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az Innovatív mIkro-gázturbInák 
egy új korszak beharangozóI
Kapcsolt energiatermelésre már 15 éve használják a mik-
ro-gázturbina technológiát. Néhány évvel ezelőtt a leg-
nagyobb, Európában elérhető mikro-gázturbina is csak 
100 kW teljesítményre volt képes. Azonban a mikro-
gázturbina specialista Capstone a 200, 600, 800 kW és 
1 MW egységek megalkotásával az ipari alkalmazás új 
korszakát hozta el.

Pár szó a caPstone mIkro-gázturbI-
nák jellemzőIről
A Capstone mikroturbinák 15 kW–10 MW között 
választhatóak. Közös jellemzőjük:

alacsony karbantartási igény,•	
kimagasló megbízhatóság,•	
akár 95% összhatásfok, valamint•	
többféle üzemanyaggal történő üzemeltetés•	

Kimagasló megbízhatóságuk hosszabb működési 
időt, magasabb profitot és egy zöldebb világot ered-
ményez.

Sok új ígéretes alakalmazásra kínálkozik lehetőség, 
olyan ágazatokban, mint például:

élelmiszer- és takarmányelőállítás,•	
textil,•	
vegyi termékek gyártása, ill.•	
sörfőzdékben, malmokban vagy szárítási folyama-•	
toknál.

A mikro-gázturbina technológia jellemzője a nagy 
többletlevegő rendkívül alacsony emissziós értékek mel-
lett. Egy mikro-gázturbina akkor bír a legnagyobb hatás-
fokkal, ha a füstgáz szárítási célra kerül felhasználásra 

vagy a füstgáz hője több lépcsőben kinyerésre kerül. Erre 
példa a gőztermelés céljából történő vízmelegítés és a 
forró vízkészítés. A befektetett energia felhasználása akár 
95%-ot is elérhet. A gáz- és villamos-energiaáraktól füg-
gően igen rövid, 2–6 éves megtérülési idővel lehet szá-
molni.

DePónIa-, szennyvíz- vagy 
bIogázüzemű mIkro-gázturbInák 
(cr-sorozat)
A Capstone CR30, CR65 és CR200 mikro-gázturbinák 
kompakt áramfejlesztők extrém alacsony emissziós érté-
kekkel. A Capstone CR600, CR800 és CR1000 mikro-
gázturbinák három, négy vagy öt összekapcsolt CR200 
mikro-gáztubinából állnak. A névleges teljesítmény tar-
tomány ezáltal 30 és 1000 kW között van. A füstgáz 
felhasználásával 63–1400 kW termikus teljesítmény áll 
rendelkezésre. A mikro-gázturbinák közvetlenül csatla-
koztathatóak a hálózathoz, mivel azokban védelmi relék 
vannak integrálva. A turbinák vezérlése a helyi kijelzőn, 
egy külső PC RS232 interfészen keresztül vagy mode-
men (opcionális) keresztül történhet. A vezérlés olyan 
kialakítású, hogy egy helyről akár 20 egység működtet-
hető párhuzamosan. Az elérhető opciók közé tartozik: 
biogáz előkészítő, hőcserélők, modem stb.
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abszorPcIós folyaDékhűtők 
trIgenerácIós bIogáz hasznosító 
renDszerekhez 
A kombinált, azaz egyidejű energiatermelés előnyei, a 
kogeneráció összhatásfoka. Ahhoz, hogy ez a hatásfok 
megmaradjon az év folyamán, minél hosszabb időszak-
ban szükség van a hőenergia állandó hasznosítására. Ez 
különféle hőenergiát felhasználó technológiák eseté-
ben nem okoz gondot, inkább az épületek hűtése-fűté-
se a kritikusabb, habár a hőenergiát abszorpciós folya-
dékhűtők segítségével ma már könnyen transzformál-
hatjuk hűtőenergiává. Ezt a kombinált rendszert nevez-
zük trigenerációnak.

hűtőtornyok bIogáz hasznosító 
trIgenerácIós renDszerekhez,  
forgalmazott hűtőtornyaInk
Az elmúlt 40 év során a termodinamikában és anyag-
technológiában szerzett tapasztalatait felhasználva a 
francia Jacir magas minőségű, igényes hűtőtornyok szé-
les választékát kínálja ügyfelei részére ipari, valamint 
komfort célokra (nyitott, zárt, hibrid hűtőtornyok, adia-
batikus hűtők). A párolgási hűtés még mindig a legin-
kább környezetbarát technológiai eljárás.

hűtés bIomasszával
A megújuló energiaforrások tekintetében a faalapú bio-
massza manapság már egy folyamatosan fejlődő konkrét 
irányvonalat képvisel. A fatüzelésű berendezések 
abszorpciós folyadékhűtők használatával fűtésen kívül 
hűtött víz előállítására is alkalmasak mely felhasználható 
technológiai hűtésekre és klimatizálásra is!

regale energy zrt.

Unit CR30 CR65 CR200 HP CR600 CR800 CR1000

Üzemanyag – biogáz biogáz biogáz biogáz biogáz biogáz

Tüzelőteljesítmény kW 115 224 606 1’818 2’424 3’030

Villamos teljesítmény 
brutto

kW 30 65 200 600 800 1’000

Fűtőteljesítmény 
60/80°C

kW 63 118 280 840 1’120 1’400

Zajszint dB(A) 65 70 65 65 65 65

NOx @15%O2 ppm < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9

A CR-sorozat  

jellemzői


