
Multitec® BioControl system 
BioControl 4 a 8

Kombinované měřící zařízení pro 
profesionální monitoring procesů

The combined measuring device 
for professional process monitoring

Multitec  BioControl – 
BioControl 4 and 8

® System 



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.

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.



Multitec® 540 a Multitec® 545:
měření koncentrace kdekoli a kdykoli
Multitec® 540 a Multitec® 545 je kombinovaný měřící přístroj schopný současně měřit až 5 různých plynů, díky čemuž je ideálním 
nástrojem pro analýzu složení bioplynu nebo skládkového plynu. Použité infračervené senzory jsou selektivní na uhlovodíky  
a zajišťují tak naprosto precizní měření bez jakéhokoliv ovlivnění jinými plyny. Všechny měřené hodnoty jsou přehledně zobrazeny na 
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. 

Výhody Multitec® 540  
a Multitec® 545
• Certifikované nevýbušné provedení:  
 TÜV 07 ATEX 553353 X, II2G Ex d e ib IIB T4 Gb, IIC při  
 použití ochranného pouzdra TG8; což znamená, že  
 přístroj můžete používat kdekoliv v rámci bioplynové  
 stanice

• Jednoduchá obsluha, minimální prostoje, maximální  
 efektivita. Rychlá a jednoduchá obsluha ve spojení  
 s vysoce odolnými senzory s dlouhou životností  
 s možností objednat si kalibraci přístroje přímo  
 u zákazníka.

• Uživatelsky přívětivý. Díky otočnému ovladači,  
 intuitivnímu pohybu v menu a velkým funkčním klávesám.

• Selektivní infračervené senzory. Umožňují měřit  
 koncentrace uhlovodíků s vysokou přesností bez  
 jakéhokoliv ovlivnění jinými plyny.

• Elektochemické senzory s dlouhou životností. Slouží  
 pro měření kyslíku a toxických plynů, oxidu uhelnatého  
 nebo sirovodíku. Multitec 540 měří sirovodík v rozsahu  
 0 – 2.000 ppm, v případě modelu 545 pak lze využít větší  
 rozsah měření až do 5.000 ppm.

• Ekonomický provoz a jednoduché napájení. Čtveřice  
 výměnných nabíjecích baterií typu AA s možností nahradit  
 je v případě potřeby alkalickými umožňuje uživateli  
 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.

® ®Multitec 40 and Multitec  545: 
independent measuring anywhere
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® ®The mobile Multitec  540 and Multitec  545 gas measuring devices can simultaneously measure the concentrations of up to five gases. 
This makes them ideal for the precise analysis and monitoring of gas mixtures that are produced during biological processes. Equipped 
with infrared sensors, they can reliably determine the methane and carbon dioxide concentrations without distortion from other gases. 
The large display shows the values simultaneously and clearly so that you can see everything at a glance. The mobile measuring 
devices can be fitted with optional electrochemical sensors to calculate oxygen, hydrogen sulphide and carbon monoxide 
concentrations. The measurement data saved in logs can be conveniently transferred to PC via the USB port. Sewerin provides the 
necessary software free of charge.

Advantages of the  
® ®Multitec  540 | Multitec  545 

· Certified explosion protection: TÜV 07 ATEX 553353 X
      TG8 carrying bag; allows analysis of (raw) biogas 
produced in all areas of the plant

· Easy-to-service design, minimal downtime, highly cost-
effective: quick and easy maintenance thanks to durable 
built-in sensors, mobile devices easy to send by post 
(maintenance by SEWERIN Maintenance Service available 
even through local utilities companies)

· Extremely user-friendly thanks to jog dial, intuitive menu 
navigation and large function keys

· Selective infrared sensors for distortion-free measurement 
of hydrocarbon and carbon dioxide concentrations

· Durable electrochemical sensors for measuring the 
®concentrations of oxygen and toxic gases; Multitec  545 

®extended H S measuring range 5,000 ppm, Multitec  540 up 2

to 2,000 ppm, device selected according to individual 
application

· Economical and user-friendly power supply: four 
replaceable AA-size rechargeable or disposable batteries

· Long operating times: minimum seven hours, rapid 
charging in four hours

· Practical, steady bow-shaped handle for carrying and 
setting up: easy to carry, lightweight measuring device 
(approx. 1,000 g) 

· Clear, semi-transparent 4.3” matrix display: with practical 
backlight, excellent readability even in direct sunlight

· Convenient data transfer to computer via USB port
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Perfektní řešení na první pohled
• Profesionální, univerzální a spolehlivé měření

• Možnost současně kontrolovat více míst procesu výroby  
 (např. více kogeneračních jednotek)

• Čtyři analogové výstupy pro individuální konfiguraci řízení  
 procesu

• Průtokoměr pro přesné určení objemu bioplynu  
 v standardních kubických metrech (Nm3) a výpočtu  
 efektivity motoru

• Šetří čas a peníze; maximální bezpečnost a efektivita díky  
 kontinuálnímu režimu měření

• Extrémně uživatelsky přívětivé ovládání a nastavení

• Monitorování a úprava procesů, např. změnou složení  
 substrátu

• Spolehlivá ochrana všech součástí díky systému  
 včasného varování před čímkoliv nestandardním

• Pomáhá lépe analyzovat složení bioplynu a zvýšit  
 efektivitu a výnosnost výroby

BioControl 4/8 ve spojení s Multitec 540/545 je unikátní 
kombinací stacionárního a mobilního zařízení. Kromě 
standardního měření složení bioplynu nabízí také možnost 
monitorovat množství vyrobeného bioplynu – efektivita výroby 
bioplynu na bioplynových stanicicích, skládkách, čistírnách 
odpadních vod nebo kompostárnách tak může být kalkulována 
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 
výstupní signál 4 – 20 mA umožňují celý systém bez problému 
zakomponovat do již stávajících mechanismů bioplynové 
stanice. Flexibilitu celého systému podtrhuje možnost kdykoliv 
vyjmout přístroj Multitec 540/545 z dokovací stanice a provést 
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

Advantages at a glance

ü Professional, comprehensive and versatile measuring 

ü Several motors and desulphurisers can be monitored 
simultaneously by at least four measuring points 

ü Four analog outputs with customer-specific programming 
for process control (e.g. motor only starts up as of a certain 
methane concentration)

ü Flowmeter for determining the exact volume of biogas 
3produced in standard cubic metres (Nm ) and calculating the 

motor efficiency

ü Save time and money whilst ensuring maximum safety by 
way of continuous automatic measurement 

ü Extremely user-friendly and individual configuration

ü Process monitoring and optimisation (e.g. by substrate 
adjustment)

ü Successfully improve gas quality and increase yield

Optional accessories

· SPE BioControl

· Bio IR test gas

· Mobile gas cooler

· Flow rate and temperature transmitter

The BioControl 4 / BioControl 8 and Multitec  540 / 545 
combination is a unique system. Not only does it provide precise 
information about the gas composition, it also accurately 
measures and evaluates the volume of gas produced. The 
efficiency of a biogas plant, landfill, sewage treatment or 
composting plant can be exactly calculated at any time. For 
example, when seasonal changes occur in the substrate, you can 
immediately see how these affect not only the gas quality, but 
also the volume of gas produced. 

The high-quality device combination enables diverse, complex 
measurements with up to four to eight measurement locations 
and four 4 - 20 mA output signals. The flexible Multitec  540 / 
Multitec  545 device is a huge asset. Not only can it be removed 
from the base unit for servicing, it also allows independent, 
mobile measurements – simply unique!

®

®

®

106944 – 03/16 

Subject to technical changes.

Hermann Sewerin GmbH | Robert-Bosch-Straße 3 | D-33334 Gütersloh

Phone +49 5241 934-0 | Fax +49 5241 934-444 | www.sewerin.com | info@sewerin.com

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