
Moderní koncepce jednotky EVEMED umožňuje 
nejen bezpečnou likvidaci zdravotnického odpadu, 
ale také jeho energetické využití. Tepelná energie 
spalin je s vysokou účinností využívána pro 
generování tepla, chladu či elektrické energie, 
čímž je zajištěna ekonomicky udržitelná likvidace 
odpadu. S ohledem na povahu zdravotnického 
odpadu je provoz vysoce automatizovaný a systém 
čištění spalin zajišťuje dosažení plnění emisních 
limitů dle nejlepších dostupných technik BREF/BAT.

EVEMED umožňuje bezpečné a environmentálně 
šetrné zpracování nebezpečných zdravotnických 
odpadů. Vysokým stupněm automatizace zařízení 
je omezeno riziko lidského pochybení a zajištěna 
ochrana zdraví obsluhy. Systém čištění spalin 
kombinuje různé metody suchého čištění a 
nevyžaduje k provozu vodu. Technologie utilizace 
tepelné energie spalin může být s vysokou účinností 
využita pro generování tepla, elektřiny nebo 
chladu. EVEMED má menší nároky na zástavbový 
prostor a celou technologii lze umístit do haly 
o půdorysném rozměru cca 18x12 m a výšce 8 m.

• Efektivní likvidace a využití 1-5 kt nebezpečného 
odpadu ročně

• Zdroj tepla o výkonu 1-6 MW
• Snížené náklady na svážení odpadů ADR 

transportem a jejich likvidaci
• Nízká a stabilní cena za zpracování odpadu
• Eliminace rizika kontaminace životního prostředí 

a šíření infekcí
• Utilizace tepelné energie spalin k výrobě tepla, 

chladu nebo elektrické energie

• Vysoce automatizovaný provoz
• Integrace technologie se spotřebiči energie 

(nemocniční prádelna, systémy sterilizace atd.)
• Přesuvný spalovací rošt nebo rotační pec
• Plně suché čištění spalin
• Bezpečný a hygienický systém zpracování odpadů
• Bezprašný provoz za použití uzavřených  

kontejnerů pro skladování odpadu, reziduí 
a sorbentů z čištění spalin

• Malý zástavbový prostor

Bezpečně, efektivně  
a ekonomicky udržitelně
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Zpracovatelská kapacita

Technické parametry

Roční provozní fond

Spalovací proces

Orientační tepelný výkon v horkém médiu

Palivo

Čištění spalin

Podpůrné palivo

Možnosti exportu tepla

1–5 kt (při LHV 15 MJ/kg)

až 5 400–7 200 h/rok

spalování na roštu/rotační peci

1–6 MW

nemocniční odpady

NaHCO3, aktivní uhlí, filtrace, SCR

zemní plyn

pára, horká voda, termoolej

• 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: 


