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Υπηρεσία Μίσθωσης

Συνεργατικός Σχηματισμός
Παραγωγής Καθαρής Ενέργειας

Οι μονάδες παραγωγής καθαρής ενέργειας «BNL Clean Energy»
και οι μονάδες ανακύκλωσης για καθαρή ενέργεια «BNL Clean
Recycling» είναι δυνατόν να μισθωθούν, όπως στην περίπτωση
της μίσθωσης εξοπλισμού ή αεροσκαφών, γεγονός που εξυπηρετεί
τη χρηματοδότηση του συνεργατικού σχηματισμού σας για την
παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Ο περιφερειακός συνεργατικός σχηματισμός παραγωγής
καθαρής ενέργειας της BNL χρησιμοποιεί τοπικές τροφοδοτικές
ύλες για την παραγωγή καθαρής ενέργειας μηδενικών
εκπομπών, καυσίμων, βιώσιμων θέσεων εργασίας και τοπικών
εσόδων καθώς και ανακυκλωμένης πρώτης ύλης (αστική
εξόρυξη).

Η μίσθωση μπορεί να συνδυαστεί με τη συντήρηση, την
επισκευή και τον επανέλεγχο της μονάδας,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο απρόοπτων επισκευών ή
δαπανών συντήρησης.

BNL Clean Energy Group
Ο όμιλος BNL Clean Energy Group παρέχει τυποποιημένες αρθρωτές
μονάδες παραγωγής καθαρής ενέργειας και μονάδες ανακύκλωσης για
καθαρή ενέργεια με μηδενικές εκπομπές και μηδενικά κατάλοιπα για τη
μετατροπή βιομάζας ή αποβλήτων σε ενέργεια στο πλαίσιο του
συνεργατικού σχηματισμού σας για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.
Η βιώσιμη λύση καθαρής ενέργειας με πρόσθετα έσοδα!
Ο όμιλος BNL Clean Energy Group παρέχει τις υπηρεσίες που
απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη
συντήρηση του δικού σας συνεργατικού σχηματισμού παραγωγής
καθαρής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές και μηδενικά κατάλοιπα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας http://www.bnlce.com

BNL Clean Energy Group
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Suiza
Τηλ. +41 415 613 872, Φαξ +41 415 613 879
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bnlce.com
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Ο όμιλός μας είναι ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την εξεύρεση
λύσης για έναν βιώσιμο συνεργατικό σχηματισμό παραγωγής καθαρής
ενέργειας.
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Zero
Emission ρύπανσης, επιπτώσεων
CO2, ατμοσφαιρικής
means
no CO2ή, no
air pollution,
για το περιβάλλον
επιπτώσεων
εξαιτίαςno
της
κλιματικής αλλαγήςor
κ.λπ.
environmental
climate effects etc.

Ο όρος «τοπικές τροφοδοτικές ύλες»
Local Feedstock
αναφέρεται στη βιομάζα, στα οργανικά
such as biomass,
υπολείμματα,
στα αστικά organic
στερεά
απόβλητα,
residues,
στηνMSW,
ιλύ κ.λπ.
sludge etc.

Ο όρος «ευέλικτη
ενέργεια»
Flexible
Cleanκαθαρή
Energy
αναφέρεται
στην ηλεκτρική
στον
such
as electricity,
hot ενέργεια,
air, process
θερμό αέρα, στον ατμό βιομηχανικών
steam,
district
heating
etc.
διεργασιών, στην τηλεθέρμανση κ.λπ.
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Ο όρος «τοπικές
τροφοδοτικές ύλες»
Lokales
Ausgangsmaterial
wie
Local Feedstock
αναφέρεται
στη
βιομάζα, στα οργανικά
Biomasse,
organische
such
as
biomass,
organic
υπολείμματα, στα αστικά στερεά
Rückstände, kommunale
απόβλητα,
στην
ιλύ κ.λπ.
residues,
MSW,
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Feststoffabfälle, Schlamm, usw.

Ο
όρος «συνθετικό
καύσιμο» αναφέρεται
Synthetic
FuelKraftstoff
Synthetischer
wie
στο
συνθετικό
πετρέλαιο
εσωτερικής
such
as synthetic
diesel,
fuelGasöl,
oil,
synthetischer
Diesel,
Heizöl,
καύσης, στο μαζούτ, στη βενζίνη και το
gas oil, κίνησης,
kerosene
Kerosin,
usw. στηνetc.
πετρέλαιο
κηροζίνη κ.λπ.
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Energy
αναφέρεται στην ηλεκτρική ενέργεια, στον
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Synthetic
Fuel καύσιμο» αναφέρεται
Ο όρος «συνθετικό
στο συνθετικό
πετρέλαιο
εσωτερικής
such
as synthetic
diesel,
fuel oil,
καύσης, στο μαζούτ, στη βενζίνη και το
gas
oil, kerosene etc.
πετρέλαιο κίνησης, στην κηροζίνη κ.λπ.
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Synthetic
Ο όρος «συνθετικό
Fuel καύσιμο» αναφέρεται
στο συνθετικό
πετρέλαιο
εσωτερικής
such
as synthetic
diesel,
fuel oil,
καύσης, στο μαζούτ, στη βενζίνη και το
gas
oil,
kerosene
etc.
πετρέλαιο κίνησης, στην κηροζίνη κ.λπ.

Ο συνεργατικός σχηματισμός παραγωγής καθαρής ενέργειας της BNL
παρέχει καθαρή ενέργεια, καθαρά καύσιμα και καθαρές πρώτες ύλες από
τοπικές τροφοδοτικές ύλες όπως βιομάζα, οργανικά υπολείμματα και
απόβλητα. Ο συνεργατικός σχηματισμός παραγωγής καθαρής ενέργειας της
BNL αποτελείται από μερικές μονάδες παραγωγής καθαρής ενέργειας «BNL
Clean Energy» και μία μονάδα ανακύκλωσης για καθαρή ενέργεια «BNL
Clean Recycling», οι οποίες μετατρέπουν τέφρα, μέταλλα και υπολείμματα
σε πρώτες ύλες.
Τα πλεονεκτήματα του συνεργατικού σχηματισμού παραγωγής καθαρής
ενέργειας της BNL είναι τα εξής:
✔ χρήση πολλών τοπικών τροφοδοτικών υλών για την παραγωγή
ανανεώσιμης και βιώσιμης καθαρής ενέργειας χωρίς επιβλαβείς συνέπειες
για το περιβάλλον
✔ πλήρης ανακύκλωση τέφρας, μετάλλων και υπολειμμάτων και μετατροπή
τους σε νέες πολύτιμες πρώτες ύλες χωρίς απόθεση σε χώρους
υγειονομικής ταφής ή κατάλοιπα
✔ επιπλέον έσοδα από την τοπική παραγωγή καθαρής ενέργειας,
καυσίμων και πρώτων υλών αξίας
✔ δημιουργία βιώσιμων εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και εσόδων για
τους τοπικούς παρόχους υπηρεσιών .

Βιώσιμη Καθαρή Ενέργεια με Προστιθέμενη Αξία
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Μηδενικά Κατάλοιπα
ολοκληρωμένη ανακύκλωση τέφρας, μετάλλων, υπολειμμάτων κ.λπ.
με παραγωγή νέων πολύτιμων πρώτων υλών (αστική εξόρυξη)
FE/Non-Fe Metals

Σίδηρος/
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα

Ash/Inert Material

Τέφρα/Αδρανή Υλικά

Hazardous Elements

Επιβλαβή Στοιχεία
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