
Jednotka EVENOX nabízí kompaktní a jednoduché 
řešení zajišťující potřebné snižování koncentrace 
emisí oxidů dusíku (NOx) pro biomasové a uhelné 
kotle, ZEVO, kogenerační jednotky, malé plynové 
kotle a jiná spalovací a procesní zařízení s výkonem 
1 až 5 MW. Toto řešení minimalizuje investiční 
náklady a umožňuje nenáročný automatizovaný 
provoz s optimální spotřebou reagentu.

Kompaktní jednotku EVENOX je možné realizovat 
ve stávajících i nových zařízeních, které mají 
povinnost plnit přísné emisní limity. Dávkování 
reagentu je řízeno dle výkonu kotle, případně 
dle výstupů z AMS, čímž je snížena spotřeba 
reagentu a umožněno jeho efektivní využití. 
Proces SNCR redukce NOx lze realizovat 
vstřikováním roztoku nebo koncentrátu močoviny 
či plynného amoniaku. EVENOX nevyžaduje 
složitou montáž a funguje v autonomním režimu. 
Výkon zařízení je modulární a lze ho přizpůsobit 
potřebám zákazníka.

• Jednoduchá a rychlá implementace technologie 
do nového i stávajícího zařízení

• Zajištění vysoké účinnosti reakce vlivem  
optimálního rozptýlení reagentu

• Nízké investiční a provozní náklady

• Doprava a skladování plynného amoniaku 
v tlakových lahvích

• Doprava a skladování koncentrátu/roztoku 
močoviny v IBC kontejneru

• Rozšíření o míchací zařízení pro přípravu roztoku 
močoviny z granulátu

Jednoduchá cesta  
ke splnění emisních limitů

Možnosti technologie EVENOX

EVENOX
automatická jednotka pro DeNOx malých kotlů 
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• 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: 


