентури ежектор
23 – Контрол на промивката
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Суровата вода постъпва в горен приемен съд (2) прелива през 
входяща тръба (3) и буферния резервоар (4) и постъпва във 
филтърното отделение (7) директно над филтърната медия 
(10) Въздухът попаднал в системата от буферния резерво-
аризлиза към атмосферата през вентилационния клапан (5). 
Водата се филтрува през филтърната медия (10) и решетка-
та (9), достигайки отделението за филтрата (12). Филтърната 
медия задържа неразтворените частици при преминаването на 
водата отгоре надолу. След което водата прелива през транс-
ферните тръбопроводи (15) от долу нагоре към резервоара за 
съхранение на чистата вода (17). Едновременно с процеса на 
филтруване вследствие задържането на неразтворените ве-
щства, хидравличното съпротивление се увеличава. Последно-
то се компенсира чрез постепенното увеличение на нивото на 
водата във входящата тръба (3) и пропорционално в тръбата 
за промивка (18). Точно преди достигане на горната точка на 
тръбата за промивка, водата постъпва в сифонната тръбата за 
промивка (20) и преминава през вентури ежектора (22),с което 
се постига обезвъздушаване на тръбата за промивка (18) чрез 
смукателната тръба (21), с което процесът на промивка е стар-
тиран. Промивната вода, съхранява в резервоара (7), постъп-
ва под филтърната медия (10) през трансферния тръбопровод 
(15) в отделението за филтрат (12), от където постъпва в проти-
воток през филтърното отделение (7).

Количеството вода, преминало по време на промивка, е около 5 пъти 
повече от количеството на постъпващата сурова вода за филтрува-
не, с което се постига ефикасно промивка и изхвърляне на задържа-
ния върху филтъра материал. Процесът на промивката продължава 
до понижаване на водното ниво в резервоара (17) и достигане на 
сифонния стопер, който осигурява навлизането отново на въздух в 
тръбопровода (18). След възстановяване на филтруващия процес, 
първоначалното количество филтрувана вода запълва резервоара 
за съхранение (17), с което същевременно се избягва изхвърлянето 
на първоначалното количество вода, което теоретично се допуска да 
е с по-лошо качество в първите няколко минути от процеса.

Система от два или повече на брой филтри

Предимства на съвместната работа 
на гравитачни самопочистващи филтри

– обща входна кула
– обща система за отвеждане на пречистената вода
– общ канал за промивна вода
– компактност
– бърз монтаж
– лесна експлоатация и поддръжка
– ако един от филтрите бъде компрометиран, останалите продъл-
жават работа

Гравитачни самопочистващи филтри 


