


Bieler + Lang

Bieler + Lang, som blev etableret 
i 1967, er din kompetente partner 
i forbindelse med måling og de-
tektering af gas. Siden 1970 har 
Bieler + Lang produceret gasmå-
le- og detekteringssystemer som 
løbende optimeres.

Bieler + Lang er specielt kendeteg-
net ved en stor erfaring som leve-
randør til industrien af elektronisk 
udstyr.

Styrken er kort produktions- og le-
veringstid. Vi garanterer en konstant 
høj kvalitet, som sikres gennem 
ISO-9001 certifi cering fra TÜV samt 
ATEX certifi cering.

Bieler + Langs produktområder er 
gasdetekteringssystemer for over-
vågning af potentielt eksplosions-
farlige faciliteter og udstyr samt 
overvågning og varsling for giftige 
gasser.

Blandt de specielle fordele ved Bie-
ler + Lang gasmåle- og analysesy-
stemer er robust design, høj drift-
sikkerhed samt konkurrencedygtige 
priser. Vores løsning for analyse af 
procesgassen i biogasanlæg udvi-
der vores produktprogram.

Biogasanalyse

Analyse af procesgassen på bio-
gasanlæg – Biogasanalysator 
GMC Biogas 08 – Et Bieler + Lang 
produkt

En konstant overvågning af den pro-
ducerede biogas er nødvendig for 
effektivt at kunne kontrollere proces-
sen i et biogasanlæg.

Med en Bieler + Lang biogasanaly-
sator måles indholdet af metan, ilt, 
kuldioxid og svovlbrinte i individuelle 
målecyklusser.

Typiske applikationer:

• Procesovervågning af fermentatio-
nen af biogas

• Optimering af brændværdien
• Beskyttelse af gasmotorer mod 

høje koncentrationer af svovlbrinte
• Andre kundespecifi kke målinger 

efter forespørgsel



Biogasanalysator
GMC Biogas 08

Nedenstående punkter argumen-
terer for anvendelsen af en Bieler 
+ Lang Biogasanalysator GMC 
Biogas 08:

• Dobbelt infrarød målecelle for CH4 
og CO2

• H2S sensor i separat samplegas-
kanal med eget sampleinterval

• Beskyttelse af H2S sensor mod 
høje koncentrationer H2S

• God pris/udbytteforhold
• Enkel menustruktur gør den let at 

betjene
• Modulopbygget, med gode udvi-

delsesmuligheder
• Lave driftsomkostninger
• Integreret datalogger med 1440 

hukommelsespladser, med RS232 
udgang, data i Excel format

• Aktiv pumpekontrol
• Automatisk nulkalibrering af sen-

sorer før hver måling

Flere fordele ved 
Bieler + Lang

Bieler + Lang har salgs- og ser-
vicecentre over hele Europa og 
mange andre steder i verden og 
tilbyder:

• Rådgivning og risikoanalyse hos 
kunden

• Projektplanlægning
• Kundespecifi k tilpasning af biogas-

analysatoren GMC Biogas 08
• Installation og idriftsættelse hos 

kunden
• Service

Andre optioner:

• Tilslutning af op til to gasdetekto-
rer, for rumovervågning

• Peltiergaskøler til samplegassen 
med automatisk kondensatdræn. 
Gassens udgangstemperatur 5° C

• Relæmodul til aktivering af ekster-
ne alarmer

• Fieldbus modul
• Mulighed for op til fi re målesteder 



Bieler + Lang GmbH
Gasalarmsystemer

POB 1129, D - 77842 Achern
Oberkirchstraße 19 - 21, D - 77855 Achern
Tyskland

telefon   +49 (0)7841 69 37 - 0
fax         +49 (0)7841 69 37 - 99

e-mail: info@bieler-lang.de
www.bieler-lang.de

DUOTEC A/S
Handels- & Ingeniørfi rma

Herstedøstervej 19
Postbox 76
DK-2600 Glostrup
Danmark

telefon   43 45 91 88
fax          43 43 23 30

e-mail: info@duotec.dk
www.duotec.dk
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Teknisk oversigt:

• Analyse af biologiske processer som biogas, kloakgas 
eller deponigas

• Konstrueret til regelmæssig proceskontrol direkte på 
biogasanlægget

• Måling af: CH4, H2S, CO2 og O2

• IR målerne er tryk- og temperaturkompenseret
• Eksplosionssikret i overensstemmelse med EN 12874
• Ventilation af kabinet
• Overskuelig og nem betjening
• Datalogger til 1440 logninger
• 4-20 mA udgang for alle fire signaler

Tekniske data/kabinet dimensioner:

Kabinet: Lakeret stålkabinet
Kabinet dimensioner: 700 x 500 x 200 mm / H x B x D 
Vægt: Ca. 30 Kg
Beskyttelsesklasse: IP 20

Måleområder:

Gas   Måleområde

CH4   0 - 100 Vol %
H2S   0 - 2.000 ppm
O2   0 - 25 Vol %
CO2   0 - 50 Vol %


