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BioControl 4 a 8: ekonomický – univerzální – spolehlivý
Prémiový systém pro profesionální optimalizaci procesů
Multitec® BioControl je profesionální systém pro kontinuální automatické měření a monitoring objemu a složení bioplynu: ekonomický,
univerzální a spolehlivý. Ať už provozujete bioplynovou stanici, skládku odpadů, čistírnu odpadních vod nebo kompostárnu – unikátní
kombinace mobilního a stacionárního měřícího systému umožňuje profesionální optimalizaci výroby bioplynu.
BioControl 4 nebo BioControl 8 umožňuje široké možnosti rozšíření a je vyvinut speciálně pro potřeby středně velkých a velkých
bioplynových stanic. S jeho využitím můžete optimalizovat proces výroby bioplynu, zajistit vyšší kvalitu, a také vyšší výnosnost, to
vše při maximálně flexibilním řešení odpovídajícím přesně vašim požadavkům.
Set sestává ze stacionárního zařízení a mobilního přístroje. V závislosti na požadavcích lze zvolit mobilní přístroj s rozsahem měření
H2S buď do 2.000 ppm nebo 5.000 ppm. BioControl 4 značí až 4 odběrná místa, BioControl 8 může odebírat vzorek plynu až
z 8 míst. Navíc, kdykoliv můžete vyjmout mobilní přístroj Multitec 540 nebo 545 a provést ruční měření na libovolném místě, třeba
fermentoru. Hodnoty se uloží do přístroje a zpětně synchronizují se stacionární stanicí BioControl.

Princip měření
BioControl 4 nebo 8 je vybaven odpovídajícím počtem
odběrných míst, což znamená, že můžete kontrolovat aktuální
složení bioplynu hned na několika místech zároveň, a to vše
plně automaticky s využitím stacionárního zařízení. Navíc
lze monitorovat také průtok a objem vyrobeného plynu –
s využitím čidla pro měření průtoku a teploty v nevýbušném
provedení. Systém umožňuje ukládání dat a kontinuální
měření. Pro příklad, první odběrné místo může monitorovat
složení bioplynu těsně před vstupem do kogenerační jednotky,
zatímco druhé lze umístit přímo k odběru surového bioplynu.
Navíc můžete kdykoliv využít výhody mobilního přístroje
a vzorek odebrat z kteréhokoliv místa vaší bioplynové stanice.
Data z měřícího zařízení lze přenášet skrze LAN, RS485 nebo
volitelně za použití Profibus modulu. Nastavení alarmu může
být jednoduše upraveno pomocí dotykové obrazovky.

Výhody řešení
Multitec® BioControl system
•

7” palce velký barevný dotykový displej.
Jednoduché uživatelské nastavení, výběr jazyka.

•

Jednoduché nastavení měření dle individuálních
požadavků. Nastavení měřících míst/intervalů, intervalů
ukládání, alarmových hodnot a dalších.

•

Ukládání dat na USB vč. zálohy nastavení. Naměřené
hodnoty mohlou být jednoduše ukládány na USB
vč. zálohy uživatelského nastavení.

•

Bezpečné a spolehlivé výsledky měření. Díky možnosti
automatického ověření funkce se lze na výsledky měření
maximálně spolehnout.

•

Robustní a odolný. Všechny komponenty jsou vyrobeny
z kvalitních materiálů odolávajících působení agresivních
plynů.

•

Automatické a pravidelné ukládání všech měření
a nastavení. Všechna data a nastavení se automaticky
ukládají na USB – nehrozí tak jejich ztráta a nic není
potřeba zadávat manuálně.

•

Komplexní servisní služby. Stacionární jednotka bez
nutnosti základní údržby s pokročilými diagnostickými
funkcemi s možností správy a diagnostiky na dálku
skrze internetové připojení kdekoliv na světě. Automatické
nastavení a ověření správnosti měření detekčního přístroje.

independent measuring anywhere
Multitec 540 a Multitec 545:

®
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The mobile Multitec® 540 and Multitec® 545 gas measuring devices can simultaneously measure the concentrations of up to five gases.
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velkém maticovém displeji, který je perfekně čitelný za všech okolností. Přístroj lze navíc vybavit elektrochemickými čidly pro měření
oxidu uhelnatého (CO), kyslíku (O2) či sirovodíku (H2S). Všechna měření je možné uložit do paměti přístroje a kdykoliv vyčíst pomocí
standardně dodávaného USB kabelu a volně stažitelného software.
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kdykoliv a kdekoliv baterie jednoduše vyměnit.

•

Dlouhá provozní doba. Přístroj může nepřetržitě
pracovat nejméně 7 hodin a plně nabitý je opět po
4 hodinách.

•

Praktické robustní madlo pro přenášení nebo položení
přístroje. Komfortní madlo lze použít k přenášení nebo jej
využít jako praktický stojánek přístroje, např. na stole.

•

Poloprůhledný, 4,3” široký maticový displej.
S podsvícením, perfektní čitelností za všech okolností,
třeba i na přímém slunci.

•

Jednoduchý přenos dat. Stažení dat z přístroje pomocí
USB kabelu a standardně dodávaného software.
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ü Flowmeter for determining the exact volume of biogas
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substrátu
The BioControl 4 / BioControl 8 and Multitec® 540 / 545
combination is a unique system. Not only does it provide precise
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measures varování
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example,awhen
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BioControl 4/8 ve spojení s Multitec 540/545 je unikátní
also the volume of gas produced.

•

Spolehlivá ochrana všech součástí díky systému

kombinací

stacionárního

a

mobilního

zařízení.

Kromě

The high-quality device combination enables diverse, complex
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locations
and four množství
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®

Multitec 545 device is a huge asset. Not only can it be removed
from the base unit for servicing, it also allows independent,
odpadních
nebo kompostárnách
tak může být kalkulována
mobile vod
measurements
– simply unique!
®

bioplynu na bioplynových stanicicích, skládkách, čistírnách

v jakýkoliv čas. Například sezónní změny ve složení
substrátu mohou být okamžitě zaznamenány a proces výroby
optimalizován tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality a množství
vyráběného
bioplynu.
Čtyři volně konfigurovatelná relé pro
Optional
accessories
výstupní signál 4 – 20 mA umožňují celý systém bez problému
· SPE BioControl

zakomponovat do již stávajících mechanismů bioplynové
· Bio IR test gas

stanice. Flexibilitu celého systému podtrhuje možnost kdykoliv
· Mobile gas cooler

vyjmout přístroj Multitec 540/545 z dokovací stanice a provést
· Flow rate and temperature transmitter

měření kdekoliv, kde to bude potřeba.

Možnosti rozšíření
•

SPE BioControl – testovací vybavení pro ověření funkce
detektoru

•

Bio IR – testovací směs plynu

•

Přenosný set chlazení vzorku plynu

•

Snímač teploty a průtoku 300
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Please contact us for a comprehensive quotation, including additional technical specifications and information on accessories.

