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Aplicações 

Planta de Biogás 

FLARE 

Aterro Sanitário 



Analisador portátil de Biogas - GAS3200L 

Aplicações 
Plantas de Biogas  
Digestão Anaeróbica 
Estações de tratamento de esgoto 
Digestão de Lamas 
Plantas de Produção de Biometano 
Aterros Sanitários 

O2% + CO2% + CH4% + H2 S ppm 
 



Medição CO2, CH4, O2, H2S, Tamb(opcional), Pamb(Opcional) N2  cálculo em opção 
Pode ser encomendado com 1 ou 2 ou 3 ou 4 gases 

Tecnologia CO2, CH4     : Detectores com propriedade de duplo feixe NDIR  
O2, H2S  : células eletroquímicas industriais 

Ranges CO2: 0-50%, CH4   : 0-100% , O2: 0-25% H2S: 0-1000/2000/5000/9999ppm 

Resolução CO2, CH4, O2 : 0,01% 
H2S                 : 1 ppm 

Precisão CO2, CH4,: ≤ ± 2% FS 
 O2 ,H2S    : ≤ ± 3% FS 

Repetibilidade ≤  2% 

Zero Auto-zerar função através de interface de teclado 

Fluxo 0,7 para 1,2L/min, bomba de amostragem interna de gás 

pressão de entrada 2 para 50 kPa 

Condições de gás Nenhuma poeira, vapor de água, alcatrão 

Condições de Operação Tamb : 0-50°C 
Pamb : 86 para 108 kPa 
RH      : 0-95% sem condensação 

Tempo de resposta(T90) ≤  15 sec (NDIR + O2) 
≤  60 sec H2S 

Tempo de aquecimento 15 min 

Interface comunicação RS232 (tempo real e memória de software de download de dados incluído) 

fonte de alimentação Externa 220 VAC-50Hz  

  Interna com bateria e carregador; 
Autonomia de  > 4h com bomba em operação 

Registro de dados  Até 1500 Conjuntos de 6 dados 

Display LCD 320 x 240 Função exibidas com iluminação de  fundo  

Revestimento Carcaça robusta em alumínio com tampa e trap de ombro 

Dimensões e peso 380 × 140 × 255 mm / 5 kg max 

Especificações 



Acessório Padrão 
Bolsa de transporte de Nylon para 
analisador e acessórios 
Sonda de Biogás 
Sonda de temperatura ambiente 
Gas de entrada e saída tubulação 
Cabo de Alimentação 220 VAC 
Cabo RS232  
Manual de Operação  
Relatório de teste e calibração 

ACCESSORIOS & OPCIONAIS 

Cabo RS232  

Sonda de Biogás 

Dispositivo de 
condicionamento de gás 

opcional 



GAS3200 Analisador de Biogas on line  

O2% + CO2% + CH4% + H2S% ppm 

Este é baseado em  uma única fonte 
com feixe duplo não dispersivo 
infravermelho (NDIR) método para CH4, 
CO2, método de célula de combustível 
(ECD) para H2S e O2. Este analisador 
é projetado com 19 polegadas 3U com 
menores dimensões físicas e uma 
simples fonte digital pulsavél 
infravermelho com sistemas de feixe 
duplo. 

Aplicações 
Plantas de Biogás 
Digestão Anaeróbica 
Estação de tratamento de água 
Digestão de Lamas 
Instalações de Biometano 
Aterros 

 
Faixas de medicao Padrão* 

Analisador GAS 
3200   
CO2: 0-50% 
CH4: 0-100% 
O2: 0-25% 
H2S:0-9999PPM 

 Outros intervalos disponíveis 
mediante pedido* Características Gerais 

•Detectores  infravermelho com feixe duplo NDIR para CH4 e CO2 
•Detector condutividade térmica para H2 
•Célula de combustível industrial galvânica para O2 (0-25%) 
•LCD (240 x 128) com a função de luz de fundo 
•Interface de teclado para configuração e calibração 
•1x 4-20mA saída analógica por canal de medição 
•2 relés de alarme por canal de medição, com dois níveis de alarme livremente configuráveis de gás 
•RS232 porta serial COM (para dados em tempo real download para PC externo ou laptop como arquivo de texto, 
software incluído) 
•Função auto-zero programável, incluindo bomba interna, relé e válvula solenóide 
•Conectores de aço inoxidável para entrada de gás / saída e porta de ar zero  



Sistema de Análise de Biogás de parede para Aterro 
Sanitário  

Sistema profissional 
online de análise para 

monitoramento 
contínuo de Biogás 

Sistemas de análise de gases de aterro 
sanitário são a melhor ferramenta para  
ajudar a: 

Verificar se o gás continua a ser 
produzido para decidir quando a terra 
pode ser recuperada. 

Para verificar a qualidade do gás sendo 
produzido antes da sua utilização em 
alguns processos industriais. 

Para monitorar continuamente a 
eficácia das instalações de depuração de 
H2S 



 Analisador 4 gases para monitoramento do processo de Biogás 

Nome do Gás Simbolo Tecnologia Range1 Resolução Precisão T90 
              
Oxigênio O2 Célula de 

combustível 
0-25% Vol 0.01%  ±2% FS < 15 s 

Dioxido de carbono CO2 NDIR  0-50% Vol 0.01%  ±2% FS < 10 s 
Metano CH4 NDIR  0-100% Vol 0.1%  ±2% FS < 10 s 
Sulfeto de Hidrogênio H2S Célula eletroquimica 0-9999 ppm2 1 ppm  ±3% FS < 30 s 

 Gabinete de parede montado com equipamentos básicos 
Montagem em parede IP65 gabinete de aço inoxidável para a instalação ao ar livre. 
Especificações mecânicas 
Dimensão: A700 x L450 x P220 mm  
•Material: aço inoxidável, chapa de 2 mm de espessura 
•4 suportes para montagem na parede 
•Porta Frontal articulada com visualização 
•janela (255 x 100 mm), com alça 
•Porta de fixação com 6 parafusos M8 
•Compartimento interno para  analisador de Biogás 
•Condições Ambientais 
● Temperatura de operação: Range: -15 ° C a +45 ° C 
 ● Limite de Umidade: 0-95% RH sem condensação 
 ● Faixa de pressão operacional : 800-1200 hPa  
Especificações Pneumáticas 
• Conector de aço inoxidável para entrada de gás, saída de gás, portas de entrada de ar zero e drenagem  
•Válvula manual para seleção de medida / calibração  
•medidor de vazão 
Amostragem e condicionamento do gas 
(acessível através da porta interna de acesso frontal) 
•Pré-filtração através de filtro coalescênte com bomba peristáltica para remoção permanente de 
condensado. 
•Aquecedor interno (opcional)para evitar bloqueio de condensado de água em tubo durante inverno no 
RGS. 
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