A Nossa Missão: Zero Emissões
Zero Resíduos

A Nossa Missão: Zero Emissões
Zero Resíduos

Cluster de energia limpa

Serviço de leasing

Um cluster BNL Clean Energy regional utiliza matériaprima local para produzir energia limpa de zero
emissões, combustíveis, empregos sustentáveis e
receitas locais, bem como matéria-prima reciclada
(mineração urbana).

As centrais BNL Clean Energy e BNL Clean Recycling estão
disponíveis em leasing, à semelhança do leasing para
equipamento ou aeronaves, o que simplifica o
financiamento do seu cluster de energia limpa.
O leasing pode ser combinado com manutenção,
assistência e revisões da central, o que reduz o risco de
custos de reparação e manutenção imprevistos.

O Grupo BNL Clean Energy
O Grupo BNL Clean Energy fornece centrais de energia e
reciclagem limpas, com zero resíduos e zero emissões,
modulares e padronizadas, para o seu cluster produtor de
energia limpa a partir de biomassa ou resíduos. A solução de
energia limpa e sustentável com receitas adicionais!
O Grupo BNL Clean Energy fornece os serviços necessários ao
planeamento, instalação, operação e manutenção do seu
cluster de energia limpa com zero resíduos e zero emissões.
O nosso grupo é o seu parceiro para soluções de cluster de
energia limpa sustentável, protetora do ambiente.

O Grupo BNL Clean Energy
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Suíça
Tel: +41 415 613 872, Fax: +41 415 613 879, E-Mail: info@bnlce.com
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Mais informações no nosso website http://www.bnlce.com
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O cluster BNL Clean Energy fornece energia limpa, combustíveis
e matérias-primas a partir de matéria-prima local como biomassa,
resíduos orgânicos e lixo. Um cluster BNL Clean Energy é
constituído por algumas centrais BNL Clean Energy e uma central
de reciclagem BNL Clean Recycling que transforma cinzas, metais
e resíduos em matérias-primas.
As vantagens de um cluster BNL Clean Energy são:
✔ Utilização de múltiplas matérias-primas locais para produzir
energia limpa, sustentável e renovável sem prejudicar o ambient
✔ A cinza, o metal e os resíduos são completamente reciclados
em matérias-primas novas e valiosas, sem depósito em aterros
ou depósito de resíduos.
✔ Receitas adicionais originárias da produção local de energia
limpa, combustíveis e matérias-primas valiosos.
✔ Criação de emprego sustentável qualificado e receitas para
prestadores de serviços regionais.

Energia sustentável limpa com valor acrescentado
2

Zero Resíduos
Reciclagem completa de cinza, metais, resíduos, etc. produzindo
matérias-primas novas e valiosas (mineração urbana).
FE/Non-Fe Metals

Metais FE / não FE

Ash/Inert Material

Cinza/Material inerte

Hazardous Elements

Elementos perigosos
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