
Modulární kontejnerové mikroZEVO EVECONT 
umožňuje zpracování a energetické využití cca 
2500 tun odpadu ročně bez dlouhého procesu 
EIA. Zařízení je mimo jiné vhodnou alternativou 
ke skládkování výmětu z třídicích linek. EVECONT 
lze přizpůsobit na míru požadavkům investora 
a provozovatele a představuje ideální řešení pro 
regiony, mikroregiony, nemocnice a průmyslové 
podniky, lze ho integrovat i do existujících tepláren.

EVECONT umožňuje energetické využití různých 
druhů odpadů, např. nemocniční a průmyslové 
odpady, výměty z třídících linek apod. Zařízení 
je možné integrovat do stávající technologie a  
využívat odpadního tepla v podobě termooleje, 
horké vody nebo páry pro vytápění, využít pro 
ohřev TUV či jiné technologické účely. Zařízení 
je možné rozšířit o výrobu elektrické energie 
či chladu. Výstavba EVECONTu je velice rychlá, 
zařízení má malé rozměry a může být umístěno 
ve venkovním prostředí na běžné zpevněné ploše či 
v nevyužité průmyslové hale. S výhodou lze využít 
existujících technologií jako je např. úpravna vody 
nebo kompresorovna.

• Levný inovativní zdroj tepla o výkonu až 2 MW
• Výroba elektrické energie 30-150 kW
• Snížené náklady na svážení odpadů a jejich 

skládkování
• Ekonomika založená na produkci tepla z odpadu 

s vysokou výhřevností
• Až 80 % příjmů pochází z výroby tepla
• Energetická a finanční soběstačnost projektu
• Environmentálně šetrná produkce energie bez 

emisních povolenek
• Výstavba bez procesu EIA

• Zpracovatelská kapacita až 2500 t/r
• Zpracování odpadů v místě jejich vzniku
• Zpracování separovaného a slisovaného odpadu
• Vysoce automatizovaný provoz zařízení
• Možnost produkce tepla, chladu či elektrické 

energie
• Teplonosné médium v podobě termooleje, 

vody či páry
• Skidové či kontejnerové řešení
• Suchý systém čištění spalin bez spotřeby 

a produkce odpadní vody
• Malé zástavbové rozměry bez nutnosti umístění 

do budovy
• Možnost zpracování různých druhů odpadu

I malý zdroj může udělat velký rozdíl

Možnosti technologie EVECONT

EVECONT
jednotka pro energetické využití různých druhů 
vysoce výhřevných nebo nebezpečných odpadů
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Zpracovatelská kapacita

Technické parametry

Roční provozní fond

Spalovací proces

Orientační tepelný výkon v horkém médiu

Palivo

Čištění spalin

Podpůrné palivo

Prostorové nároky

Možnosti exportu tepla

Orientační investiční náklady

do 2 500 t/rok (při LHV 20 MJ/kg)

až 7 200 h/rok

spalování na roštu

do 2,1 MW

vysoce výhřevné nebo nebezpečné odpady

SNCR, NaHCO3, aktivní uhlí, filtrace

zemní plyn

cca 15x25 m

pára, horká voda

cca 80 mil Kč

• Studii proveditelnosti
• Zajištění komunikace s úřady a asistenci při 

žádosti o dotaci
• Zpracování projektové dokumentace pro povolovací 

procesy a realizaci
• Všeprofesní dodávky a montáže zařízení, uvedení 

do provozu, zaškolení obsluhy
• Zpracování projektu skutečného stavu, včetně 

návodu k obsluze a provozu
• Následný záruční a pozáruční servis

Všechny naše projekty realizujeme na míru požadavkům 
a potřebám zákazníka. Dodávka na klíč zahrnuje: 


