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Historia i doświadczenie 

Aqacentrum Praga od ponad 40 lat zajmuje się 

projektowaniem i produkcja kompresorów 

wysokociśnieniowych,od 20 lat prowadzi produkcje i 

badana nad kompresorami do CNG i biometanu .W  roku 

1991 powstaje pierwsza linia kompresorów do tranzytu 

gazu dla firmy TRAN-GAZ PRAHA . 

Do tej firmy zostały dostarczone kompresory do zasilania 6 linii 

tranzytowych 

➲ Rok 1994 firma uzyskuje certyfikat na produkcje 

kompresorów wysokociśnieniowych Trident ZP 

➲ W dalszych latach zostaje podpisana umowa z Słoweńskim  

Gazowym Przemysłem o dostawy  kompresorów  Trident 

400 CNG oraz uzyskanie na kompresor certyfikatu  

wydanego przez TECHNICZNA INSPEKCJE SLOWESKIEJ 

REPUBLIKI . 

 . 



W tych to latach Aqacentrum Praha przygotowała program do 

produkcji butli kompozytowych jednak w dobie powszechnej 

prywatyzacji projekt został zakończony . 

 W 1995 roku firma uczestniczy w wystawie w Brnie gdzie 

przedstawia kontenerowa stacje z kompresorem Aqacentrum 

ZP. 

 

Wszystkie te projekty były związane były z aktem prawnym 

nr.10/1991 Wydanym przez ministerstwo trasportu Czeskiej 

Republiki  który mowa jest o wykorzystaniu gazu ziemnego do 

napędu pojazdów silnikowych . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stacje w Niemczech 

➲ Z związku z brakiem zamówień na ryku czeskim firma 

nawiazuje nowe kontakty w Niemczech ,owocuje to 

zamowieniam na kompresory Trindent 400 CNG 

➲   

➲ W roku 2000 Aqacentrum Praha stawia pierwsza stacje 

tankowania w miejscowości Sahweifurth. 

➲ Do roku 2004 dostarczono kompresory na 27 stacji 

tankowania gazu ziemnego o wydajności 25m3/h 

 



 

 



 

 



 

 



 

➲ Po ukończeniu zamówień dla klientów  z Niemiec 

prowadzone są prace nad małym    kompresorem  

wydajności (5m3 )dla użytku w gospodarstwach 

domowych oraz 20 m3 dla firm . 

➲ Licencja na kompresor o wydajności 5m3 po próbach i 

badaniach została sprzedania firmie Motor Jikow   

➲ Nawiązanie współpracy z firma NGV Autogas 

➲ 2008 roku firma nawiązuje współprace  Twaj s.r.o.oraz  

Argetyńskim producentem kompresorów ASPRO ,wspólnie 

budowanie są w Czechach stacje o wydajności 130-

300m3/h 

 

 

➲   



 



Kompresor Trajdent 400 CNG  

Budowa 

Kompresor Trident 400 CNG 

- wydajność: 19,5 Nm3/h 

- ciśnienie zasilania: 200-300mbar 

- maksymalne ciśnienie sprężania: 250 bar 

- moc zainstalowana: 7,5kW 

- napęd – pasy pedne  

- zabezpieczenie elektryczne: 32A  

- wymiary szerokość x wysokość x 

długość:1000x2500x3000 

- masa: 850kg 

- natężenie hałasu z odległości 5 m: 45dB 

- dopuszczalne warunki pracy (temp. otoczenia): -15,+50 C 

- przyłącze gazowe: min 25m3 na godzine  

 

Magazyn gazu ziemnego 

- ilość zbiorników CNG: 6x 140l  

- łączna pojemność: 840 litrów 



Kompresor 
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Zabudowy kompresora i zastosowanie : 

 

Samodzielne stanowisko tankowania dla służb 

komunalnych 

Stanowisko  wolnego tankowania  z jednym wyjściem . 

 

➲ Idealne rozwiązanie dla potrzeb służb komunalnych gdzie 

nie ma dużej floty aut oraz gdzie stacja CNG jest znaczne 

oddalona . 

 



 

 



Stacje dla własnej floty pojazdów 

➲ W zakładach w których wykorzystywane są duże ilości 

gazu są to  zakłady masarskie piekarnie itp., jest 

możliwość zainstalowania stanowiska tankowania z 

własnym zasobnikiem ,czyli kompresor tankuje zbiorniki 

buforowe a tankowanie aut odbywa się z zasobnika jest to 

szybkie tankowanie przeznaczone dla 2-3 aut 

dostawczych lub 5-7 aut osobowych 

 

 

➲ Na zdjęciach stanowisko tankowania w mieście 

Lakstrum,Czechy  zakłady piekarnicze maja ja od 2010 

roku . 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Kompaktowa stacja tankowania 

➲ Kompaktowa stacja tankowania przeznaczona jest dla floty 

pojazdów użytkowych takich jak : 

 

➲ Szkoły nauki jazdy 

➲ Taksówki 

➲ Poczta 

➲ Firmy kurierskie 

 

➲ Stacja zabudowana w jednym betonowym kontenerze 

tankownie odbywa się za pomocą czytnika kart 

magnetycznych umożliwia to śledzenie ilości 

zatankowanego gazu . 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Serdecznie dziękuje za uwagę oraz serdecznie zapraszamy  

do naszego stanowiska na targach GAS SHOW 2012  

w strefie CNG   

 

AQUACENTRUM PRAHA S.R.O. 
 

 

 


