
INOVECO
Digestie anaerobă

Biogaz
Energie verde (electrică, termică, frig)

Îngrășăminte organice pentru agricultură



Digestia anaerobă este o instalație care servește la producerea biogazului din materie organică (biomasă). Biogazul reprezintă o 
alternativă ecologică la combustibilii fosili (ex: cărbune, petrol sau gaz de sondă) folosiți pentru producerea energiei electrice și termice 
de care comunitățile umane au tot mai multă nevoie. 

INOVECO propune două abordări diferite în ceea ce privește producția de biogaz: 
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Ü Produc energie verde proprie (electrică, termică);
Ü Ajută la reducerea costurilor de eliminare a deșeurilor;
Ü Materia rezultată în urma digestiei anaerobe a deșeurilor 

organice are calitățile îngrășămintelor organice de cea mai 
bună calitate;

Ü Prin digestia anaerobă se elimină majoritatea agenților 
patogeni din deșeuri;

Ü În loc să reprezinte un cost, deșeurile organice devin o sursă 

de pro�t. Energia produsă se poate vinde în Sistemul 
Energetic Național;

Ü Instalare rapidă și fără impact asupra vecinilor (nu se emană 
mirosuri urâte și nu se generează zgomote la nivel înalt);

Ü Sunt simplu de autorizat;
Ü Sistemul nu necesită întreținere frecventă și poate � 

monitorizat de la distanță.

Micro-biodigestoare containerizate
Realizate într-o formă compactă, containerizată, micro-biodigestoarele sunt destinate fermelor de animale sau industriei HORECA și 
furnizează su�cient biogaz pentru a putea produce între 8 și 55 kWh energie (electrică și termică). Aceste instalații compacte folosesc ca și 
material de intrare �e dejecții animaliere și plante verzi, �e resturi alimentare de la hoteluri și restaurante.

Acest gen de instalații sunt destinate transformării în energie 
electrică și termică a biogazului produs prin fermentarea 
anaerobă a unei cantități foarte mari de biomasă. Biomasa folosită 
ca și material de intrare poate �: nămol de la stațiile de epurare, 
dejecții animaliere, culturi de cereale și plante energetice, deșeuri 
organice menajere. 

Energia produsă cu ajutorul unor astfel de instalații începe de la 
valoarea de 0,25 MWh energie electrică respectiv 0,29 MWh 
energie termică și poate ajunge la valori oricât de mari. 

Dimensionarea unei instalații de producere a biogazului din astfel 
de surse depinde de disponibilul de biomasă existent în jurul 

instalației și de necesarul de energie termică din zonă.

Instalațiile industriale de producere a biogazului produc, pe lângă 
energie și îngrășăminte organice (sub formă lichidă și solidă) 
valori�cabile în agricultură.

Instalațiile industriale de producere a biogazului sunt complet 
automatizate și sunt foarte ușor de operat și de întreținut. Ele 
reprezintă o soluție viabilă pentru eliminarea nămolurilor 
provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate, a deșeurilor 
organice din industria alimentară și a deșeurilor organice 
menajere sau a dejecțiilor animaliere.

Instalații de producere a energiei folosind biogazul, la nivel industrial

Avantajele utilizării unor astfel de instalații sunt: 
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