
 

 
 

            Biyogaz 
   Atık Su ve Çöpgazı     
    Tesisleri Kurulum 

Ekipmanları 
 



 

 

 
BİYOGAZ ve ATIK SU TESİSLERİ 

KURULUM EKİPMANLARI 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

ENERMAK ENERJİ 2000 senesinden bu yana yeraltı teknolojileri başta olmak üzere biyogaz, atıksu ve çöp 

gazı tesislerinde kullanılan ekipmanlar konusunda dünya piyasasına yön veren temsilcileriyle ve kendi 

üretimleriyle pazarda etkin bir rol oynamayı hedeflemektedir. 

ENERMAK ENERJİ’nin temel faaliyet alanlarından bir tanesi atıklardan enerji üreten tesislerde 

kullanılan özel ekipmanların tasarımı, imalatı, montajı, devreye alınması ve dünya 

piyasasındaki lider tedarikçilerle vizyonumuzu bir araya getirerek müşterilerimize kaliteli ve uygun 

maliyetli çözümler sunmayı hedeflemektedir. 

Hedef müşterilerimiz; 
 

- Kojenerasyon sistemleri tedarikçileri 

- Anahtar teslim atıktan enerji tesisi tasarımcıları ve tedarikçileri 

- Biyogaz tesisi sağlayıcısı ve yatırımcıları 

Ekipman Portföyümüz; 

- Membran Sistemleri 

- Gaz Analizörleri ve Gaz Tespit Sistemleri 

- FOS/TAC Analiz Cihazları 

- Gaz Hattı Ekipmanları 

- Karıştırıcılar 

- Blower Sistemleri 

- Hijyenizasyon Sistemleri 

- Desülfürizasyon Ekipmanları 

HAKKIMIZDA 



 

 

 
 

 
 

 
 

  

Membrane Europe yüksek frekanslı kaynak üretimi 

yapan dünyadaki 3 firmadan bir tanesidir.2018 yılında 

yeni geliştirmiş olduğu teknoloji ile beraber düşük 

emisyonlu reflektif membran teknolojisinide 

üreticilerine sunmaktadır. Membrane Europe’u diğer 

üreticilerden ayıran en büyük özellik paralel membrane 

üretimi yapan  tek firmadır. 
 

Paralel membrane zor hava şartları ve ağır iklimlerde 

rüzgar/fırtına/dolu/kar yoğunluğu olan bölgelerde 

havanın uyguladığı basıncı üretmiş olduğu paralel 

membrane teknolojisi ile minimize ederek daha az alan kaplayarak daha sağlam ve dayanıklı bir çözüm 

sağlamaktadır. 

Yüksek Kaynak ile Sıkıştırılmış Membran (High Frequency Welded) ve Sıcak Hava ile 

üretilen (Hot Air) Membranların Dayanıklılık Test Sonuçları 
 



 

 

 

Membranlardaki en önemli özelliklerden bir tanesi membranların hangi yapıda dizayn edildiğidir. 

Yandaki statik hesaplamada 

membranın toplam yüzeyi ve 

yapıları karşılaştırılmıştır. 

Membranların daha gergin ve 

sağlam olması için yüzeyin daha 

gergin ve yapısı gereği sağlam 

olması gerekmektedir. 

Paralel membran daha az yüzey 

kaplayarak daha gergin bir yüzey 

sunmakla beraber radial dizayna göre daha az bölgeden kaynak yapılmaktadır. Bu da membranın zor 

hava şartları ve ağır iklimlerde rüzgar/fırtına/dolu/kar yoğunluğu olan 

bölgelerde daha az kaynak bölgesi olmasından dolayı daha az basınçla ve güçle karşılaşması ve daha 

sağlam durması anlamına gelmektedir. 

 

 

 
 

 

- 100% en üst düzeyde kaynakla sıkılaştırılmış membranlar (High Frequency Welded) Sıcak hava ile 

üretilen membranlara göre 2,5 kat daha dayanıklı teknoloji 

- 40 metre çapa kadar uygun seçenekler 
 

- 20 mBar'a kadar çalışma basıncı 
 

- En düşük düzeyde gaz geçirgenliği 
 

- Statik hesaplamalar yapılarak kurulum seçenekleri 
 

- Paralel dizayn 
 

- Farklı iklim yapılarına göre 4 farklı kalınlık ve 

dayanım gücünde membran seçenekleri 

TEKNİK ÖZELLİKLER 



 

 

 

 

 

 

 

DESÜLFÜRİZASYON AĞI 
 
Digester içindeki H2S seviyesini 200 ppm seviyesinde 
düşmesini sağlayan polietilen kaplı malzemedir. 

 
 

 
GAZ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 
 
Gaz Seviye/Hacim Ölçümü Gaz Kaçak 
Ölçümü 
 
 
 
 
KOKU GİDERİCİ SİSTEMLER 
 
Tesislerdeki oluşan kötü kokuları giderim amaçlı 
kullanılan alüminyum kaplı malzemedir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

AKSESUARLAR 

ŞİMŞEK ÇARPMALARINA KARŞI KORUMA SİSTEMİ 
Tesislerdeki şimşek çarpmalarından dolayı membranları korumak 
amacıyla üretilen sistemlerdir. 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

SEWERIN Avrupa’nın en büyük gaz ekipmanları üreticisidir. Avrupa piyasasının % 60‘lık 
kısmına hakim olan SEWERIN Biyogaz, Atıksu ve Çöp gazı tesisleri için kullanıcıya sabit 
analizör ve mobil sistemi tek 
bir üründe sunarak fark yaratmaktadır. 

 
BioControl gaz ölçümlerinin ve gaz 
debimetre değerlerinin aynı ekranda takip 
edilebildiği tek sistemdir. 
Multitec® BioControl versiyonuna bağlı olarak, gaz 
bileşenleri ve gaz hacmi sekiz ölçüm noktasına kadar 
otomatik olarak ölçülüp izlenebilir. Multitec® 545 
bireysel ölçüm yerlerindeki değerleri sırayla ölçer. 
Değerler Multitec® BioControl ‘e bir ara yüz 
vasıtasıyla aktarılır. 
 

Sistem taşınabilir cihazı sayesinde yedekli çalışarak 
bakım yapılırken durdurulmadan ölçüm alınabilen 
tek analizör sistemidir. 
 
 

Gaz ANALİZÖRÜ EKRANI 
 
 
 
 

→ Gaz ölçüm 
değerleri 

 
 
 
 

 
→ Gaz debimetre 
değerleri 



 

 

GAZ ANALİZÖRÜ AKSESUARLARI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Genelde biyogaz ve diğer enerji tesislerindeki en büyük 
eksiklik olan mobil gaz soğutucu alandan ölçüm yapılırken ham 
sıcaklığı yüksek olan gazın nem unsuruyla birleşerek cihazın ömrünü 
azaltmasının önüne geçmek amacıyla mobil soğutucu sistemde 
opsiyonel olarak sizlere sunulmuştur .Bu cihaz sayesinde gaz 
analizlerini daha doğru ve cihazları daha uzun süre kullanarak daha az 
maliyetle daha çok verim 
almanızı sağlamaktadır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaz Debimetreleri gaz analizörü Biocontrol’e özel bir yazılımla adapte 
edilerek gaz akışı, nem ve sıcaklık gibi değerlerin tek bir 
ekrandan her ölçüm noktası üzerinde izlenebildiği tek sistemdir. Bu 
sayede verilerin debimetreler üzerinde toplanması yerine gaz 
ölçüm değerleri ile birlikte görülerek operatör için daha kolay 
yorumlama yapma şansı tanımaktadır. 



 

 

TAŞINABİLİR GAZ ÖLÇÜM DEDEKTÖRLERİ 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sewerin Multitech serisi operatörün yapacağı işleme göre 

farklı seçenekler sunmaktadır. 
 

 
amaçlı kullanılır 

 

 
kullanılır 

Çalışma sahalarında operatörü uyarmak 
 

 
Çalışma sahalarında gaz ölçümü amaçlı 

 

Çalışma sahalarında hem operatörü uyarmak ve sahadan ölçüm almak için 

kullanılır 
 

Multitech serisi gaz ölçümü alınırken operatörün işini hem kolaylaştırmakta ve aynı zamanda 

sensör ve kalibrasyon ömrünü uzamasını sağlayan farklı aparatlarıyla pazarda etkin bir rol 

oynamaktadır. 

Mobil soğutucu sistemindeki labirent özelliği ve su tutucu ünitesiyle alanlarda gaz numunesi alınırken 

gazdan gelecek olan ısı ve nemi minimize eden tek biyogaz ölçüm detektörüdür. 

Gaz ölçümü alınamayan kanal ve su dolu hatlarda yüzer propları sayesinde her alanda operatöre 

kolaylık sağlamaktadır. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Biyogaz tesislerindeki gaz hatları prosesini tamamlayıcı ekipmanlar paslanmaz çelik olarak 

yüksek kalitede Avrupa standartlarını karşılayacak şekilde üretilmektedir. 

 

GAZ YAKMA BACASI 
 

Biyogaz veya çöp gazının motorlarda yakılamadığı durumlarda güvenli bir 

şekilde yakılarak yok edilmesini sağlamaktadır. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
• Kapalı yakma bacası yüksek kapasiteler için 

 

• AISI 304 paslanmaz çelik/ galvanizli şase 
 

• AISI 310 paslanmaz çelik gövde. 
 

• AISI 304 Crimped ribbon tipi alev tutucu 
 

• Ana/pilot gaz hattı için manuel yada otomatik(selenoid) vanalar 
 

• Özel dizayn edilmiş çoklu gaz yakma nozulları 
 

• IP 65 kontrol paneli ve PLC kontrol 
 

• Stabil bir alev için pilot yakıcı. 
 

• Alevi izole etmek ve gövdeyi korumak için refrektör malzeme 
 

• PLC kontrolü oransal damper 
 

• Tam yanmayı sağlayacak şekilde dizayn ve gazın kalma süresi >0,3 sn 
 
 
 
 
 



 

 

GAZ KURUTUCU 

 
 
 

 

 

Biyogaz Kurutma Sistemi biyogazda bulunan nemi alarak motor ve türbinlerde korozyon oluşumunu 

engellemeye yarar. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 
Biyogaz Kurutucu Sistemi bir adet chiller ünitesi, bir adet 

paslanmaz çelik borulu gaz-su eşanjörü, siklon seperatöründen 

oluşmaktadır. 

Gaz kurutucu komple bir şase üzerinde bütün bağlantıları ve testleri 

yapılan bir sistemdir. 

Eşanjör boruları AISI 304 kalite dikişli borudan, gövdesi AISI 304 

sacdan imal edilmektedir. 

Eşanjör içinde soğutma performansını iyileştirmek için paslanmaz çelik yönlendirme plakası 

kullanılmaktadır. 

Yoğuşan suyun tahliyesi için AISI 304 paslanmaz çelik siklon seperatörlüdür. 
 

Chillerler ile eşanjörler arasındaki hatlar galvanizli ve izolasyonlu borudan olacaktır.  
 

Eşanjör ve borularda hidrostatik basınç testi uygulanır ve giriş –çıkışlarda termometre bulunmaktadır. 

 

BİYOGAZI KURUTMANIN AVANTAJLARI 

 

• CHP motor verimini artırır. 
 

• Korozyonu engeller. 
 

• Motor yağı kirlenmesini azaltır. 
 

• Absorbanların ömrünü artırır. 
 

• H2S,amonyak ve siloksanlar gibi yabancı maddeleri kısmı olarak kaldırır. 
 

• Tüm büyük gaz motoru tedarikçilerin teknik talimatları ile uyumludur. 



 

 

 
 

KONDENS TUTUCU 

 Komple AISI 304 paslanmaz çelik 
 

 Otomatik tahliye sistemi 
 

 Kontrol ve temizleme kapağı 
 

 Giriş ve çıkışlar DN 200 PN 10 Flanş bağlantılı 
 

 1” tahliye vanası 
 
SERAMİK FİLTRE 
 

 Komple AISI 304 paslanmaz çelik 
 

 Otomatik tahliye sistemi 
 

 Kontrol ve temizleme kapağı 
 

 Giriş ve çıkışlar DN 200 PN 10 Flanş bağlantılı 
 
 
 
 

 
ÇAKIL FİLTRE 
 
Çakıl Filtresi biyogaz hattında alev tutucu ve kondens filtresi olarak kullanılmaktadır. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

 Komple AISI 304 paslanmaz çelik Otomatik tahliye sistemi 

 Kontrol ve temizleme kapağı 
 

 Giriş ve çıkışlar DN 200 PN 10 Flanş bağlantılı 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FOS / TAC ANALİZ CİHAZI  
 
Biyogaz tesislerinde FOS / TAC 2000'i kullanılarak VOA / TAC 

analizini kendi başınıza yapabilirsiniz. FOS / TAC 2000 tam 

otomatik sistemi sayesinde operatör hatalarını en aza 

indirgeyerek ve yüksek tekrarlanabilir oranı sağlamaktadır. Bu 

oldukça önemlidir çünkü en yeni sonuç her zaman önceki 

sonuçların ışığında değerlendirilmelidir. 

Analiz için 5 g fermenter süzülmesi gerekir ve damıtılmış su ile 20 

gr'a seyreltilmelidir. Sonraki titrasyon işlem tamamen 

otomatiktir. Toplam asitler (VOA),tampon kapasitesi (TAC) ve VOA / 

TAC değeri birkaç dakika sonra görüntülenir. 
 

Küçük, kompakt bir laboratuvar analiz cihazının biyogaz tesisinde kullanması sayesinde ; Analizler 

daha önce olduğundan daha sık şekilde yapılmaktadır. Ayrıca sonuçların anında alınması 

kullanıcıya büyük kolaylık sağlamaktadır. 

 

 

RLGD LAZER ÖLÇÜMLÜ METAN KAÇAK TESPİT DEDEKTÖRÜ 
 

Biyogaz, Atıksu ve Çöpgazı Tesislerinde ulaşılamayan bölgeler için  
uzaktan lazer ölçümlü olarak 30 metrelik mesafeden ulaşılamayan 
yüksek bölgelerdeki kaçakların  noktasal tespit imkanı sağlayan bir 
lazer ölçümlü detektördür. 
 

 



 

 

 
 
 
 

DESÜLFÜRİZASYON 

Biyogaz kendi içeriğinde H2S bulundurmaktadır. Bu H2S 
(hidrojen sülfür) genelde tesislerdeki en büyük sıkıntılardan bir 
tanesi olup gaz motorlarına ,gaz analizörlerine ve çevreye zarar 
vererek tesisin verimli çalışmasını engellemektedir. 
Desülfürizasyon ünitelerinin paslanmaz çelik olarak kullanılması 

önerilir. 

 
Desülfürizasyon ünitelerinde birden çok marka ile 

müşterilerimize geniş çaplı çözümler sunmayı 

hedeflemekteyiz. 

 
 
 

Biyolojik Desülfürizasyon Sisteminin Özellikleri: 

 Paslanmaz çelik /Polypropilen/FRP seçenekleri mevcuttur. 

 Tam otomatik olarak çalışır. 

 Çevreye dost, atık bertaraf maliyeti gerektirmez. 

 Kimyasal kullanımı olmadığı için sarf maliyeti yoktur. 

 İşletme maliyeti oldukça düşüktür. 

 Biyogaz Analizörü ve su ısıtıcı sistem eklenebilir. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

PalSens Sıcaklık B12 
 

Su geçirmez sensöre sahip bu ölçüm cihazı IP67 kutusu ile tak 
çalıştır şeklinde çalışmaktadır. 

 
Dijital ölçüm yapan bu sistemde otomasyon için de bir çıkış 
bulunur. Otomasyon için veri aktarımı isteğe göre 4-20 mA ya 
da RS485 şeklinde üretilmektedir. 

 
Kullanım Yeri 

 
Sıvı ya da hava ortamlarının sıcaklık ölçümü yapılabilir. Aşındırıcı 
ya da patlayıcı ortamlarda kovan sistemi ile ölçün yapılabilir. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PalSens Sıcaklık B12 Özellikleri 

Seri No B12-1802131219-x 

Model PLS-B12 

Ölçüm Aralığı -55...+125 °C 

Sensör Kablo Uzunluğu 80 cm ... 30 m 

 
Ölçüm Hassasiyeti 

-55...+125°C: ± 2°C 
-10...+ 85°C: ± 0,5°C 

Güç Girişi AC 100V - 240 V – 50 Hz 

 
Nominal Akım Max. 

0,077A / 1,0A @ 12V DC 
0,012A / 0,025A @ 220V AC 

Veri Aktarımı 4-20 mA ya da RS485 

Koruma Sınıfı IP67 

SICAKLIK ÖLÇÜMÜ 



 

 

PalSens Seviye A12 
 

Su geçirmez sensöre sahip bu ölçüm cihazı 
IP67 kutusu ile tak çalıştır şeklinde 
çalışmaktadır. 

 

Ultrasonik ölçüm yapan bu sistemde 
otomasyon için de bir çıkış bulunur. 
Otomasyon için veri aktarımı isteğe göre 4-
20 mA ya da RS485 şeklinde üretilmektedir. 

 

Kullanım Yerleri 
 

Katı ya da sıvı ortamlarında seviye ölçümünü 
yapılabilir. 

 
 

  

PalSens Seviye A12 Özellikleri 

Seri No A12-1802131219-X 

Model PLS-A12 

Ölçüm Aralığı 25...500 cm 

Sensör Kablo Uzunluğu 240 cm (max) 

 
Ölçüm Hassasiyeti 

 
± 1 cm 

Güç Girişi AC 100V - 240 V – 50 Hz 

 
Nominal Akım Max. 

0,077A / 1,0A @ 12V DC 
0,012A / 0,025A @ 220V AC 

Veri Aktarımı 4-20 mA ya da RS485 

Koruma Sınıfı IP67 



 

 

PalSens Basınç C12 
 

Su geçirmez sensöre sahip bu ölçüm 
cihazı IP67 kutusu ile tak çalıştır şeklinde 
çalışmaktadır. 

 

Teflon diyaframı ile ölçüm yapan bu 
sistemde otomasyon için de bir çıkış 
bulunur. Otomasyon için veri aktarımı 
isteğe göre 4-20 mA ya da RS485 
şeklinde üretilmektedir. 

 

Kullanım Yerleri 
 

Teflon diyaframı ile partiküllü sıvı 
ortamlarda ölçüm yapabilir. 

 
 
  

PalSens Basınç C12 Özellikleri 

Seri No C12-1802131219-X 

Model PLS-C12 

Ölçüm Aralığı 0...4 bar 

Sensör Kablo Uzunluğu 1...100 m 

 
Ölçüm Hassasiyeti 

 
≤ % 0,5 

Güç Girişi AC 100V - 240 V – 50 Hz 

 
Nominal Akım Max. 

0,077A / 1,0A @ 12V DC 
0,012A / 0,025A @ 220V AC 

Veri Aktarımı 4-20 mA ya da RS485 

Koruma Sınıfı IP67 



 

 

pH ve ORP Sensörleri 
 

Su geçirmez problara sahip bu ölçüm 
cihazları IP67 kutusu ile tak çalıştır 
şeklinde çalışmaktadır. 

 

pH ya da ORP olarak ayrı kutularda da 
verilebilmektedir. 

 

Otomasyon için veri aktarımını 4-20 mA olarak 
yapmaktadır. 

 

Kullanım Yerleri 
 

Endüstriyel olarak tasarlanmış bu ürünler 
daldırılarak ya da montajlı olarak 
kullanılabilirler. 

 
  

Güç Girişi AC 100V - 240 V – 50 Hz 
 

Nominal Akım Max. 0,077A / 1,0A @ 12V DC 0,012A / 0,025A @ 220V AC 

Veri Aktarımı 4-20 mA 
 

Koruma Sınıfı IP67 
 

pH ORP 

Ölçüm Aralığı 1...14 +/- 2000 mV 

Tepki Süresi 95% in 1s 95% in 1s 

Prob Ölçüm Hassasiyeti +/- 0.0001  

Veri Aktarım Doğruluğu +/– 0.002 +/– 1mV 

Dahili Sıcaklık sensörü Var (PT-1000) Yok 

Çalışma Sıcaklığı 1 − 99 °C 1 − 99 °C 

Sensör Kablo Uzunluğu 3 m 3 m 

Maksimum Derinlik 60m 60m 

Maksimum Basınç 100 PSI 100 PSI 

Kalibrasyon İhtiyacı 1 yıl 1 yıl 

Ömrü 4 yıl 4 yıl 



 

 

Gösterge ve Transmitter 
 

Geliştirdiğimiz ana kart ile dijital, 
analog, 4-20 mA ya da RS485 ile 
okuma yapabilir. İstenilen yerde 
gösterimi yapılabilir. Gösterimi 
yapılan bu veriyi 4-20mA ya da 
RS485 olarak iletilebilmektedir. 

 
IP67 kutusu ile veriler istenilen yerde 
gösterilip gönderimi yapılabilmektedir. 

 
 
 
 
  



 

  


