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O NAS

Jesteśmy firmą specjalizującą się w tworzeniu i zarządzaniu 

systemami do skojarzonej produkcji energii elektrycznej        

i cieplnej z wykorzystaniem paliw kopalnych, takich jak gaz 

ziemny, oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Oferujemy innowacyjne rozwiązania w postaci moduło-

wych elektrociepłowni - agregatów kogeneracyjnych, wy-

twarzających energię elektryczną i cieplną w ramach jedne-

go procesu technologicznego w celu zmniejszenia zużycia 

paliwa oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.  

Nasze urządzenia, poprzez zastosowane w nich technolo-

gie, pozwalają w prosty sposób zarządzać systemem zasi-

lania i ogrzewania budynków, redukując koszty pozyskania 

energii nawet do 90%. 

Dla ludzi 

Nasza działalność przyczynia się do wzrostu społecznej 

świadomości w zakresie najefektywniejszego wykorzysta-

nia paliw do produkcji energii.

Dla biznesu 

Oferowane urządzenia optymalizują zarządzanie dostawa-

mi energii i ciepła do procesów technologicznych, przyno-

sząc realne oszczędności dla firm, gospodarstw i instytucji. 

Dla środowiska 

Wdrażane przez nas technologie wykorzystują odnawialne 

źródła energii ograniczając tym samym emisję CO2 do at-

mosfery, aby chronić przyrodę i środowisko.  

AURUM ENERGY SP. Z O. O. MISJA AURUM ENERGY

STREFY DZIAŁANIA

Elektroenergetyka

agregaty

Ciepłownictwo

ciepłownie

Paliwa ekologiczne

biomasa

Energetyka XXI wieku zaczyna się dziś.
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Kogeneracja to sprawdzona technologia wytwarzania ener-

gii elektrycznej i cieplnej, która dzięki licznym zaletom jest 

coraz częściej wykorzystywana zarówno w Europie, jak i na 

całym świecie.  

Energia to pieniądz. 

Dzięki kogeneracji nie tylko produkujesz energię, oszczę-

dzasz również pieniądze i chronisz środowisko.

Kogeneracja albo skojarzona produkcja energii cieplnej          

i elektrycznej (CHP – Combined Heat and Power) zamienia 

paliwo w elektryczność oraz ciepło podczas jednego proce-

su technologicznego. 

Dzięki modułowej elektrociepłowni CHP wykorzystujemy 

dwa strumienie energii, podczas gdy w tradycyjnych roz-

wiązaniach wytwarzania energii elektrycznej ciepło jest 

bezpowrotnie tracone. Pozwala to ograniczyć zużycie pali-

wa i zredukować dodatkowo szkodliwą emisję CO2 . 

Kogeneracja to proces o najwyższej efektywności wytwa-

rzania energii na potrzeby instytucji publicznych, przed-

siębiorstw, zakładów produkcyjnych, gospodarstw rolnych 

oraz klientów indywidualnych. 

Za sprawą zastosowania nowoczesnej technologii obsługa 

własnej elektrociepłowni kogeneracyjnej jest w pełni zau-

tomatyzowana i nie wymaga od użytkownika zbędnego za-

angażowania.

Sprawdź naszą ofertę.

DLACZEGO
KOGENERACJA?

Energia

elektryczna

Energia

cieplna

Paliwo

100 %

50 – 55 %35 – 48 % 5 – 15 %

Straty*

AGREGATY 
KOGENERACYJNE 

AURUM ENERGY

* W przypadku zastosowa-

nia wymiennika kondensa-

cyjnego, efektywnie wyko-

rzystane zostanie niemal 

100 % energii pierwotnej 

paliwa.
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PRODUKTY

Informacje ogólne

W agregacie kongeneracyjnym wybrane paliwo (np. gaz 

ziemny) trafia do silnika spalinowego, w którym jest spala-

ne. Energia mechaniczna zamieniana jest w prądnicy sprzę-

żonej z silnikiem na energię elektryczną.   

Ciepło pochodzące ze spalin i układu chłodzenia bloku silni-

ka, poprzez specjalnie zaprojektowane wymienniki zamie-

niane jest na energię użytkową pod dowolną postacią.

Może to być:

Całością zarządza nowoczesny układ automatyki, moni-

torujący podstawowe parametry instalacji. 

Podstawowe cechy:

All-In-One: dostarczamy kompletny moduł elektrocie-

płowni, zawierający wszelkie niezbędne elementy: silnik 

wraz z prądnicą, wymienniki ciepła, obudowę dźwięko-

chłonną, układ sterowania i nadzoru oraz układ wypro-

wadzenia mocy. 

Wykorzystujemy najwyższej jakości materiały, gwaran-

tujące długą i bezawaryjną pracę.

Ścieżka gazowa wyposażona jest m.in w zabezpieczenie 

przeciw cofnięciu płomienia, elektrozawory oraz filtr 

gazu.

Standardowe wyposażenie w dodatkowy zbiornik oleju 

wydłuża okresy międzyprzeglądowe.

Układ wydechowy wyposażony jest w katalizator spalin 

oraz sondę lambda, co ogranicza emisję tlenków NOx 

do minimum.  

Możliwość pracy w zakresie od 50 do 100 % nominalnej 

mocy elektrycznej.

Bezobsługowość: możliwość pracy w zaprogramo-

wanym wcześniej trybie automatycznym (po wykryciu 

określonego zapotrzebowania elektrycznego) w okre-

ślonych godzinach, z priorytetem dostaw ciepła (uru-

chamianiem wtedy, kiedy opróżniony zostanie bufor 

gorącej wody w celu jego ponownego naładowania). 

Funkcjonowanie urządzenia oraz wszystkich parame-

trów może być kontrolowane zdalnie. 

Kompaktowe rozmiary – możliwość zabudowy w istnie-

jącej kotłowi lub w niewielkim kontenerze na otwartej 

przestrzeni. 

Rodzaje paliw:

Gaz ziemny

Biogaz

Gazy specjalne (gaz kopalniany, 

gaz ze zgazowania biomasy lub inne)

Oszczędności:

Energia elektryczna: 20 % – 70 % 

Energia cieplna: 30 % – 90 % 

ELEKTROCIEPŁOWNIE
AURUM ENERGY

para
technologiczna

gorąca
woda

gorące
powietrze

chłód

olej
termalny
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SCHEMAT INSTALACJI

Energia

elektryczna

Paliwo

100 %

para
wodna

gorąca
woda

gorące
powietrze

chłód

gorąca
woda

gorące
powietrze

chłód

Silnik Prądnica

Spaliny

Obieg chłodzenia 

korpusu silnika
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PRODUKTY

TYPOSZEREGI

moc elektryczna

moc cieplna

sprawność elektryczna

sprawność cieplna

sprawność kogeneracji

zużycie gazu

7,5

18

27.5

66

93.5

27.3

15

35

29

67

96

52

30

56

31.4

58.5

89.9

95.5

50

91

32

58.3

90.3

156

70

108

34.5

53.2  

87.7  

203  

103

139 

36.5   

49.2   

85.7   

282.2 

140

206 

36   

53   

89   

388.8 

201

263 

37.4    

48.9  

86.3  

537 

250

320 

37      

47.2  

84.2 

676 

352

420 

39     

46.5   

85.5 

903 

oznaczenie 7,5 15 30 50 70 100 140 200 250 350

Modułowa 

elektrociepłownia

AURUM ENERGY
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kW

kW

%

%

%

kW

401

513 

38.4   

49   

87.4 

1044 

520

648 

39   

48.6  

87.6 

1333 

776

823 

42.4  

44.9  

87.3 

1832 

854

891 

42.8   

44.7 

87.5 

1993 

1012

936 

44   

40.8 

84.8 

2298 

1286

1323 

43.2  

44.5 

87.7 

2974 

1523

1403 

44.3   

40.8   

85.1   

3438 

1718

1759 

43   

45   

88   

3991 

1999

1878 

44.3  

41.6  

85.9 

4511 

2028

1901 

44.3   

41.6  

85.9 

4573 

2145

2239 

43   

44.9  

87.9 

4990 

2535

2398

44.1

41.7

85.8

5751

SCHEMAT INSTALACJI

Energia

elektryczna

Paliwo

100 %

Silnik Prądnica

Energia

cieplna

400 520 775 850 1000 1280 1520 1715 2000 2030 2145 2535
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MODUŁOWA 
ELEKTROCIEPŁOWNIA

Efektywne
wykorzystanie

energii

Wspomaganie
istniejących 

 źródeł ciepła

Możliwość 
magazynowania

nadwyżki energii

Ograniczenie
kosztów

zużycia energii

Produkcja chłodu 
z energii cieplnej

Brak przestojów
w dostawie prądu

Outsourcing
obsługi i nadzoru

Prosty 
montaż

Nowoczesna 
technologia

Zdalny nadzór
nad urządzeniem

Kompaktowa
zabudowa

Bezobsługowość
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KORZYŚCI

Współpraca z AURUM ENERGY to najkorzystniejsza oferta 

za najwyższej jakości usługi i technologie. 

Oferujemy pełną obsługę projektu od wstępnej analizy cy-

klu technologicznego przez dostawę i montaż elektrocie-

płowni aż po dożywotni serwis. 

Kluczowe zyski

Najlepszy na rynku stosunek ceny do jakości  

 Ograniczenie kosztów energii od 20 do 90 %

Niższe koszty eksploatacji urządzeń grzewczych

Zwrot z inwestycji od 2 do 5 lat

Niezależne źródło energii elektrycznej i cieplnej

Bezobsługowość 

 Elastyczne możliwości finansowania 

Modele współpracy:

Kompleksowa dostawa elektrociepłowni kogeneracyj-

nej wraz urządzeniami peryferyjnymi, opieką serwisową             

w okresie gwarancyjnym oraz całym cyklu życia urządzeń.  

Sprzedaż energii elektrycznej, cieplnej lub/oraz chłodu        

w miejscu zużycia. Klient ponosi jedynie koszty zakupu 

energii, finansowanie projektu leży po stronie dostawcy 

technologii. 

Współfinansowanie inwestycji w formule TPF – Third Party 

Financing oraz ESCO.

ETAPY
DZIAŁAŃ

1.

Analiza cyklu technologicznego: 

identyfikacja potencjalnych źródeł redukcji kosztów           

z wykorzystaniem narzędzi, takich jak alternatywne źródła 

paliw, zagospodarowanie strumieni ciepła odpadowego 

(spalin, gorącego powietrza, pary) poprzez zastosowanie 

turbin ORC i rozwiązań alternatywnych.

2.

Pełna symulacja ekonomiczna przedsięwzięcia: 

przygotowanie modelu finansowego uwzględniającego 

m.in. koszty energii, serwisu oraz oszczędności z tytułu 

zakupu mniejszej ilości paliwa.

3.

Kompleksowa obsługa projektu od koncepcji, 

organizację wszelkich działań formalno-prawnych przez 

dostawę i montaż agregatu oraz urządzeń peryferyjnych.

4.

Dożywotnia obsługa i serwis urządzeń.
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Obiekt generuje zapotrzebowanie na energię elektryczną 

m.in. do oświetlania, klimatyzacji, wentylacji, działalności 

pralni, suszarni i chłodni oraz zasilenia odbiorników RTV    

i AGD. 

Na podstawie danych udostępnionych przez właściciela 

oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej sporządzona 

została dokładna charakterystyka energetyczna obiektu, 

obejmująca zużycie energii z podziałem na poszczególne 

procesy technologiczne. 

Dobrany został agregat kogeneracyjny AE 30 o mocy 

30 kWe oraz 51 kWth, posiadający możliwość modulacji 

mocy w zakresie 15-30 kWe, który funkcjonować będzie             

w obiekcie przez ponad 6000 godzin w ciągu roku. 

Maksymalna roczna produkcja energii to 255.000 kWh e 

oraz 433.500 kWh th. 

Energia elektryczna w całości zużyta zostanie w obiekcie, 

zaś energia cieplna trafi bezpośrednio do zbiorników 

buforowych, zasilanych głównie z istniejącego kotła gazo-

wego, obniżając sumaryczne zużycie paliwa.   

Dzięki przygotowanej charakterystyce energetycznej 

obiektu zidentyfikowaliśmy kolejne potencjalne źródło 

oszczędności w zakresie zużycia gazu ziemnego. 

Wspólnie z naszym partnerem zaprojektowany i wykona-

ny został układ rekuperacji, odzyskujący ciepło odpadowe 

z pieca konwekcyjno-parowego. Energia trafia do jednego 

ze zbiorników buforowych. 

Dodatkowe źródło dochodów stanowić mogą żółte świa-

dectwa pochodzenia, otrzymywane za produkcję energii 

w kogeneracji opartej o gaz ziemny. 

Zwrot z inwestycji nastąpi po upływie 3 i pół roku.   

HOTEL

DLA
KOGO?

Z naszych produktów korzystają zarówno 

duże przedsiębiorstwa,  jak i klienci indywi-

dualni. 

Ofertę systemów kogeneracyjnych kieruje-

my szczególnie do:

Modułowe elektrociepłownie 

doskonale sprawdzają się w: 

budynkach użyteczności publicznej 

(szpitalach, szkołach, pływalniach)

wspólnotach mieszkaniowych 

sklepach wielkopowierzchniowych 

zakładach przetwórstwa spożywczego

cukrowniach 

szklarniach

mleczarniach

hodowlach trzody i drobiu

suszarniach (warzyw, owoców, 

płodów rolnych, drewna) 

fabrykach wyrobów betonowych

zakładach mięsnych

browarach 

zakładach przetwórstwa drzewnego 

fabrykach wyrobów styropianowych

i wszędzie tam gdzie występuje zapotrze-

bowanie na energię elektryczną i cieplną

Firm 
i instytucji

Zarządców 
budynków

Właścicieli 
gospodarstw 

rolnych
Klientów 

indywidualnych
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CASE STUDIES

Gospodarstwo zajmuje się produkcją pieczarek, wykorzy-

stując energię elektryczną do zasilenia chillerów chłod-

niczych, oświetlenia, chłodni i kotłowni oraz zasilenia 

maszyn niezbędnych przy obsłudze upraw. 

Energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania hal, 

wytworzenia optymalnego mikroklimatu właściwego dla 

prawidłowego wzrostu grzybów, dezynfekcji podłoża      

(w postaci pary) oraz w celach socjalnych.  

Podstawowym źródłem ciepła był kocioł parowy opalany 

miałem węglowym,  pochodzący z końca lat 90. i charakte-

ryzujący się sprawnością na poziomie 77 %. 

Po otrzymaniu podstawowych informacji wykonaliśmy 

badania wartości opałowej oraz ciepła spalania trzech 

kolejnych transportów węgla, dostarczanych przez lokal-

nego dostawcę zza wschodniej granicy. 

Z badań wynikało, że zawartość energii jest w rzeczywi-

stości niższa o 3-4 MJ/kg od deklarowanej, co, pomimo 

niskiej ceny miału, oznaczało wyższy koszt zakupu energii.

Kolejną istotną kwestią była logistyka oraz koszty utyliza-

cji popiołu, a także konieczność utrzymania trzech dodat-

kowych etatów obsługujących kotłownię. 

Zaproponowane rozwiązanie polegało na montażu agre-

gatu kogeneracyjnego AE 200 o mocy elektrycznej 201 

kW oraz cieplnej 263 kW. Innowacyjny kocioł odzysknico-

wy wykorzystuje spaliny z agregatu kogeneracyjnego do 

produkcji pary, zaś szczytowy palnik gazowy generuje do-

datkową moc cieplną, niezbędną podczas procesu dezyn-

fekcji, kiedy zapotrzebowanie na energię jest najwyższe.

Maksymalna roczna produkcja energii to 1.708.500 kWh e 

oraz 2.235.500 kWh th.

Wprowadzone rozwiązania odciążyły właścicieli gospodar-

stwa od bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem kotłow-

ni, ograniczyły koszty jej eksploatacji i istotnie zwiększyły 

rentowność całej firmy. 

Prognozowany czas pełnego zwrotu inwestycji to 4 lata.

GOSPODARSTWO ROLNE

Zakład zużywa energię cieplną m.in. na potrzeby podgrza-

nia wody procesowej oraz przygotowania pary technolo-

gicznej. 

Z analizy danych wejściowych wynikało, iż przedsiębior-

stwo pozyskuje energię elektryczną z sieci lokalnego 

OSD, natomiast energia cieplna pochodzi głównie z oleju 

opałowego oraz częściowo gazu w postaci LPG. 

W zakładzie generowana jest duża ilość ciepła odpado-

wego, które stanowi idealne źródło energii do zasilenia 

turbiny ORC, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie dodat-

kowego strumienia energii elektrycznej. 

Zaproponowaliśmy wykorzystanie agregatu kogeneracyj-

nego o mocy 776 kWe oraz 823 kWth, zamiast wstępnie 

wybranego przez zarząd urządzenia - 1012 kWe oraz 936 

kWth. 

Zmniejszenie mocy możliwe było dzięki wykorzystaniu 

ciepła odpadowego, aby w największym stopniu pokryć 

zapotrzebowanie obiektu i ograniczyć ilość energii zaku-

pionej z sieci energetycznej. 

W wybranych okresach doby pojawia się zwiększone 

zapotrzebowanie na gorącą wodę, dlatego zamontowali-

śmy zbiornik buforowy o pojemności 50 m3, uzupełniany 

niskotemperaturowym strumieniem energii cieplnej          

z agregatu.

Dzięki temu urządzenie powinno funkcjonować przez ok. 

7000 godzin w ciągu roku. 

Ponieważ czas realizacji przyłącza gazowego wynosił kilka-

naście miesięcy, zaproponowaliśmy inwestorowi zasilenie 

agregatu z dostępnej na terenie przedsiębiorstwa instala-

cji LPG do momentu realizacji przyłącza sieciowego. 

Gaz ten może stanowić atrakcyjną kosztowo alternatywę 

dla gazu ziemnego w przypadku braku możliwości przyłą-

czenia do sieci gazowej. 

Planowy okres pełnego zwrotu z inwestycji wyniesie          

3 lata.

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA 
SPOŻYWCZEGO





AURUM ENERGY SP. Z O.O.
ul.Świętokrzyska 30 lok 63 

00-116 Warszawa

NIP - 52 52 63 63 55
KRS – 0000593616

+48 508 200 850

www.aurum-energy.com
biuro@aurum-energy.com




