
Od uvádění do provozu, přes kontrolní měření,  

až po řešení problémů: každodenní provoz a servis 

kogeneračních jednotek klade na 2G Energy AG rozličné 

požadavky na měření. V tomto ohledu je „TI Air“ standardní 

norma pro vývojáře a inženýry společnosti. Tato norma 

v sobě obsahuje hodnoty úrovně emisí pro řadu látek 

a skupiny látek, které jsou v pravidelných intervalech 

kontrolovány nezávislými zkušebními orgány. 2G dále navíc 

každých 2000 provozních hodin kontroluje, pracují-li motory 

jednotky skutečně ve stanovených mezích. 

 

2G Energy AG

Společnost se sídlem v městečku Heek v Severním 

Porýní-Vestfálsku je jedním z předních světových výrobců 

elektráren s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla 

(KVET) tzv. kogeneračních jednotek. Do širokého portfólia 

společnosti spadají např. středně velké společnosti  

z obchodního nebo průmyslového odvětví, společnosti  

z odvětví komunálních služeb a hlavní dodavatelé energie, 

farmáři, či místní úřady a subjekty ze sektoru bydlení.  

Společnost disponuje pracovní silou čítající více než 500 

zaměstnanců a v roce 2014 vygenerovala obrat v hodnotě 

více než 186,6 miliónů eur.

www.testo.cz

Zajištění účinnosti kogeneračních  
jednotek s analyzátorem spalin testo 350.
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Výzva

Pokud se jedná o uvádění kogenerační jednotky  

do provozu, je dlouhodobé sledování motorů jednotky, 

za pomoci vhodného analyzátoru spalin, zvláště důležité. 

Technik, který kogenerační jednotku instaluje, musí tedy 

dbát především na úroveň NOx a hodnoty λ. Tyto hodnoty 

jsou nadále stěžejní i při pravidelných kontrolách úrovně 

emisí - úkol, pro který 2G technici museli v minulosti 

využívat lambda sondu. Avšak taková sonda byla  

dlouhodobě nepřesná a musela být každoročně vyměněna, 

což navyšovalo náklady a práci s tím spojenou.

Řešení

Aby byla společnost 2G Energy AG schopna nadále vyvíjet, 

uvádět do provozu a spravovat své kogenerační jednotky 

ještě účinněji, rozhodlo se vedení společnosti využívat 

analyzátor spalin testo 350. Testo 350 splňuje ty nejvyšší 

požadavky v průmyslovém měření emisí: jednoduchá 

obsluha, přesné techniky měření a robustní provedení,  

to vše jsou praktické vlastnosti přístroje, které nepřestávají 

ohromovat. Testo 350 lze navíc vybavit až 6 plynovými 

senzory, ze kterých je 5 volitelných, umožňující plnou 

zákaznickou úpravu senzorů. Na výběr je ze senzorů  

CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy nebo CO2.

Výhody

Všech 150 servisních techniků společnosti 2G Energy AG 

je vybaveno analyzátorem spalin testo 350 pro vykonání 

přesného měření v případě údržby nebo poruchy. Technici, 

kteří provádějí uvedení kogeneračních jednotek do 

provozu po celém světě, navíc také využívají analyzační 

box pro systém analýzy spalin testo 350. Právě analyzační 

box, který je proveden v robustním pouzdře dovolujícím 

bezpečnou (i leteckou) přepravu, je pro ně jedním z prvků, 

které se v praxi velmi osvědčily. Kromě toho využívá 

oddělení výzkumu a vývoje testo 350 pro měření účinnosti.

Jednou z nejdůležitějších funkcí, kterou testo 350 

disponuje, je pro 2G možnost ředění (rozšíření měřicího 

rozsahu). Tato funkce poskytuje možnost zředit měřený 

plyn v poměru až 39:1 a je tedy možné měřit i velice vysoké 

koncentrace.

Více informací

Podrobnější informace týkající se analyzátoru spalin  

testo 350 a všechny Vaše dotazy ohledně měření emisí 

naleznete na internetových stránkách www.testo.cz.

“Testo 350 se pro nás díky své vysoké přesnosti  

a spolehlivosti projevilo jako ideální analyzátor. 

Zajišťuje, že naše motory běží bezproblémově  

a především šetrně. Mě osobně se líbí, že mám  

s testo 350 k dispozici přehled všech senzorů  

a jediným pohledem zjistím, jak jsou na tom  

s opotřebením, díky chytrému systému semaforu.  

To znamená, že vždy včas vidíme, kdy je třeba přístroj 

zkalibrovat a můžeme to pohodlně provést sami v naší 

laboratoři, případně rovnou vyměnit staré senzory za 

nové.”

Alexander Vollmer
Training Manager, 2G Energy AG
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Příprava kontrolního měření kogenerační jednotky s analyzátorem spalin 
testo 350.

Kogenerační jednotka od 2G v akci.


