
Podstawowy model 
do indywidualnej optymalizacji procesów

System Multitec  BioControl – 
BioControl 2
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BioControl 2 : łatwa obsługa, elastyczność, wydajność

Podstawowy model do zautomatyzowanej optymalizacji procesów
®Multitec  BioControl to idealny system do stałego, automatycznego pomiaru i kontroli składu gazu: prosto, bezpiecznie i wydajnie. 

Czy to w biogazowniach, na składowiskach odpadów, czy w oczyszczalniach ścieków lub nawet kompostowniach, ta wyjątkowa 
kombinacja urządzeń, składająca się z jednostki stacjonarnej i przenośnego miernika gazu, umożliwia korzystne ekonomicznie 
i proste wprowadzenie optymalizacji procesów i sterowanie nimi.

System BioControl 2 spełnia istotne wymagania dotyczące pomiarów w małych i średnich instalacjach: pozwala zaoszczędzić czas 
i pieniądze, jest łatwy w obsłudze i zapewnia szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji. Dla firm budujących instalacje 
BioControl 2 to opcja zaawansowana technologicznie przy jednocześnie bardzo rozsądnej cenie.

®System Multitec  BioControl składa się ze stacjonarnie instalowanego urządzenia Multitec BioControl 2 oraz przenośnego miernika 
®gazu. Miernik przenośny można wybrać, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, z pomiędzy  urządzeniem Multitec  540 a  

®Multitec  545.

Zasada działania

System BioControl 2 z dwoma stałymi wejściami pomiarowymi 
spełnia podstawowe wymogi łatwego i precyzyjnego, 
automatycznego pomiaru jakości gazu w punktach pomiarowych. 
System umożliwia niezawodne zapisywanie danych oraz stałą 
kontrolę instalacji. Przykładowo, pierwsze wejście pomiarowe 
może służyć do stałej kontroli składu gazu przy silniku, a drugie 
– do stałej kontroli składu gazu nieoczyszczonego. Przenośne 
urządzenie pomiarowe można również w prosty sposób 
zastosować do różnorodnych pomiarów ręcznych, nawet 
w dalekich punktach instalacji, o dowolnym czasie. 

Transfer danych następuje przez sieć LAN lub, opcjonalnie, za 
pośrednictwem modułu magistrali Profibus. Przekaźnik alarmowy 
można dowolnie konfigurować za pomocą ekranu dotykowego.

Zalety systemu
®System Multitec  BioControl 

· Duży, kolorowy ekran dotykowy 4,3”: proste 
wprowadzanie ustawień użytkownika, wybór języka interfejsu 

· Możliwość konfiguracji zgodnej z indywidualnymi 
wymaganiami: punkt pomiarowy/cykle pomiarów, interwały 
zapisu, wartości graniczne, progi alarmowe

· Możliwość przywrócenia ustawień użytkownika 
obowiązujących w chwili pierwszego uruchomienia 
(zapisanych na pamięci USB)

· Pewne i niezawodne wyniki pomiarów dzięki autotestowi 
przeprowadzanemu podczas pracy systemu

· Trwałość i solidność: odporność wszystkich istotnych dla 
procesu elementów na agresywne działanie gazów

· Niezależne, regularne zapisywanie wszystkich wartości 
pomiarowych i ustawień na pamięci USB; bez utraty 
danych, bez ręcznego tworzenia protokołów; pełna 
dokumentacja

· Kompleksowy serwis: jednostka stacjonarna wymaga 
jedynie minimum konserwacji; szybkie i niezawodne 
wsparcie dzięki przyjaznej dla użytkownika zdalnej 
konserwacji i diagnozie przez Internet, prosta automatyczna 
kalibracja i regulacja z użyciem gazu testowego (opcja)



® ®Multitec 40 i Multitec  545: 
niezależne pomiary w każdym miejscu

5

® ®Przenośne mierniki gazu Multitec  540 oraz Multitec  545 umożliwiają jednoczesny pomiar stężenia do pięciu różnych gazów. 
Dlatego idealnie nadają się do analizy i kontroli mieszanin gazów powstających w procesach biologicznych. Wyposażone w sensory 
podczerwieni urządzenia niezawodnie określają stężenie metanu i dwutlenku węgla, bez zafałszowania przez inne gazy. Duży 
wyświetlacz na bieżąco przedstawia wartości pomiarowe w sposób ciągły, przejrzyście, tak  aby wszystko było widoczne na 
pierwszy rzut oka. Przenośne mierniki można opcjonalnie wyposażyć w sensory elektrochemiczne, umożliwiające wykrywanie 
stężenia tlenu, siarkowodoru i tlenku węgla. Zapisane w protokołach dane pomiarowe można łatwo przenieść na komputer poprzez 
sieć lub pamięć USB.

Zalety 
® ®Multitec  540 | Multitec  545 

· Certyfikowane zabezpieczenie przeciwwybuchowe przy 
zastosowaniu urządzeń z futerałem TG8: TÜV 07 ATEX 
553353 X       II2G Ex d e ib IIB T4 Gb; IIC; dzięki temu 
analiza wytwarzanego biogazu lub gazu nieoczyszczonego 
możliwa jest w każdym punkcie instalacji.

· Prostota serwisowania, krótkie okresy serwisowe, 
wysoka ekonomiczność: szybka i prosta konserwacja 
dzięki wbudowanym sensorom o długiej żywotności; 
urządzenie przenośne można łatwo przesłać do serwisu 
(konserwacja przez serwis firmy SEWERIN)

· Prostota obsługi dzięki pokrętłu, intuicyjnym funkcjom 
menu i dużym przyciskom funkcyjnym

· Selektywne sensory podczerwieni umożliwiają 
pozbawiony zafałszowań pomiar stężenia węglowodorów 
i dwutlenku węgla

· Trwałe sensory elektrochemiczne do pomiaru stężenia 
®tlenu i gazów toksycznych; Multitec  545 - rozszerzony 

®zakres pomiarowy H S do 5000 ppm, Multitec  540 do 2000 2

ppm; wybór urządzenia według indywidualnego obszaru 
zastosowania

· Ekonomiczne i przyjazne dla użytkownika zasilanie: 
cztery wymienne akumulatory Mignon lub baterie

· Długi czas pracy: co najmniej 7 godzin, szybkie ładowanie 
w ciągu 4 godzin

· Praktyczny, stabilny uchwyt pałąkowy do przenoszenia 
i stawiania: wygodne przenoszenie dzięki niewielkiej masie 
miernika (1000 g) 

· Półprzepuszczalny, przejrzysty ekran 4,3”: z praktycznym 
podświetleniem, zapewniającym bardzo dobrą czytelność 
także przy bezpośrednim nasłonecznieniu

· Wygodna transmisja danych na komputer poprzez port 
USB
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Najważniejsze cechy

ü Proste i wszechstronne pomiary 

ü Oszczędność czasu i kosztów oraz maksymalne 
bezpieczeństwo dzięki stałym, automatycznym pomiarom 

ü Prostota obsługi i szerokie możliwości indywidualnej 
konfiguracji 

ü Kontrola i optymalizacja procesów poprzez np. regulację 
substratu 

ü Niezawodna ochrona komponentów według danych 
producenta dzięki definiowanym samodzielnie alarmom 

ü Skuteczna poprawa jakości gazu i wzrost zysków

Zalety nowego systemu pomiarowego mówią same za siebie. 
W porównaniu z dotychczas stosowanymi systemami 

®konwencjonalnymi, Multitec  BioControl to proste, przyjazne 
w obsłudze i korzystne ekonomicznie rozwiązanie do 
optymalizacji procesów w małych i średnich instalacjach.

Wyposażenie dodatkowe

· SPE BioControl

· Gaz testowy Bio IR

· Przenośny schładzacz gazu
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 

Sewerin Sp. z o.o. | ul. Twórcza 79L/1 | 03-289 Warszawa 

tel. +48 22 675 09 69 | www.sewerin.com | info@sewerin.pl

Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy wyposażenia dodatkowego dostępne na życzenie.
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