




ιδρύθηκε το 2014 και θεωρείται μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες Κατασκευής Μονάδων 

Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα. 

Αναλαμβάνει έργα ως EPC Contractor, 

παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις που 

αφορούν στην ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την 

προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, αλλά 

και τη συντήρηση ενεργειακών συστημάτων, 

καθώς και συστημάτων που δρουν στον 

πρωτογενή τομέα, όπως θερμοκήπια και 

κτηνοτροφικές  μονάδες.

Η εταιρεία Kiefer

Δημιουργούμε 
Ενέργεια!



Το βιοαέριο είναι μία ευρέως διαδεδομένη  

τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας.  Παράγεται από την αναερόβια  

χώνευση οργανικών αποβλήτων, όπως  

απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων,  

αγροτοβιομηχανικά απόβλητα, ή αστικά οργανικά 

απόβλητα. Αποτελείται από

55-70% μεθάνιο, 30-45% διοξείδιο του  

άνθρακα και 0-5% άλλα αέρια. Μπορεί να  

αξιοποιηθεί ενεργειακά, μέσω της τροφοδοσίας  

του σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε  

καυστήρες αερίου ή σε αεροστρόβιλο για την  

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. 

Βιοαέριο - τι είναι!



Τα πλεονεκτήματα επένδυσης σε μία μονάδα βιοαερίου  
είναι πολλά σε διάφορους τομείς ( πχ. στην οικονομία,  

στο περιβάλλον, στην κτηνοτροφία ). 

➢ Σταθερό εισόδημα.

➢ Πολύ χαμηλό κόστος πρώτων υλών σε αντίθεση 
με το κέρδος των παραγόμενων προϊόντων του.

➢ Απαλλαγή των κτηνοτροφικών μονάδων από το 
υπάρχον κόστος διαχείρισης των αποβλήτων. 

Μείωση των οργανικών αποβλήτων και της 
ρύπανσης που προκαλείται από αυτά .

➢ Παραγωγή υγρού λιπάσματος,  πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά. 

➢ Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Σε συνδυασμό με κτηνοτροφικές ή θερμοκηπιακές μονάδες 
προσδίδουν το μέγιστο όφελος για τον επιχειρηματία . 

Πλεονεκτήματα Βιοαερίου!





...πάντα ένα βήμα μπροστά
στο Βιοαέριο!



Η  τεχνολογία  βιοαερίου  της  kIEFER  βασίζεται στη  

μεσόφιλη  διεργασία (40 βαθμούς C εντός των  

δεξαμενών συνεχούς λειτουργίας δύο βαθμίδων). 

Συνήθως απαιτούνται τρείς δεξαμενές: μια δεξαμενή 

πρωτογενούς χώνευσης, μια δεξαμενή δευτερογενούς 

χώνευσης και μια δεξαμενή αποθήκευσης του  

χωνεμένου υπολείμματος. Μέρος της θερμότητας 

που παράγεται από τη μηχανή Συμπαραγωγής 

χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των δύο δεξαμενών 

χώνευσης. 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται υγρή κοπριά σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 30% του συνολικού μίγματος 

πρώτων υλών μπορούν να κατασκευαστούν μονάδες 

μίας βαθμίδας. Η εγκατάσταση αποτελείται τότε από μία 

δεξαμενή χώνευσης και μια δεξαμενή αποθήκευσης 

χωνεμένου υπολείμματος, η οποία λειτουργεί  

ταυτόχρονα και ως δεξαμενή  ηρεμίας.

Τεχνολογία Βιοαερίου Kiefer!



Όπως σε όλες τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  

έτσι και στο βιοαέριο μπορεί να παρουσιαστεί κάποιο τεχνικό 

πρόβλημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. 

Η εταιρεία μας xάρη στο αναπτυγμένο σύστημα τηλεμετρίας  

που διαθέτει παρακολουθεί κάθε μέρα, 24 ώρες το 24 ωρο,  

τη λειτουργία του σταθμού.  Σε περίπτωση βλάβης 

ενημερωνόμαστε άμεσα μέσω αυτοματοποιημένου email  

του συστήματος για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

Μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταρτισμένο τεχνικό  

προσωπικό επισκέπτεται τη μονάδα για την άμεση 

διόρθωση της βλάβης. 

Επιπλέον, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη, να 

παρακολουθεί καθημερινά μέσω αυτού του συστήματος την 

παραγωγή και την απόδοση της  μονάδας του.

Tι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας μιας μονάδας Βιοαερίου!



Η εταιρεία μας διαθέτει τεράστια εμπειρία στην κατασκευή και στη συντήρηση  

σταθμών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Διαθέτουμε μηχανικούς διαφόρων  

ειδικοτήτων οι οποίοι εργάζονται χρόνια  στον  τομέα  της  Ενέργειας.

Ήδη λειτουργούν, κατασκευάζονται ή βρίσκονται σε αδειοδοτικό στάδιο 

πάνω από 30 MW  βιοαερίου σε όλη την Ελλάδα. 

Για όλες τις μονάδες υπάρχουν διαφορετικά είδη τεχνολογίας ή μηχανημάτων που  

θα χρησιμοποιήσουμε, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και την πρώτη ύλη  

που διαθέτουμε. Για τη δημιουργία της μονάδας χρησιμοποιούνται τα καλύτερα  

υλικά και ο ποιοτικότερος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που κυκλοφορεί στην  

αγορά. Επίσης η εταιρεία διέθεσε το 2016 χιλιάδες ευρώ για τη δημιουργία  

εργαστηρίου για  τη λειτουργία, το βιολογικό έλεγχο και τη βελτιστοποίηση  της   

παραγωγής  των  μονάδων  βιοαερίου.

Εμπειρία και ανάπτυξη της Kiefer!
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