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MINDER MEST; GRATIS GROENE ENERGIE
Bert Energy is een Duits ini a ef dat buiten Nederland al geruime jd een bijdrage levert aan het oplossen van een
enorm argrarisch gerelateerd milieuprobleem. Zonder toevoeging van de gebruikelijke energiegewassen
(wortelgewassen of silage) wekt deze interna onaal bewezen technologie namelijk niet alleen gra s groene energie
op met behulp van gier, mest en andere biomassa. Wat nog belangrijker is: diezelfde technologie stelt veehouders in
staat zelf hun mestoverschotprobleem op te lossen!

UNIEKE BERT P.O.N. VERGISTINGSTECHNOLOGY

De anaerobe vergis ngsinstalla es van Bert Energie zijn ontworpen ten
behoeve van de verwerking van verschillende soorten substraten zoals gier
en stalmest. De unieke en gepatenteerde PON (Power Of Nature)
technologie is geop maliseerd ten behoeve van vloeibare fermenta e en
maakt, meer dan andere bestaande bio-gas systemen, gebruik van het
natuurlijke vergis ngsproces. De Bert vergister gebruikt namelijk het biogas
zélf voor de automa sche, constante en con nue menging van de
substraten. Het gis ngsproces wordt verder bevorderd door toepassing van
de speciaal daartoe ontwikkelde Thermo Gas Li technologie met een
geïntegreerd ondersteunend mengsysteem.
Hierdoor wordt bespaard op investerings- en opera onele kosten, waardoor
deze oplossing uw boerenbedrijf in staat stelt om in eigen beheer en op
kleinschalige basis (vanaf 15kW/uur output) energie op te wekken m.b.v. substraten. De Bert technologie kenmerkt zich
niet alleen door een minimum aan bewegende delen. Ook zijn er alleen gestandaardiseerde onderdelen toegepast.
Hierdoor is de Bert vergister eenvoudig en tegen minimale kosten te onderhouden. Al met al vergt de Bert vergister
dagelijks niet meer dan 15-30 minuten van uw jd.
De integra e van de Bert technologie in uw boerenbedrijf biedt ook als voordeel dat de verse substraten, die op dit
moment con nu van de stal naar de mest- of gierkelder afgevoerd worden, straks automa sch en regelma g naar de
vergister gepompt worden. Van daaruit wordt het verwerkte substraat zonder verdere tussenkomst rechtstreeks naar
het substraat verwerkings- en nutri e herwinningssysteem of de mestsilo afgevoerd.

PRODUCTAANBOD

U hee de keuze uit een breed aanbod gestandaardiseerde vergistervolumes, variërend van 200 tot 1200 m³, allen
voorzien van dezelfde unieke Bert technologie. Waarbij in het algemeen vanaf 9 ton substraten per dag de speciaal
ontworpen, betonnen vergis ngsinstalla e bedrijfseconomischer is dan de Bert Mobile oplossing. Doordat volume en de
kW/uur output afgestemd wordt op de wensen/behoe e van de klant bent u verzekerd van een aantrekkelijk rendement
op uw investering.

Vergistervolume & output combina es
Bert Mobile serie

BERT MOBILE SERIE

De Bert Mobile vergis ngsinstalla e is een fabrieksma g geproduceerd, modulair en gestandaardiseerd integraal biogas systeem dat
bestaat uit één 20 voets Combined Heat & Power (CHP) container en
één of meerdere 40 voets vergistercontainers, waardoor op
produc ekosten bespaard wordt. De Bert Mobile biedt echter meer
voordelen, zoals minimaal onderhoud en minimale onderhoudskosten en een snelle en probleemloze installa e en ingebruikname.
Een Bert Mobile installa e is bedrijfseconomisch interessant vanaf 3
ton substraten per dag.

mobile series

Een belangrijk voordeel van het zelfvoorzienende Bert Mobile systeem is dat deze niet alleen volledig ona ankelijk van
het electriciteitsnetwerk haar werk doet. De opgewekte energie komt ook weer ter beschikking van uw boerenbedrijf,
met een lagere energierekening tot gevolg. Een eventueel surplus aan energie kunt u zelfs verkopen aan de
energiemaatschappij. Bovendien bespaart u ook op de externe verwerkingskosten van de overtollige substraten zelf.
BERT MOBILE INSTALLATIE
stroom naar
electriciteitsnet

stroom voor
eigen gebruik
Gier/mestkelder

20 voets technische
container

40 voets vergis ngscontainer

gierpomp, CHP, heet
water systeem,
ven la esysteem, SPS
en COP controller

60m³ vergister inclusief mixer en
verwarmingssysteem
Afvoer van
substraat naar
opslag

substraat gepompt naar vergister

Installa e van de Bert Mobile

Het Bert Mobile systeem wordt op de plaats van bestemming afgeleverd door een containertruck, waarna een lokaal
gehuurde kraan de CHP-container en 1 of meerdere vergistercontainers op de aangewezen en voorbereide loca e
plaatst. A ankelijk van het aantal vergistercontainers leveren we de gehele installa e vervolgens binnen 4 tot 6 dagen
op. Daarna kan worden begonnen met het volpompen van de vergister(s) en het verwarmen van de biomassa. Het
eerste biogas, en daarmee ook de door de CHP-unit opgewekte energie, zal zo'n 7 tot 10 dagen later ontstaan.

Container volume & output combina es*
20 voets

40 voets
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60M³

30kW

60M³
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CHP generator:
Cummins, Cooper

CHP generator:
Kubota, TEDOM, MAN

CHP generator: naar keuze

Modulaire opslagunits
Pre-vergis ng

Post-vergis ng

* Conﬁgura es bestaande uit 4 of meer vergistercontainers op aanvraag.
* Gecontaineriseerde pre- en postvergis ngs opslagunits op verzoek tegen meerprijs leverbaar.
* De maximale CHP/kW output kan niet gegarandeerd worden aangezien deze a ankelijk is van het te verwerken substraat.
* Uiteindelijke ontwerp en technische speciﬁca es zijn onderhevig aan speciﬁeke factoren zoals klimaat, substraten en locale afwerking/materialen.
BETONNEN VERGISTER
De speciaal ontworpen betonnen vergis ngsinstalla e is beschikbaar in verschillende volume- en CHP (kW/uur)
combina es. De meest voorkomende combina es zijn: 300 m³/30 kW, 400 m³/40 kW, 500 m³/50 kW and 600 m³/75 kW.
A ankelijk van de te verwerken substraten zijn andere combina es ook mogelijk. De met een 'X' gemarkeerde
combina es zijn het meest gangbaar in Europa. Het is natuurlijk ook mogelijk om 2 betonnen vergisters te combineren
om zodoende grotere hoeveelheden substraten per jaar te kunnen verwerken.

BERT BETONNEN VERGISTINGSINSTALLATIE

Gier/mestkelder

CHP

Vergister

Substraatopslag

SUBSTRAATVERWERKINGS- & NUTRITIE HERWINNINGSSYSTEEM
Door het gecontaineriseerde 40 voets substraatverwerkingssysteem in combina e
met de op onele interne nutri e herwinningsmodule achter de vergister te plaatsen,
maakt u een einde aan uw mestoverschot, voorkomt u grondwatervervuiling en stelt
u het boerenbedrijf in staat te voldoen aan strenge milieuwetgeving. Daar waar het
substraatverwerkingssysteem het nitraat en de s kstof elimineert en niet verontreinigend grijs water aan het substraat on rekt, herwint de nutri e herwinningsmodule vaste en vloeibare voedingsstoﬀen die voor eigen gebruik ingezet of aan derden verkocht kunnen worden. Meer
over deze unieke compacte oplossing vind u in het afzonderlijke informa eblad.
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