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Клъстер за чиста енергия
Лизингова услуга
Регионалният клъстер за чиста енергия от BNL Clean
Energy използва локални суровини, за да произвежда
горива и чиста енергия с нулеви емисии, както и да
осигурява устойчиви работни места и локални приходи, а
също и да произвежда рециклирани суровини (добив на
суровини в градски условия).

Централите за чиста енергия и централите за чисто
рециклиране на BNL Clean Energy могат да бъдат взети на
лизинг, подобно на оборудване или самолети на лизинг, което
улеснява финансирането на вашия клъстер за чиста енергия.
Лизингът може да бъде комбиниран с поддръжка, обслужване
и инспекции на централата, което намалява риска от
непредвидени разходи за ремонт или поддръжка.

BNL Clean Energy Group
Групата BNL Clean Energy предлага стандартизирани модулни
централи за чиста енергия и за чисто рециклиране с нулеви емисии
и нулеви остатъци, предназначени за вашия клъстер за добиване
на чиста енергия от биомаса или от отпадъци. Устойчиво решение
за чиста енергия с добавени приходи!
Групата BNL Clean Energy предлага услугите, необходими за
планиране, монтаж, експлоатация и поддръжка на вашия клъстер
за чиста енергия с нулеви емисии и нулеви остатъци.
Нашата група е вашият партньор за екологично и устойчиво
решение за клъстер за чиста енергия.

BNL Clean Energy Group
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Швейцария
Тел.: +41 415 613 872, факс: +41 415 613 879, имейл: info@bnlce.com
АВСТРИЯ • КАНАДА • ГЕРМАНИЯ • ФРАНЦИЯ • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО • ПОЛША • ШВЕЦИЯ • САЩ
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Клъстер за чиста енергия
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Клъстерът за чиста енергия от BNL Clean Energy осигурява чиста
енергия, горива и суровини от локални суровини, като биомаса,
органични остатъци и отпадъци. Клъстерът за чиста енергия от BNL
Clean Energy включва няколко централи за чиста енергия от BNL Clean
Energy и една централа за чисто рециклиране от BNL Clean Energy,
която преобразува пепел, метали и остатъци в суровини.
Предимствата на клъстера за чиста енергия от BNL Clean Energy са:
✔ Използване на различни локални суровини за производство на
възобновяема устойчива чиста енергия без вреди за околната среда.
✔ Пепелта, металите и остатъците се рециклират напълно до нови
ценни суровини без изхвърляне на остатъци в депата за отпадъци.
✔ Допълнителни приходи от локално производство на ценна чиста
енергия, горива и суровини.
✔ Създаване на устойчиви квалифицирани работни места и приходи
за регионалните доставчици на услуги.

Нулеви остатъци
Пълно рециклиране на пепел, метали, остатъци и т.н., при което
се произвеждат нови ценни суровини (добив на суровини в
градски условия)
FE/Non-Fe Metals

Чиста устойчива енергия с добавени приходи
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Черные и цветные
металлы

Ash/Inert Material

Hazardous Elements

Пепел/инертни материали
Опасни елементи
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