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Protože bioplyn se vyplatí víc, než byste očekávali.
I pro životní prost ředí.

 

++ Bioplyn má mnoho předností. 
Proces výroby bioplynu není 
závislý na počasí a Vám jako 
provozovateli zařízení zajistí 
stálý zdroj příjmů. Jedním z dů-
vodů je i to, že energie z bio-
plynu nepodléhá výkyvům cen. 
Energie vyrobená v bioplyno-
vé stanici zároveň přispívá k 
ochraně životního prostředí 
a je tak dalším alternativním 
zdrojem energie pro budouc-
nost.

+ Energie šetrná k životnímu 
prostředí

Bioplyn je přirozený produkt rozkladu, který vzni-
ká fermentací organických látek. Výroba energie 
z bioplynu je mimořádně šetrná k životnímu pro-
středí, neboť nevytváří žádné další emise oxidu 
uhličitého, tedy plynu, který přispívá ke vzniku 
skleníkového efektu. Bioplyn se tímto podílí na 
dosažení cílů k ochraně klimatu, které byly stano-
veny v tzv. Kjótském protokolu.

+ Jistota a budoucnost v 
zemědělství

Produkcí bioplynu může zemědělec podpořit eko-
nomiku svého podniku a zajistí tak existenci příští 
generaci. Energie vytvořená z bioplynu nepod-
léhá cenovým výkyvům a je tak z dlouhodobého 
hlediska stabilním zdrojem příjmů.

+ Rentabilní pro průmysl

Bioplynové stanice jsou víceúčelové: vstup-
ním materiálem jsou ve většině případů země-
dělské plodiny (obnovitelné suroviny), zvířecí 
exkrementy, ale i organické zbytky potravin. 
Podniky, kterým vzniká jako vedlejší produkt 
výroby biologický odpad, mohou vytvořenou 
energii (proud, teplo, přírodní plyn) využít pro 
vlastní provoz.

+ Energie za každého počasí

Bioplyn vzniká na rozdíl od energie solární či 
větrné nezávisle na klimatických podmínkách. 
Díky tomu je bioplyn za všech okolností spo-
lehlivým zdrojem energie.

+ Vždy k dispozici

Bioplyn lze skladovat a v závislosti na potře-
bě pružně přetvářet v energii a dodávat ji do 
veřejné sítě.

+ Nehrozí nebezpečí ani zápach

Je-li bioplynová stanice správně provozová-
na, je obtěžování obyvatel zápachem nebo 
dokonce jejich ohrožení vyloučeno, neboť 
vznikající plyn nemůže z uzavřeného okruhu 
unikat. U fermentačního zbytku je již zápach 
silně redukován.

+ Z obnovitelných zdrojů energie 
nejvšestrannější

Bioplyn je mnohostranně využitelný – je 
zdrojem pro výrobu elektrické energie, zdro-
jem pro výrobu tepla pro vlastní využití nebo 
k zásobování teplem dálkovým vedením, po 
úpravě může být dokonce dodáván přímo do 
veřejné, rozvodné sítě plynu. Žádný jiný obno-
vitelný zdroj energie nemá tak široké využití.

+ Bioplyn přispívá k aktivní ochraně klimatu

+ Bioplyn je spolehlivým zdrojem příjmů

+ Provozovatelé mohou fl exibilně měnit vstupních 
substráty

+ Výroba bioplynu není závislá na počasí

+ Bioplyn je schopen základního i špičkového zatížení

+ Bioplyn lze jako zdroj energie využít mnoha způsoby
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++ Společnost EnviTec Biogas se 
jako fi rma neustále rozrůstá. 
Potenciální provozovatel bio-
plynové stanice upřednostní 
při výběru zkušeného dodava-
tele. Stále více politiků, země-
dělců a investorů se seznamuje 
s přednostmi bioplynu.

 

+ Dlouholeté zkušenosti

Společnost EnviTec Biogas  je na trhu od roku 
2002. Zakladatelé fi rmy a další zaměstnanci se 
zabývali řadu let před jejím založením problema-
tikou v oblasti konstrukce zařízení. Společnost je 
od roku 2007 evidována na Frankfurtské burze 
cenných papírů jako akciová společnost.

+ Orientace na mezinárodní trh

Celosvětově si stále více zemí uvědomuje výhody 
bioplynu jako obnovitelného zdroje s možností 
decentrálního využití a poskytují provozovatelům 
bioplynových stanic atraktivní podmínky pro jeho 
výrobu. Podstatným cílem naší strategie rozvoje 
je proniknout na trh v raném stádiu vývoje. Po 
technologii EnviTec  je poptávka nejen v rámci 
Německa, ale také např. v Indii, Velké Británii 
nebo České republice. K dnešnímu dni jsme jako 
společnost aktivní ve více než 15 zemích.

Protože v rámci Evropy jsme díky zkušenostem 
vždy o krok napřed.

  

  V německém 
městě Güstrow jsme 
realizovali největší 
bioplynový park na 
světě, kde je z bioplynu 
generován plyn v kvali-
tě zemního plynu.

  V rámci Evropy 
jsme na prvním místě 
ve výstavbě bioply-
nových stanic, co do 
počtu instalovaného 
výkonu. 

+ Vše z jedné ruky

Zabýváme se celým spektrem služeb v oblasti 
výrobu bioplynu. K tomu patří plánování, rea-
lizace na klíč a uvedení bioplynové stanice do 
provozu. Dále Vám po zahájení provozu může-
me být partnerem v rámci servisních služeb, 
kterými zajistíme vysokou účinnost Vašeho 
zařízení.

+ Nejvyšší instalovaný výkon

 V celosvětovém měřítku se těšíme u našich 
zákazníků velké důvěře. Co do počtu instalova-
ného výkonu jsme v rámci Evropy dominující 
fi rmou. Za vynikajícími výsledky stojí kromě 
dlouholetých zkušeností také neustálý techno-
logický vývoj. Zařízení  EnviTec Biogas jsou na 
nejvyšší technické úrovni. Know-how společ-
nosti tak nastavuje vysokou laťku v oboru i pro 

ostatní fi rmy.

+ Vysoký standard kvality

 Kvalita je pro nás vždy na prvním místě. Aby-
chom mohli zaručit vysokou úroveň kvality, spo-
lupracujeme jen s vybranými dodavateli, kteří 
mají pro kvalitu stejné pochopení, jako my. S 
našimi obchodními partnery udržujeme mnoha-
leté obchodní vztahy. Označení EnviTec pro nás 
znamená dodržování standardu nejvyšší kvality.

+ Certifi kace ISO

 Vysoký standard kvality je pod-
ložen nejen spokojeností zákaz-
níků a vysokou účinností našich 
zařízení, ale také mezinárodně 
uznávanými certifi kacemi. Sys-

tém řízení jakosti podle DIN EN ISO 9001:2008 
následuje jak mateřská společnost EnviTec 
Biogas AG, tak i některé dceřiné společnosti či 
pobočky v Itálii a České republice.

+ Mnohaleté zkušenosti ve výstavbě zařízení

+ Kompletní servis i po ukončení stavby

+ Technologie bioplynových stanic na vysoké 
úrovni

+ Dominující postavení společnosti v rámci 
Evropy

+ Standard kvality podle normy ISO
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++ Zajišťujeme optimální chod bi-
oplynové stanice. Naším mo-
dulárním způsobem výstavby 
ze standardizovaných prvků 
přizpůsobíme Vaše zařízení 
přesně Vašim provozním poža-
davkům. I po uvedení stanice 
do provozu jsme Vám k dispo-
zici, a to formou kompletního 
servisního balíčku služeb.

+ Plánování

Naši zkušení pracovníci jsou připraveni být 
nápomocni již od počátku přípravy Vašeho pro-
jektu. Důležitým bodem na počátku je zvolení 
vhodného stanoviště bioplynové stanice. Dal-
ším krokem je zhotovení stavební dokumentace 
a příprava koncepce připojení do veřejné sítě. 
Abychom mohli Vaše zařízení správně dimen-
zovat, připravíme na základě Vašich provozních 
údajů bilanci vstupních materiálů s následnou 
bilancí produkce bioplynu. Poskytneme Vám 
také podporu při přípravě žádostí a zhotovení 
podkladů pro schvalovací proces.

+ Konstrukce zařízení

Díky modulárnímu systému výstavby zařízení ze 
sériově vyrobených dílů lze pružně reagovat na 
přání zákazníků, a ty rychle realizovat. Zkuše-
ný tým zajistí bezproblémovou výstavbu Vaší 
bioplynové stanice, po dobu výstavby jsou k 
dispozici vedoucí projektant a stavbyvedoucí.

Protože je bioplyn naším jediným oborem, naše 
nabídka sahá od A až za Ž.

 

+ Uvedení do provozu

Tak, aby vše proběhlo od samého začátku bez 
problémů, jsou naši odborníci připraveni při 
zprovoznění Vaší stanice být vždy nápomocni. 
Součástí našich servisních služeb je kromě 
přesných pokynů také zaškolení obsluhy Vaší 
bioplynové stanice.

+ Servis 

 Záznam dat o výtěžnosti bioplynu je aktuálně k 
dispozici každý týden. Naši odborní pracovníci 
biologického servisu Vám podají individuální 
návrhy krmiv, aby bylo možno v případě potře-
by zvýšit účinnost. V případě potřeby je také po 
24 hodin denně dostupný technický servis. Skla-
dováním většiny náhradních dílů jsme schopni 
jejich dodávky v krátké době.

+ Podílíme se také na těchto 
konceptech
 
Kromě výstavby bioplynových stanic je spo-
lečnost EnviTec také provozovatelem vlastních 
zařízení. Nebráníme se spolupráci s partnery 
z oblasti zemědělství a průmyslu. Rádi s Vámi 
sestavíme koncept pro možný model se spolu-
účastí.

 Naši zkušení pra-
covníci budou dělat od 
počátku vše pro to, aby 
byla Vaše bioplynová 
stanice rentabilní.

+ Poradenství před zahájením stavby, během 
ní i po jejím dokončení

+ Zhotovení podkladů pro schvalovací proces

+ Uvedení do provozu bioplynové stanice

+ Kontrola provozu bioplynové stanice

+ Biologický a technický servis

+ Zajímavé koncepty spoluúčasti
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 Náš modulární způsob 
výstavby ze sériově zhotove-
ných dílů nabízí mnoho výhod 
a předností.

 Ať už se jedná o místní 
zvláštnosti nebo o možnost 
dodávání tepla do místní sítě 
dálkového vytápění – každá bi-
oplynová stanice je originální. 
Pro Váš projekt vypracujeme 
koncept šitý na míru.

++ Od začátku se postaráme o to, 
aby Vaše bioplynová stanice 
dosahovala požadovaných cílů. 
Můžete se přitom spolehnout 
na naše zkušenosti a ověřenou 
techniku.

+ Koncept šitý na míru

Každá bioplynová stanice je svým způsobem 
originální. Ať už se jedná o místní zvláštnosti, 
vstupní materiály, které jsou k dispozici, rozdílné 
zákonné požadavky nebo možné využití odpadní-
ho tepla. Na přání a se zohledněním všech skuteč-
ností Vám vypracujeme koncept ušitý na míru.

+ Modulární konstrukce

Společnost EnviTec Biogas se specializuje na 
standardizovaný způsob výstavby. Výstavba ze sé-
riově vyráběných dílů má mnoho předností, jako 
vysoká kvalita výrobků, nebo výhodné, stabilní 
ceny. Kromě toho zaručují standardizované kom-
ponenty krátkou dobu instalace a jistotu plánová-
ní. Díly, které podléhají opotřebení, máme vždy 
skladem a lze je tak v krátké době vyměnit.

Protože naše technika je zárukou 
účinnosti a bezpečnosti.
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+ Nadprůměrný výkon zařízení

Díky zkušenostem a vysokým požadavkům na 
kvalitu dosahují naše zařízení vysokého stupně 
výkonu, čímž výrazně převyšují průměr v oboru. 

Výsledkem výkonnosti 
našich stanic jsou tak ne-
jen spokojení zákazníci, 
ale také získaná ocenění. 
Společnost EnviTec Bio-
gas obdržela za úspěšně 
zrealizované inovace v 

oblasti bioplynu ocenění od mezinárodního 
podnikového poradenství Frost & Sullivan 
„Competitive Strategy Leadership Award 2010“.

+ Výzkum a rozvoj

Firma EnviTec se zabývá již řadu let vývojem a 
inovacemi v oboru. Výsledkem jsou perspek-
tivní inovace postupů pro zvýšení produkce 
bioplynu.

+ Maximální bezpečnost daná 
označením CE

Bezpečnost je jedním z nejdů-
ležitějších faktorů při stavbě 
bioplynové stanice. Společnost 
EnviTec patří k několika málo do-

davatelům, kteří uvádějí do provozu bioplynové 
stanice výhradně pod označením CE. Označení 
CE podtrhuje naše nároky na vysokou kvalitu a 
bezpečnost. Naše zařízení splňují veškeré před-
pisy EU v oblasti technické bezpečnosti a jsou 
plně připraveny k certifi kaci TÜV.

+ Individuální plánování Vašeho zařízení

+ Výhody díky modulárnímu systému

+ Nadprůměrná výkonnost zařízení

+ Perspektivní technologie

+ Maximální bezpečnost dle předpisů EU
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 12 / 12  8 / 13 

Protože denně investujeme mnoho času do 
vývoje nových technologií.

 Pomocí naší techniky na 
úpravu bioplynu umožňujeme 
našim zákazníkům dodávání 
bioplynu do veřejné plynové 
sítě. 

 Drtič Kreis-Dissolver zajiš-
ťuje optimální rozdrcení vstup-
ních surovin, aby výtěžnost 
plynu byla co největší.

++ Od začátku se společnost 
EnviTec zabývá doplňkovými 
technologiemi, které využívání 
Vašeho zařízení optimalizují. 
Díky tomu Vám můžeme 
nabídnout četné doplňkové 
technologie, s kterými lze 
výkonnost Vašeho zařízení ještě 
zvýšit.

+ Úprava bioplynu – EnviThan

Dodávání bioplynu do veřejného rozvodu 
plynu je sice na počátku, přesto však nabízí 
provozovatelům bioplynových stanic obrovský 
potenciál. Abychom našim zákazníkům umožnili 
přístup k tomuto novému trhu, vyvinuli jsme 
včas a s předstihem technologii pro úpravu 
bioplynu. Tato technologie, kterou lze zvýšit 
obsah metanu v bioplynu z běžných 55 % na 
nejméně 96 %, je zároveň velkým krokem na 
cestě k nezávislosti na zahraničních dodavatelích 
plynu a fosilních zdrojích energie.

+ Drtič Kreis-Dissolver

Každá součást bioplynové stanice má podíl na 
účinnost stanice jako celku. Značné pokroky ve 
srovnání s běžnými drtiči mohou zákazníci fi rmy 
EnviTec dosáhnout na svých zařízeních použitím 
tzv. Kreis-Dissolveru (drtiče). Jím optimalizovaná 
úprava vstupních látek výrazně zvyšuje 
výtěžnostbioplynu. 

Protože se důkladným rozdrcením stává obsah 
fermentoru méně viskózním, můžete jako 
provozovatel navíc ušetřit energii pro provoz 
míchadel.   

+ EnviTec Feedcontrol

Rovnoměrná produkce bi-
oplynu je závislá od přesně 
stanoveného dávkování 
vstupních surovin do fer-
mentoru. Náš řídicí systém 

EnviTec Feedcontrol, oceněný jako „Strojní 
zařízení roku 2010“, automaticky přizpůsobuje in-
tervaly dávkování tak, aby se produkce bioplynu 
trvale udržovala na vysoké úrovni.

+ Katalyzátorová technika EnviTec 

Abychom vyhověli specifi ckým podmínkám 
hodnot emisí, nabízíme našim zákazníkům 
instalaci speciálních katalyzátorů. Tuto techniku 
je také možno bez problémů instalovat u 
stávajících zařízení, což je např. v Německu 
dotováno bonusem na snížení emisí podle 
zákona o obnovitelných energiích (Erneuerbare-
Energien-Gesetz, EEG)).

+ Externí odsíření

K ochraně motoru v kogenerační jednotce 
(kogenerace = společná výroba elektřiny a tepla) 
jsme vyvinuli externí odsiřovací zařízení, které 
výrazně snižuje obsah sirovodíku ve vyráběném 
bioplynu. Účinnost zařízení dosahuje v průměru 
více než 90 %.

+ Úprava bioplynu jako nový produkt

+ Kreis-Dissolver pro větší výtěžnost plynu

+ Vyznamenání: EnviTec Feedcontrol za stálou 
produkci

+ Katalyzátorová technika EnviTec pro snížení emisí

+ Technologie odsíření sloužící k ochraně kogene-
rační jednotky
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Katalyzátorová technika EnviTec pro snížení emisí

Technologie odsíření sloužící k ochraně kogene-
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++ Rychle postavit a pryč – to není 
naše heslo. Nenecháme Vás na 
holičkách, co se týče každoden-
ního provozu Vašeho zařízení. 
Naší předností je vysoká účin-
nost a spolehlivost námi reali-
zovaných bioplynových stanic. 
Aby tomu tak bylo i nadále, 
jsou Vám neustále k dispozici 
naši servisní pracovníci.

+ Hotline (servisní linka) 

Non stop servis: v případě potřeby 
technické podpory a odstranění zá-
vad je Vám k dispozici naše servisní 
linka sedm dní v týdnu, 24 hodin 
denně. Zkušení techničtí pracovníci 

jsou Vám k dispozici telefonicky, v případě potře-
by odstranění závady přímo na místě. Prioritou 
je co nejrychlejší servisní zásah a dodání náhrad-
ních dílů. 

+ Technický servis

Pravidelný servis zvýší technickou použitelnost 
Vašeho zařízení a předejde tak možným výpad-
kům. Naším cílem je, aby Vaše bioplynová stani-
ce běžela bezchybně a rentabilně. Dle požadav-
ků zákazníka poskytujeme servis podle potřeby, 
nebo formou servisní smlouvy.

Protože dobrý servis bereme stejně váž-
ně jako samotnou technologii.

    

+ Zásobování náhradními díly

Vzhledem k tomu, že je náš centrální sklad ná-
hradních dílů umístěn strategicky, jsou dodací 
lhůty náhradních dílů a dílů, které podléhají 
opotřebení, krátké. Například v Německu je 
nasazeno dalších 18 servisních vozidel, která 
s sebou neustále vozí nejdůležitější součásti. 
Jsme tak v případě potřeby brzy u Vás a chrá-
níme Vás tak před odstávkami.

+ Biologický servis

Od uvedení do provozu Vám naši odborníci 
poskytnou potřebnou podporu při řešení otázek 
ohledně procesní biologie nebo při posuzování 
kvality Vašich vstupních materiálů. Na přání 
můžete i v pozdějším provozu s využitím online 
monitoringu čerpat z našich dlouholetých zku-
šeností. Laboratorně jsou prověřovány vstupní 
materiály a aktuální kontrolní vzorky z  fermen-
toru. V případě potřeby Vám navrhneme řešení, 
jak zvýšit výkonnost Vašeho zařízení.

+ Servisní produkty

V případě potřeby úpravy fermentačního 
procesu lze využít našich speciálně vyvinutých 
pomocných látek (směsí stopových prvků) a 
dosáhnout tak nejvyšší úrovně výkonu zařízení 
a na ní ji udržet. Receptura produktu EnVitan 
se přizpůsobuje individuálně podle potřeby 
fermentoru. Náš přípravek s obsahem železa 
EnviRed na sebe váže síru ve fermentoru a tak 
snižuje vznik škodlivého sirovodíku v bioplynu. 
Vysoká kvalita bioplynu prodlužuje trvanlivost 
motorového oleje nebo fi ltru s aktivním uhlím.

+ Portál EnviTec Biogas

Na přání můžete přes internetový portál kdyko-
liv zkontrolovat hospodárnost Vašeho zařízení. 
Pomocí online připojení je také zajištěno auto-
matické zálohování údajů z bioplynové stanice. 
Výhodné je zejména anonymní porovnávání 
výkonnosti zařízení a produkce bioplynu Vašeho 
zařízení s jinými zařízeními dodanými společ-
ností EnviTec.

 Naši odborníci se 
postarají o uvedení Vaší bi-
oplynové stanice do provo-
zu a na přání dále i během 
pozdějšího provozu.

+ Nonstop servisní linka 

+ Údržba technologie Vašeho zařízení

+ Centrální sklad náhradních dílů 

+ Stálá kontrola biologického procesu

+ Doporučení ke zvyšování produkce

+ Internetový portál s informacemi o produktivitě 
bioplynu

 Údržba technologie Vašeho zařízení

 Centrální sklad náhradních dílů 

 Stálá kontrola biologického procesu

 Doporučení ke zvyšování produkce

 Internetový portál s informacemi o produktivitě 
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 Údržba technologie Vašeho zařízení

 Centrální sklad náhradních dílů 

 Stálá kontrola biologického procesu

 Doporučení ke zvyšování produkce

 Internetový portál s informacemi o produktivitě 
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Kejda prasat

Obilné výpalky

Řepné řízky

Drůbeží trus

Bio-odpad

Žitná siláž z 
celých rostlin

Kukuřičná siláž

m3/t FM 0 50 100 150 200

Velká 
rozhodnutí 
nedovolují 
kompromisy.

Zdroj: Odborná agentura obnovitelných paliv 
(Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)), 2007

Zdroj: Kuratorium für Technik und Bauwesen 
in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)

Mezinárodní expanze

Bioplynové stanice ve fázi objednávky, 
ve výstavbě a v provozu
Vstup na vybrané evropské a 
mezinárodní trhy

Jednoduchý přehled technologie EnviTec

+ Zastřešení Flexo
Samonosná neprodyšná 
extrémně zatížitelná stře-
cha s dlouhou životností 
zajišťuje stabilní podmín-
ky pro proces. Údržba mí-
chacího zařízení je možná 
kdykoliv během provozu 
skrze servisní otvory.

+ Feedcontrol EnviTec
Náše  „Strojní zařízení roku 2010“ 
přizpůsobuje intervaly pro krmení 
bakterií ve fermentoru automaticky 
tak, aby produkce bioplynu zůstáva-
la na konstantní úrovni.

+ Vrtulová míchadla ve fermentoru 
Ve fermentoru je promíchání substrá-
tu zajištěno pomocí masivních vrtu-
lových míchadel. Při sníženém počtu 
otáček a malých ztrátách vlivem tření 
dosahují lepší účinnosti než běžná 
míchadla. Je tomu tak především díky 
velkému průměru vrtule.

+ Externí odsíření
Naše externí odsiřovací zařízení 
slouží k ochraně motoru v koge-
nerační jednotce. Zařízení výrazně 
snižuje podíl sirovodíku ve vznikají-
cím bioplynu.

+ Modulární konstrukce
Díky standardizovanému systému 
je doba výstavby bioplynové sta-
nice krátká, ve vysoké kvalitě a se 
snadnou údržbou.

+ Drtič Kreis-Dissolver
Drtič Kreis-Dissolver zvyšuje ve 
srovnání s běžnými drtiči výtěž-
nost plynu díky optimalizované 
úpravě vstupních surovin.

+ Úprava bioplynu EnviThan
Využitím naší technologie pro úpravu 
bioplynu je možno obsah metanu v 
bioplynu zvýšit z průměrných 55 na nej-
méně 96 procent. Provozovatelé zařízení 
mohou připravený plyn dodávat do 
veřejné plynové sítě.

+ Katalyzátorová technika EnviTec
Aby bylo možno splnit hodnoty emisí 
dané zákonnými normami, nabízíme 
našim zákazníkům instalaci speciálních 
katalyzátorů, které jsou například v 
Německu dotovány bonusem za snížení 
emisí.

Výtěžnost bioplynu z různých 
substrátů

Energetická hodnota na 1 ha kultivační plochy
Hektarový výnos energie z 1 ha jako ekvivalent nafty v km

Princip fungování bioplynové stanice

22.400 km

23.300 km 

23.300 km

64.000 km

67.600 km

Rostlinný olej

Bioetanol

Bioplyn

Bionafta

BTL (zkapalňo-
vání biomasy)

Mezinárodní lokality
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EnviTec Biogas AG

Vedení:

Industriering 10 a

D-49393 Lohne 

Tel.: +49 4442 8065-100 

Fax: +49 4442 8065-110

Prodej a zpracování zakázek:

Boschstraße 2 

D-48369 Saerbeck

Tel.: +49 2574 8888-0

Fax: +49 2574 8888-800  

info-cz@envitec-biogas.com

www.envitec-biogas.com

EnviTec Biogas Central Europe s.r.o.
Průmyslová 2051

594 01 Velké Meziříčí 

Czech Republic

 Tel.: +420 566 520 800

Fax: +420 566 520 801

www.envitec-biogas.cz


