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 Більше 100 років досвіду та знань 

 Власний центр досліджень у галузі зеленої енергетики 

 Власне виробництво у Нідерландах 

 Віддана команда кваліфікованих професіоналів 

 Надзвичайна міжнародна мережа надійних партнерів   
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1) Продукти відмінної Європейської якості 

2) Працівники – справжні ентузіасти своєї справи 

3) Різні можливості для біопалива (високої та низької якості) 

4) Розробка індивідуальних рішень для виробництва зеленої енергії 

5) Хороша якість за свої гроші 
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Кокосова шкаралупа 
 

Солома  
 

Відходи пивної 
промисловості  
 

Шкаралупа какао 
 

Використана кава 
 

Гілки   
 

Кора  
 



Факти 

 Хто  : TDM  

 Де  : Greytown, South Africa  

 Коли  : 2004 

 Завдання : Використати деревні відходи для сушки деревини і нагрівання машин 

 Як  
 Котельня потужністю 2 MВт 
 Деревні відходи фабрики як біопаливо 
 Біопаливо зі вмістом вологи 25% на вологій основі 

 

 Результат : Це рішення забезпечує достатньо енергії для восьми сушок BES Bollmann 

    і декількох машин, що використовують відходи фабрики по виробництву 
  дверей.  

РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ
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РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ
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Факти 

 Хто  : Bio-Energie De Vallei / Біо Енерджі де Веллей 

 Де  : Нідерланди 

 Коли  : 2013 

 Завдання : Внесок у підвищення сталості міста Еде (сталість).  

 Як  
 Рішення для районної котельні 

 Бойлер потужністю 4,5 MВт 

 Біопаливо – гілки, зібрані місцево 

 Біопаливо зі вмістом вологи до 60%.  

 

 Результат : Стале опалювання 3,000 будинків і зменшення емісії CO2 на 

    7,000 тон на рік. І можливість розширення мережі споживачів за рахунок  
  громадських об'єктів і промислових компаній. 

 

РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ

22 



РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ
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РІШЕННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ
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Факти 

 Хто  : Cogas (project De Stamper) /Когаз (проект де Стампер) 

 Де  : Нідерланди 

 Коли  : 2012 

 Потреби : Дуже компактний бойлер на низькоякісному біопаливі і генерація енергії  
  для спорткомплекса 

 Як    
 Котельня потужністю 400 кВт 

 Будівля котельні і рішення для зберігання біопалива 

 Відходи гілки як біопаливо 

 Біопаливо зі вмістом вологи 55% на вологій основі 

 Результати : Дуже компактний завод, легко перепрофілювати, малі затрати на   
  будівництво. 
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Факти 

 Хто  : Emsflower / Емсфлаувер 

 Де  : Німеччина  

 Коли  : 2009 

 Потреба : Перехід від використання викопних видів палива до сталого опалювання 
нашої   теплиці.   (скорочення затрат на енергію) 

 Як  
 Електростанція на відновних джерелах енергії (когенераційна установка потужністю 1MВт)  
 Потужність 9 MВт 
 Деревні відходи як біопаливо 
 Біопаливо зі вмістом вологи 55% на вологій основі 

 Результат : Стале опалювання відділення розсади на 45 га і електроенергія для 2,000 
  будинків (1 МВт) окупність інвестиції через 3 роки. 
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Розширення мережі наших задоволених клієнтів 

 

Розширення наших рішень у галузі зеленої енергетики за рахунок інновацій 
 

Розширення нашого центру знань 
 Запровадження нових дисциплін і запрошення нових професіоналів 

 Розширення мережі наших контактів у нових галузях та країнах 

 Розробка і впровадження нових рішень у різних секторах та галузях 

 

 

30 



info@kara.nl/w.bijen@kara.nl g.reinders@kara.nl w.dong@kara.nl
www.kara.nl www.kara.nl www.kara.nl

Будь ласка, звертайтеся до нас за інформацією і порадами. 

www.kara.nl – w.bijen@kara.nl – info@kara.nl  
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