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Sunnytek & Partners erbjuder nu en energilösning som ger 25KW
elektricitet + varmvatten med en gengas generator. Gengas som
tillverkas via pyrolys av biomassa ger gengas för en gasmotor
med generator och restvärmen genererar avsevärda mängder
varmvatten. Denna är en perfekt kombination med solpaneler så
fastigheten kan bli själv försörjande på elektricitet

Egenskaper GG25 Gengas system
* Gengas tillverkas av biomassa likt flis eller pellets
* Förbrukning ca 1 KG flis / producerad KWH elektricitet
* Pyrolys process likt de gamla gengas motorerna men i en
ny tappning med automatisk drift.
* Gasmotor är en 4 cylindrig konverterad motor från Leyland
med 4 liters cylindervolym
* Generator elektrisk effekt 25 KW 3 fas 400 volt
* Varmvatten 50 KW med en temperatur av 90C
* Drifttid 12 timmar med inbyggd silo och mer med extra silo
och matarskruv
* Vikt ca 1400 kg med måtten 1.85x1.5x1.4 meter monterad
på en pall i stål
* Inga Kina komponenter ingår systemet

Detta system är lämpligt för lantfastigheter med viss
verksamhet som behöver el och varmvatten. Då den
fungerar på flis så har många lantfastigheter denna
råvara i princip ” gratis ”. GG25 fungerar utan externt
elnät men kan även synkas med detta och exportera
elen som produceras. Systemet medger back up vid
elavbrott så verksamheten kan fortsätta även om det
yttre elnätet havererar.
Då detta system ger både el och varmvatten så blir
verkningsgraden mycket bra i närheten av 90%.

Energisystemet med GG25 gengasgenerator
I en installation kompletteras detta gärna me den
solfarm + ett batterilager.I detta fall så används
systemet mest när solen ej räcker till och går mest på
höst-vinter-vår. Vid dessa tidpunkter behövs som regel
mest varmvatten och solen är mest frånvarande.
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Kontakta oss för en analys av era speciella
behov och design av vad som passar bäst. Vi
levererar det kompletta paketet efter era totala
behov.
Gengas + solenergi + vindsnurra + energi lager
klarar det mesta i framtiden.
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