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1 - Два термални маслени бойлера, всеки 
      MW, инсталирани в Литва

2 - Повече от 100 години опит

Разработки

100 години опит
Изгарянето може да изглежда лесно, 
но термичната трансформация на 
биомаса чрез изгаряне е комплексен 
процес. За да се постигнат оптимални 
резултати трябва да се спазват голям 
брой строго определени изисквания. 
Примери за тези изисквания са 
добре контролираното количество 
на горивото, перфектната система от 
скари в пещта, добре проектираната 

конструкция на пещта и прецизно 
контролираното подаване на въздух 
за горене. Тези условия са основни за 
поддържане на температурата в пещта 
колкото е възможно по-постоянна.

Екологично чисто
За да се избегнат   вредните емисии 
Кара гарантира пълен контрол върху 
цялостния процес на изгаряне. 

Всички системи са проектирани така, 
че да отговарят на всички световни 
стандарти за опазване на околната 
среда относно допустимите граници 
за прах, CO, NOx и пр. Кара разполага 
с голям брой филтриращи системи 
в програмата за доставка като 
мултициклони, електростатични филтри 
и тъканни филтри. Освен това Кара 
има в програмата си пречиствателни 
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Решения за изгаряне

1 - Плоска хидравлична подвижна скара в пещта  
2 - Наклонена хидравлична подвижна скара в пещта
3 - Транспортна система за биомаса: подвижен под
4 - Трошачка
5 - Склад за биомаса
6 - Електростатичен филтър



системи за NOx и за диоксин, отделяни 
с димните газове. В зависимост от типа 
замърсяване и от стандартите за вредни 
емисии, които трябва да се спазят Кара 
винаги може да предложи подходяща 
пречиствателна система.

Икономическа ефективност
Кара ще Ви помгне да превърнете 
биомасата в евтина топлинна енергия. 
По този начин Вашите остатъчни 
продукти ще се превърнат в печалба. 
Енергията може да бъде подадена като 
термично масло, гореща вода, пара под 
ниско или високо налягане, топла вода 
и т.н., в зависимост от приложението, за 
което Ви е необходима топлината или 
енергията. Някои примери са отопление 
на фабрики или офиси, парници, 
сушене на дървен материал, залепващи 
линии или преси за фурнир. Но едно е 
сигурно – във всички случаи се постига 
намаляване на разходите за енергия. 
Оборудването на Кара за изгаряне на 
биомаса е разумна инвестиция с период 
на възвръщаемост само няколко години.
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Инсталация за когенерация  
на Кара

Иновация
Какъвто и тип инсталация да изберете, 
избирайки Кара Вие получавате най-
модерна технология. Изключително 
дълготрайни системи с дълъг 
експлоатационен живот и ергономичен 
здрав дизайн. Освен това системите 
Кара са лесни за експлоатация. 
Експлоатацията на всяка инсталация 
може да бъде от изцяло ръчна до 
напълно автоматизирана – в зависимост 
от специфичните изисквания на клиента.

Обслужване
Кара обръща голямо внимание на 
удобството на клиента. Затова Кара 
държи на перфектното обслужване. 
За да реши всеки технически проблем 
Кара държи всички основни резервни 
части на склад, което дава възможност 
на нейните инженери да извършат 
виртуално всеки ремонт, който е 
възможен. Това дава възможност на 
Кара да сключи договор за поддръжка.  
Инсталацията тогава ще бъде 

проверявана редовно и незабавно ще 
се взимат превантивни мерки.

Опит от 1910 г.
Кара енергийни системи е независима 
компания като част от Reinders Almelo 
Group of Companies, основана от Клас 
Райндерс през 1910 г. Клас Райндерс е 
бил мъж със страст към технологиите. 
Страст, която се предала към сина му и 
към внуците му. Така Райндерс Алмело 
– за по малко от три поколения успя 
да стане водещ промишлен концерн с 
дейност в различни области. Днес Rein-
ders Almelo Group of Companies е един 
от водещите доставчици на системи 
за изгаряне на биомаса, отопление, 
пречистване от прах, сушене на дърво и 
генериране на енергия.

Изработка по поръчка
Тези предизвикателства са вдъхновили 
Кара да проектира иновативни 
системи. Кара доставя своите системи 
изработени по поръчка, проектирани на 
база на собствени разработки, резултати 

от тестове, данни от изследвания и 
най-важното от всичко: практически 
опит. Така всяка система се конструира 
за специфично предназначение. 
Защото никой не знае по-добре от Кара, 
че всеки тип биомаса – от дървени 
остатъци до кори от кокос – трябва 
да бъде обработен по съответния 
специфичен начин. За всеки вид гориво 
Кара гарантира добре контролирано 
изгаряне, тъй като това е основно 
изискване за чист, ефикасен процес.

Изработени по поръчка продукти
Кара енергийни системи предлага 
широк диапазон от системи за изгаряне 
на биомаса. В тази област Кара е един 
от водещите играчи. Всяка инсталация 
се създава според специфичните 
изисквания на клиента. Този подход 
изисква опит в проектния мениджмънт. 
Така Кара първо проучва ситуацията 
на място преди да даде компетентното 
си мнение. След това инсталацията се 
проектира, произвежда и инсталира до 
ключ, ако това е желанието на клиента. 

Всяка стъпка в този процес се прави 
в тясно сътрудничиство с клиента. 
След инсталирането оборудването 
се тества подробно преди да бъде 
предадено. Всички резултати от 
тези тестове са желана добавка към 
обширното специализирано познание 
на Кара, помагащо да се развият нови, 
подобрени системи.

Кара има голям брой 
филтриращи системи в 

продуктовата листа.

1 - Инсталация за когенерация- 
      комбинирана топлинна и електрическа  
      енергия - 8 МВт с 1 МВт мощност за  
      електроенергия – Германия
2 - Турбина, генерираща енерги
3 - Котелно помещение за инсталация с  
      когенерация

4 - Бойлер за топла вода  
400 КВт в Украйна 

5 - Бойлер за топла вода  
650 КВт в Белгия

6 - Бойлер за топла вода  
1,5 МВт в Холандия

7 - Бойлер за пара, 4 МВт в  
Южна Африка

Възможности


