
BİYOGAZ TESİSİ TEKLİF İSTEK FORMU

  
GENEL BİLGİLER

Tarih

Kuruluş Adı

Yetkili Adı, Soyadı

Adres

Telefon

Faks

E-posta

Web Adresi

  
BİYOGAZ TESİSİ DİZAYN AMACI

Birden fazla seçenek seçebilirsiniz

 elektirik üretimi
gübre iyileştirme
ısı üretimi
koku oluşumunu azaltma
atık minimizasyonu
hava kirliliği azaltma

Diğer



TESİS BİLGİLERİ

Tesisin yeri

Tesisin Faaliyeti

Kapladığı alan

ATIK BİLGİLERİ

 Hayvan türü Örn : Büyük baş hayvan (süt, kesim), tavuk 
v.b.

 

 Enerji Bitkisi Örn: Mısır silajı, pancar küspesi v.b.

 

Oluşan atıkların katı 
madde içeriği

Gelecekte planlanan 
atık miktarı

Oluşan atıkların 
organik madde içeriği

ATIK TOPLAMA SİSTEMİ

Mevcut durumda atıklar hangi sistem ile toplanıyor. Ek toplama ve terfi sitemine 
ihtiyaç duyulacak mı?

 



ELDE EDİLEN ENERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tesisten elde edilecek olan biyogaz, yakılarak sadece ısı veya ısı+elektrik (ko-
jenerasyon) enerjisine dönüştürülebilir. 

Üretilen enerji tesis 
içinde mi kullanılacak?

Tesis yakınında 
bulunan diğer 

kurumların ihtiyaçları 
için mi kullanılacak?

ELDE EDİLEN GÜBRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tesisten elde edilecek katı ve sıvı formdaki gübrenin değerlendirilmesi için aşağıdaki 
bilgiler gerekmektedir. 

Değerlendirilecek olan 
katı gübre için istenilen 

kuruluk oranı

Sıvı gübre depolama 
için var ise mevcut 

lagün ölçüleri

Sıvı gübre serpme için 
mevcut arazilerin alan 

miktarı

Ltf. Biyogaz tesisi yapılması planan yerleşim yerine, mevcut tesise ve ünitelere veya 
çiftliğe ait yerleşim planları, harita ve foroğrafları ekleyiniz. Gübre analizi yapılmış ise 
lütfen ekleyiniz.

Bu formda istenilen bilgiler teklif amaçlı biyogaz tesisi planlaması gereklidir. Tarafınızca doldurulan 
tüm bilgiler saklı tutulacaktır.Teklif istek formu doldurulduktan sonra info@hochreiter-tr.com 
adresi üzerinden bize ulaştırabilirsiniz

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Hochreiter Biyogaz A.Ş 

Kılıç Ali Paşa Mahallesi,Yeni Yuva Sok. No: 7/2 Beyoglu – Istanbul / TURKEY 
Telefon: : +90 212 243 03 84 / 85 FAX: +90 212 243 03 85 E-mail: info@hochreiter-tr.com 
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