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BIOGAZOWY MODUŁ KOGENERACYJNY 

dociera na

WYŻSZY POZIOM 
efektywności 

energetycznej

FBI520NLSK  

Kogeneracja to równoczesna produkcja 

energii elektrycznej i ciepła w jednym 

procesie technologicznym. Produkcja 

obu rodzajów energii w skojarzeniu 

pozwala wykorzystać energię pierwotną 

paliwa z niespotykaną gdzie indziej 

wydajnością, a biogaz jako źródło energii 

jest paliwem tanim, odnawialnym 

i przyjaznym środowisku. 



Sercem Zespołu Kogeneracyjnego FOGO jest nowo-

czesny i wydajny, 12-cylindrowy silnik spalinowy MAN 

sprzężony z generatorem synchronicznym i wysoko-

wydajnymi układami odzysku ciepła.

Zespół Kogeneracyjny FOGO jest kompletną, zinte-

growaną, gotową do pracy jednostką przeznaczoną do 

produkcji energii elektrycznej i gorącej wody z biogazu 

rolniczego.

    MAN 3262 LE 212

Wysokiej jakości podzespoły i precyzyjnie dopra-

cowane układy odzysku ciepła oraz sterowania gwa-

rantują najwyższą wydajność operacyjną i nieza-

wodność.

Nowoczesny, w pełni automatyczny układ sterowa-

nia gwarantuje efektywność, niezawodność i kom-

fort obsługi.

Bogaty zestaw funkcji sterowania i nadzoru:

 automatyczna sekwencja rozruchu, synchro-

nizacjii sprzężenia generatora z siecią

 regulacja wytwarzanej  mocy czynnej i biernej

 sterowanie układami odzysku ciepła 

 kontrola parametrów pracy silnika i generatora

 nadzór, pomiary, diagnostyka i zabezpieczenia 

na wypadek zakłócenia w pracy lub awarii

 rozbudowane funkcje gromadzenia i prezentacji 

danych, wykresy, historia zdarzeń, eksport da-

nych

 zaawansowane funkcje zdalnego nadzoru 

i zdalnego sterowania



Zintegrowana, kompaktowa obudowa kontenerowa to 

łatwy transport, wygoda posadowienia i skrócony czas 

montażu, a przemyślana aranżacja wnętrza ułatwia 

obsługę i przyspiesza prace serwisowe.

Emisja:

NO  500 mg/Nm³x 

CO   800 mg/Nm3
Moc elektryczna:

499 ….520 kW

Napięcie: 3x400 V

 Częstotliwość: 50 Hz

Paliwo:

Biogaz ~60% CH4

Moc cieplna:

 575….589 kW

Niektóre zdjęcia w tym materiale mogą prezentować wyroby z opcjonalnym i/lub dodatkowym wyposażeniem, które nie są zawarte w standardowej wersji produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacji i projektach produktów, prezentowanych w niniejszej publikacji, bez uprzedniego powiadomienia. 
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FOGO Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie, Dział Kogeneracji

Macierzysz ul. Wojska Polskiego 7

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. +48 22 292 11 04

 www.fogo.pl
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