Din specialist på
biomasseanlæg
Biomassekedel 1 MW

verdo.com - +45 7010 0230

Effektiv, driftsikker
og fleksibel
Du får…
Komplette løsninger og installationer, der omfatter alt fra komponenter og
kedler til færdige løsninger.
Vi producerer og installerer biomasseanlæg beregnet til fyring med træpiller,
flis og halm. Alt udstyr til nøgleprocesserne er udviklet af Verdo. Alle anlæg er
ristefyrede med mulighed for at skifte mellem forskellige brændselstyper.

BioMaster 1 MW
BioMaster 1 er vores mindste kedel, der er udviklet som en kompakt og
prisbevidst løsning med en ydeevne på 1 MW.
•	Ideel løsning til mindre byer og industri
•	Højeffektiv, 3-træks røgrørsvarmtvandskedel, der er beregnet til fyring
med flis, træpiller og halm
•	Kan sammensættes på forskellige måder alt efter dine ønsker og krav til
drift samt eventuelle lovkrav
•	Mulighed for sammensætning/opbygning af dit anlæg
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Vi har gennem investering i et 1 MW biomasseanlæg optimeret vores
fjernvarmeproduktion betydeligt. Ved at konvertere fra gas til biomasse
har vi reduceret vores produktionsomkostninger og opnået økonomiske
besparelser, som resulterer i lavere priser til vores forbrugere.”
Knud Erik Nedergaard, Formand, Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

Fra brændselslager til kedel
Ønsker du at fyre med træpiller, anbefaler vi en siloløsning som
brændselslager. Har du brug for større lagerkapacitet eller mulighed
for at fyre med tør flis, anbefaler vi moving floor/skrabeanlæg. Fra
brændselslageret snegles brændslet direkte til stokeren og videre ind på
kedlens forbrændingsrist.
Kedel og rist
BioMaster 1 leveres med en kontinuerlig varmeydelse på 1MW, og kan
trinløst modulere fra 20-100%. Ønsker du yderligere afkøling af røggassen,
kan kedlen udstyres med economiser. Kedlen er udstyret med automatisk
optænding og nedlukning.
Der er monteret et skudrensesystem for at nedsætte intervaller for
driftsstop, når røgrørene renses. Anlægget er monteret med mekanisk
termostat, som ved tilbagebrand åbner for vandet og forhindrer brand.
Fremføringssnegle til brændsel og aske er udført med reversering for at
forebygge fastklemning, når brændsel og aske fremføres. Kedelanlægget er
bestykket med sikkerhedsudstyr i henhold til gældende regler og lovgivning.
BioMaster 1 kan kobles direkte på det eksisterende ledningsnet.

Profiltegningen viser et eksempel på delkomponenter i et
1 MW biomasseanlæg
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Teknisk data

1 MW anlæg med ECO

Type

BioMaster 1

Effekt

1 MW

Kedelvirkningsgrad (%)
94,2

Designtryk

4/6 bar

94

Designtemperatur

110°C*

93,8

Røggastemperatur m/ECO

120°C

Røggastemperatur u/ECO

175°C

Ristebelastning afgivet effekt

499 kW/m2

*Hedtvandskedel >110°C eller damp på forespørgsel
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Røgrensning
Anlæg kan udstyres med en cyklon for at fjerne større partikler i røggassen.
Cyklon-løsningen anvendes ved lavere krav til emission. Ved højere krav
anvendes pose- eller elektrofilter. Anlæggene er typisk monteret med en
lyddæmper efter røgrensesystemet for at reducere støj fra skorstenen.
Styring
Kedlen leveres med en styre- og forsyningstavle til styring, regulering
og overvågning af anlægget. På det store touch-panel kan du aflæse og
justere alle processer og set-punkter. Touch-panelet har brugervenlige,
overskuelige og logiske menuer, som giver overblik over den daglige drift.
Automatisk styring sikrer en optimal forbrænding. Det kan være
nødvendigt at trimme anlægget ved varierende brændselskvalitet.
Det er muligt med de indbyggede trimningsmuligheder og kurvebånd.
Desuden giver den grafiske fremstilling af aktuelle og historiske
motorbelastninger mulighed for at forudse service og derved undgå
længerevarende driftstop. Du kan også tilgå styringen via PC med
mulighed for fjernovervågning.
Det komplette biomasseanlæg fungerer som et stand-alone anlæg, hvor
eneste eksterne tilslutning er til el og internet.
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Case

HalvrimmenArentsminde
Kraftvarmeværk
Fakta
Byggeår:
Anlægstype:
Kedeltype:
Brændselstype:
Størrelse:
Dritstemperatur:
Tryk:
Virkningsgrad:

2015
Varmeværk
BioMaster 1
Træpiller / tør flis
1 MW
95 °C
4 bar
94,2 %
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Et grønt skridt foran - sammen
Verdo udvikler og integrerer tekniske løsninger til
bæredygtig energiproduktion og er stolte over at
bidrage til den grønne omstilling.
Vi har tekniske kompetencer til systemintegration
samt optimering og automation af anlæg, og vi
tilbyder løsninger til industri og varmeværker i indog udland.
Vi har 30 års erfaring med udvikling og etablering
af energianlæg og decentrale fjernvarmenet, og
vi følger anlægget i hele processen fra design og
projektering, etablering, til drift og service.

Kontakt vores specialist,
så vi kan starte dialogen
John Martin Myrup
Salgschef
+45 2077 8662
jomy@verdo.com

Hold dig opdateret
verdo.com/energy/nyhedsmail
Tendenser, meninger og seneste nyt fra en
branche i konstant bevægelse. Tilmeld dig
vores nyhedsmail – så er du opdateret.

Vi kan hjælpe dig med
• Grønne teknologier som biomasse, varmepumper
og elkedler
• Service og drift i hele anlæggets levetid
• Automationsløsninger og styring til dit energianlæg
• Administration og kundeafregning
• Valg af det optimale brændsel til dit anlæg
• Køb og salg af certificeret biobrændsel
Ring gerne, så taler vi videre om det

