
 

 
 
 
 

DETECTOR PARA BIODIGESTOR DE GÁS 
 

Características  
• Caixa protetora resistente à corrosão 

- Estrutura projetada para ambientes extremos 

- Construção interna para amostras extremas 

- Sistema de fluxo projetado para lidar com amostras 
úmidas corrosivas 

• Sistema de coleta de amostra de gás projetado 
para lidar com alta umidade 

• Mede com precisão os gases com altos níveis de 
H2S  

• Coleta de amostragem com bomba de 30 metros 

• Até 4 sensores: 

- Volume de 0 a 100% de metano 

- Volume de CO2 0-50% 

- Volume de 0 a 25% de oxigênio 

- H2S 0-1000 PPM (0-3000 ou 0-5000 opcional) 

• Filtro de umidade auto drenante 

• Sucção automática da amostra 

• Aspirador de ar de longa vida (sem peças móveis) 

• Adequado para instalações internas / externas 

• Gabinete NEMA 4X 

• Simples de operar 

 

Aplicações Industriais   
• Digestores de Tratamento de Águas Residuais 
•  Biogás de Metano 

• Fazendas de Animais 
 

 

 
O biogás contém altos níveis de metano, CO2 e H2S, com pouco ou nenhum oxigênio presente. O Detector para 
Biodigestor, fabricado pela RKI e distribuído exclusivamente pela Nakayama, verifica todos esses gases em uma base 
cíclica.  
 

Uma bomba de sucção coleta uma amostra de até 30 metros de distância. Como o gás do digestor contém alta umidade 
e alto H2S, ambos podem causar danos aos sistemas de amostragem, o Detector para Digestor Biogás é projetado para 
não causar danos ao sistema de coleta da amostra do gás ou sensores.  
 
A amostra de gás atravessa uma série de filtros de sujeira, poeira e umidade, e esses gases são automaticamente 
expurgados como ar puro no final de cada ciclo. 
 
O tempo de medição padrão é 4 minutos, em ciclos periódicos. O tempo de ciclo é selecionável, com configurações para 
ciclos de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 24 horas.  
 

Um ciclo também pode ser iniciado a qualquer momento pressionando um botão específico.  
 

Após cada ciclo, os sensores e o sistema de amostragem são limpos com ar fresco para minimizar a corrosão causada 
pelo alto teor de H2S. O sistema é tolerante a falhas, minimizando a possibilidade de reparos de alto custo ou tempo de 
inatividade. 
 

A integridade do sistema é mantida em todos os momentos usando um dispositivo de monitoramento de falha de fluxo 
que fornece um alarme e relé de falha se houver algum problema com o sistema de fluxo, como um bloqueio, ou se o 
suprimento de ar comprimido do aspirador de ar for removido ou interrompido. 
 



 

 
 
 
 

 

O sistema está instalado em um gabinete NEMA 4X de montagem em parede. As leituras de gás podem ser visualizadas 
através da janela transparente da porta do gabinete.  
 

Os medidores de fluxo e os filtros são facilmente visíveis para confirmação dos fluxos e operação corretos.  
 

O Detector Biodigestor de Gás contém níveis de alarmes ajustáveis para cada gás e também relés de alarme programáveis. 
Além disso, a unidade fornece sinais de 4-20 mA para cada concentração de gás para conexão a um DCS externo, PLC 
ou outro sistema de controle do local. Um sinal Modbus também está disponível.  
 
Os sinais são as leituras recebidas do último ciclo obtido. 

 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Detector para Biodigestor de Gás • O Beacon 410A com firmware especial estruturado para atender aos requisitos do produto. 

Potência de Entrada • 100/115/220 VAC ± 10% ou 24VDC 

Gabinete 

• Gabinete NEMA 4X com uma janela para visualizar as leituras de gás em um monitor LCD, 
medidor de fluxo e qualquer outro item que exija visibilidade. 
 
• Para uso interno ou externo. 

Método de amostragem • Aspirador de ar (fonte de ar comprimido é necessária) 

Filtragem da Amostra 
• O coletor de água interno é drenado automaticamente após cada ciclo de detecção com uma 
purga de retorno de 30 segundos. 

• Secador de gás interno para secar a amostra após deixar o filtro hidrofóbico em linha. 

Quociente de vazão • Vazão do sistema 1,4 L/min 

Medidores de vazão 
Fluxo de 0 – 2,3 L/min para vazão total. 
Fluxo de 0 - 0,2 L/min com válvula para vazão de amostra de H2S. 
Fluxo de 0 - 2 2 L/min com válvula para fluxo de diluição de H2S. 

Entrada máxima / escape 

Comprimento da tubulação 

 
30 metros 

Tempo do ciclo Tempos de ciclo de teste ajustáveis de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 24 horas. 

Gases Alvo / Faixa de Medição 

• Metano: 0 – 100 % Volume     • Oxigênio: 0 – 25% Volume 

• CO2: 0 – 50% Volume             • H2S: 0 – 1000 PPM usando diluição interna  

(0 – 3000 ou 0 – 5000 opcional) 

Sensores 
• Metano e CO2: Sensor infravermelho 

• Oxigeno e H2S: Sensor eletroquímico 

Temperatura de operação/ 

Umidade 

• 0°C – 40°C  

• 0 - 100% Umidade relativa 

Requisitos de entrada de amostra 
 

A pressão de entrada da amostra deve ser menor que 1 PSI e constante. 
 Recomenda-se regulá-lo para 0,5 psi (0,04 bar). 

Alarmes 
• Alarmes visuais LED (visto através da janela) 
• Alarme de campainha audível (na parte inferior da caixa) 
• Alarme de buzina / estroboscópio opcional (na parte superior da caixa) 

Saídas 
• 4-20 mA para cada sensor ativo 

• Modbus RTU RS-485 

 

Tamanho 
 

61cm A x 61cm L x 25,4cm P 

Entrada de fio 
 

Três cubos de conduíte de 3/4 ”na parte inferior do gabinete 

Garantia 1 ano 


