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 Modele incorporate în container

 Incinerarea reprezintă soluția ecologică și economică pentru distrugerea diferitelor 
deşeuri. Pentru a răspunde exigențelor clienților noștri şi pentru a crea o soluție de eliminare 
a deşeurilor foarte robustă, cu aplicare imediată, INCINER8 oferă acum o gamă completă de 
sisteme de incinerare incorporate în containere. 

 Acest lucru ne ajută să ne poziționăm printre deschizătorii de drumuri din domeniu, 
contribuind la dezvoltarea celor mai noi tendinţe industriale şi de transport. Incorporarea 
incineratoarelor în containere permite o gestiune imediată a deşeurilor, deoarece unităţile 
sunt complet asamblate şi pre-instalate.  
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 Unităţile vin însoţite de generatoare de energie electrică şi sursă de alimentare cu 
combustibil, putând fi personalizate pentru a se potrivi oricăror necesităţi, indiferent de 
resursele disponibile în locaţia respectivă. Sistemul este disponibil în containere de 10, 20 şi 
40 de picioare (3, 6 şi 12 metri), depinzând de capacitate şi de cerinţele opţionale. 

 Incorporarea unităților în containere 
este cea mai fiabilă şi viabilă opţiune, în 
comparaţie cu construirea de facilităţi la 
locaţie şi în interiorul clădirilor de locuinţe, 
eliminând forţa de muncă şi costurile 
asociate. 

 Sistemul are, de asemenea, avantajul 
unei mobilităţi totale (atât la nivel local, cât 
şi internaţional), fiind ideal pentru tabere 
militare şi civile sau locaţii izolate, unde 
infrastructurile prezente sunt deficitare. 
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Avantaje:

‣ gestiune rapidă a deșeurilor;
‣ incinerare economică și ecologică;
‣ fiabilitate și viabilitate în utilizare;
‣ mobilitate totală;
‣ posibilitatea personalizării în funcție de nevoi;
‣ posibilitate de echipare cu recuperator de 

căldură;
‣ posibilitate încărcării automate;
‣ se livrează complet echipate.

 Sistemele noastre incorporate în containere se 
livrează în variantă completă, cu sursă de alimentare 
cu combustibil şi generator electric - toate complet 
instalate. Panoul de control al sistemului oferă opţiuni 
suplimentare pentru iluminare, ventilaţie sau 
încărcare laterală.

 Aplicarea opţională a unui capac cu deschidere comandată electric permite un 
proces simplificat de încărcare a deşeurilor, iar sistemele de epurare a gazelor de 
evacuare asigură respectarea celor mai riguroase standarde de mediu. Sistemele de 
recuperare a căldurii reprezintă o altă opţiune disponibilă pentru convertirea energiei 
termice obţinute pe baza gazelor de ardere în produse utile precum apă caldă/vapori 
calzi/aer cald. 
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