
EVELINE
jednotka pro energetické využití odpadu, alternativních 
paliv a kontaminované biomasy

Moderní technologická jednotka pro spalování 
a energetické využití odpadu, alternativních paliv 
a kontaminované biomasy EVELINE je tvořena 
řadou vysoce efektivních kotlů o výkonu 4–10 MW. 
Jednotka EVELINE je díky malé zpracovatelské 
kapacitě vhodným řešením pro města, mikroregiony, 
menší a střední výrobní podniky. Nabízí možnost 
propojení producenta odpadů, zpracovatele 
odpadu a spotřebitele energie a je základním 
zdrojem moderní sítě výroby tepla a elektřiny. Díky 
účinnému systému čištění spalin lze technologii 
využít i v náročných průmyslových provozech. 
Tento typ zdroje je vhodný pro celoroční provoz 
a primární dodávku tepla (baseload).

EVELINE umožňuje energetické využití 10-30 kt 
komunálních a ostatních odpadů v blízkosti jejich 
vzniku. Technické řešení jednotky je oproti velkým 
jednotkám jednodušší a tím i levnější. Technologii 
jednotky, především systém čištění spalin, lze 
uzpůsobit využití kontaminované biomasy 
a alternativních paliv. EVELINE má také menší 
nároky na zastavěnou plochu, lze ji využít jako 
náhradu po demontáži vyřazených uhelných kotlů.

• Efektivní využití 10-30 kt odpadu ročně
• Možnost spoluspalování biomasy
• Vhodné i pro tuhá alternativní paliva
• Snížené náklady na svážení odpadů a jejich 

skládkování
• Významně přispívá k energetické soběstačnosti 

regionu
• Nízké investiční náklady
• Kogenerační výroba tepelné a elektrické energie 

pomocí ORC nebo točivé redukce
• Jednoduché řešení pro třídící linky
• Ekonomika založená na výrobě tepelné energie
• Aplikací termoolejového okruhu je možné  

dosáhnout zvýšení tepelné účinnosti

• Spalování odpadu, alternativních paliv  
a kontaminované biomasy

• Suchý systém čištění spalin bez spotřeby  
a produkce odpadní vody

• Optimalizace provozních nákladů prostřednictvím 
řízení míry odstranění polutantů

• Vysoce automatizovaný provoz zařízení
• Možnost výroby energie ve formě tepla (pára/

horká voda), chladu či elektrické energie
• Menší zástavbová plocha
• Možnost integrace do menších sítí CZT
• Využití existujících technologií (příprava vody 

apod. a sdílení obsluhy zařízení (velín, údržba atd.)
• Technologie v souladu s BREF/BAT

Malé ZEVO, velká změna

Možnosti technologie EVELINE

+420 541 613 379
eveco@evecobrno.cz
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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

10–30 kt (při LHV 10 MJ/kg)

až 7 200–8 000 h/rok

spalování na roštu

3–9 MW

komunální odpady, výměty, průmyslový odpad

NaHCO3, aktivní uhlí, filtrace, SCR
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Komín

• 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: 


