ZAAWANSOWNA EKOLOGIA
Stacjonarny Analizator Gazów w Biogazie typ MSMR 16/BIO

Funkcje pomiarowo-kontrolne
• pobór gazu z instalacji (opcja) i kontrola jego przepływu
• pomiar stężenia metanu, dwutlenku węgla, tlenu oraz opcjonalnie gazów
toksycznych (np. siarkowodór) w zasysanym gazie
• wizualizacja, rejestracja i archiwizacja danych pomiarowych
• sygnalizacja optyczna i akustyczna wybranych wartości charakterystycznych
• sterowanie urządzeniami współpracującymi

Zalety

• łatwa obsługa
• rejestracja istotnych dla eksploatacji analizatora wydarzeń:
przerwy w zasilaniu, alarmów, zaburzeń w pracy,
interwencji użytkownika
• zdalny dostęp do danych pomiarowych
• oprogramowanie umożliwiające przygotowywanie raportów
• odczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego
medium, aktualna wartość stężenia, jednostka pomiarowa)
na czytelnym wyświetlaczu LCD
• możliwość odczytu wartości średnich, maksymalnych
i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy
analizatora
• optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progów
alarmowych

Układ pomiaru typ MSMR-16
z głowicą pomiarowymi-detekcyjnymi MGX-70

Układ poboru biogazu typ UPB-1

Sposób poboru biogazu z instalacji:
• zasysanie pneumatyczne urządzeniem poboru biogazu typu UPB-1 z instalacji;
• przepływ gazu kontrolowany regulowanym rotametrem o zakresie pomiarowym
10÷100NI/h;
• instalacja biogazu wykonywana wężem PTFE 4/6mm;
• maksymalna długość węża instalacji 100m;
• zdolność zasysania gazu z instalacji: -400mbar÷100mbar. przepływ nominalny
0,5l/min

Układ poboru biogazu UPB-1

Przykładowe rozwiązanie. Oferujemy
indywidualny dobór elementów.

ZAAWANSOWNA EKOLOGIA
Stacjonarny Analizator Gazów w Biogazie typ MSMR 16/BIO

MSMR 16/BIO jest stacjonarnym analizatorem gazów pozwalającym na łatwy i ciągły
pomiar stężenia składników biogazu. Zapewnia on dokładną analizę biogazu w relacji
ilościowego pomiaru koncentracji jego gazowych komponentów składowych,
w szczególności udziału metanu, dwutlenku węgla oraz stężenia tlenu. Opcjonalnie
pozwala mierzyć stężenie dodatkowych gazów toksycznych (np.
siarkowodór). System znajduje zastosowanie wszędzie tam,
gdzie konieczna jest analiza składu biogazu:
• instalacje gazu wysypiskowego
• instalacje biogazu w oczyszczalniach ścieków
• komory fermentacji osadów
• kompostowniki
• zbiorniki biomasy
• zbiorniki technologiczne zasilane biogazem

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU MSMR;16/BIO

Analizator wykorzystuje zaawansowaną i cenioną technologię,
co znany na rynku system MSMR;16. Składa się z pięciu
zasadniczych urządzeń funkcjonalnych:
• przepływowe głowice pomiarowo;detekcyjne MGX;70
(metan, dwutlenek węgla, tlen, siarkowodór;opcja) oraz dyfuzyjna MGX;70 (metan)
• mikroprocesorowy system monitorująco;rejestrujący typ MSMR; 16 (dodatkowa opcja:
moduł zasilacza zaworu, moduł wyjść prądowych 4;20mA, moduł dodatkowych wyjść
przekaźnikowych MP;8, modem GSM/GPRS do bezprzewodowej transmisji stanów alarmowych i awaryjnych)
• zestaw filtrów: filtr przeciwwilgociowy, filtr z węglem aktywnym, filtr dokładny AGF;T;30;F2, filtr koalescencyjny
K;AGF;PV;30;A
• rotametr

DODATKOWYMI ELEMENTAMI SYSTEMU MOGĄ ByĆ:

•
•
•
•
•
•
•

układ poboru biogazu typu UPB;1
wyłącznik ochronny zasilania pompy
chłodnica analizowanego gazu
dodatkowe filtry oczyszczające biogaz przed analizą
zewnętrzny sygnalizator akustyczno;optyczny
urządzenia peryferyjne sterowane z przekaźników wyjściowych
komputer, sterownik PLC, wyjścia prądowe oraz inne urządzenia łączone za pomocą portu szeregowego RS;485 (protokół
MODBUS RTU).

NASZE OSTATNIE REALIZACJE:
•
•
•
•
•
•

Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu
Castorama w Sopocie
Zakład Komunalny w Opolu
Składowisko Odpadów Suchożebry k/Siedlc
Oczyszczalnia Ścieków Rybnik;Orzepowice
Elektrownia biogazowa ENER;G Polska Balin
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