
Van de inbedrijfstelling via controlemetingen tot het 

opsporen van fouten: bij warmtekrachtcentrales stellen 

de dagelijkse service- en onderhoudstaken allerlei meet-

eisen aan de 2G Energy AG. De belangrijkste norm voor 

de ontwikkelaars en technici van de onderneming is 

hierbij de Duitse 'TA Luft', de 'technische instructie voor 

het schoon houden van de lucht'. De daarin vermelde 

emissiegrenswaarden voor talrijke stoffen worden in 

regelmatige afstanden door onafhankelijke meetinstituten 

gecontroleerd. Daarnaast controleert 2G echter ook om 

de 2000 bedrijfsuren regelmatig zelf of de motoren van 

de installaties daadwerkelijk onder de voorgeschreven 

grenswaarden draaien.

De 2G Energy AG

De onderneming uit Heek in Noordrijn-Westfalen behoort 

tot de internationaal toonaangevende fabrikanten van 

warmte-krachtkoppelingssystemen (WKK) voor het 

decentraal opwekken en leveren van stroom en warmte. 

Tot de veelzijdige klantenkring van de onderneming behoren 

naast landbouwers, gemeentes en de woonsector ook 

middenstandsbedrijven en de industrie, gemeentelijke 

nutsbedrijven en grote energieleveranciers. In 2014 

behaalden de ruim 500 medewerkers van de 2G Energy AG 

een omzet van ruim 186,6 miljoen euro.
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Garanderen van de efficiëntie van 
warmtekrachtcentrales met het  
rookgas-analyse-instrument testo 350.
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De uitdaging

Vooral bij de inbedrijfstelling van warmtekrachtcentrales 

is het belangrijk om de motoren ervan continu met een 

geschikt meetinstrument te bewaken. Daarvoor moet de 

verantwoordelijke monteur vooral de NOx- en lambda-

waarden altijd in de gaten houden. Dit geldt ook voor 

de regelmatige onderhoudsbeurten ter controle van de 

wettelijke emissiegrenswaarden – een taak waarvoor bij 2G 

vroeger een lambdasonde werd gebruikt. Deze was echter 

zeer onnauwkeurig en moest jaarlijks worden vervangen, 

wat extra kosten en werk met zich meebracht.

De oplossing

Om hun warmtekrachtcentrales efficiënter te kunnen 

ontwikkelen, in bedrijf stellen en onderhouden koos de 

2G Energy AG voor het rookgas-analyse-instrument 

testo 350. Het voldoet aan de hoogste eisen in de 

industriële meting van emissie: eenvoudig in het gebruik, 

nauwkeurige meettechniek en een robuuste uitvoering 

overtuigen in de praktijk – elke dag weer. Bovendien kan het 

worden uitgerust met wel zes gas-sensoren. Vijf daarvan 

zijn optioneel verkrijgbaar om vrij te kunnen kiezen tussen 

sensoren voor CO, NO, NO2, SO2, H2S, CxHy of CO2.

De voordelen

Om het werk van de onderhouds- en storingsdienst 

af te handelen zijn de 150 servicemonteurs van 2G 

allemaal uitgerust met een testo 350. Maar ook de 

inbedrijfstellers van de onderneming, die wereldwijd 

2G-installaties aansluiten op het stroomnet, maken gebruik 

van het meetinstrument. Bij hen heeft onder andere de 

robuuste koffer van het meetinstrument goede diensten 

bewezen omdat men het daarmee ook probleemloos 

in het vliegtuig kan meenemen. Bovendien gebruikt de 

onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling de testo 350 voor 

rendementsmetingen.

Een van de belangrijkste functies van de testo 350 voor 2G 

is de verdunning (uitbreiding meetbereik). Daarmee bestaat 

de mogelijkheid om het meetgas tot een verhouding van 

39:1 te verdunnen om ook bijzonder hoge concentraties te 

kunnen meten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het rookgas-analyse-instrument 

testo 350 en voor alle antwoorden op uw vragen omtrent het 

meten van emissies verwijzen we naar www.testo.com.

"Door zijn grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 

heeft de testo 350 zich voor ons als ideaal 

meetinstrument doorgezet. Het garandeert dat onze 

motoren 'arm' en vooral met een zeer geringe slijtage 

van het materiaal draaien. Persoonlijk vind ik het erg 

goed dat je bij de testo 350 een overzicht over alle 

sensoren hebt. Ik kan via een stoplichtsysteem zien 

hoe de slijtage van de meetcellen zich ontwikkelt. 

Zo hebben we voldoende tijd om te reageren en het 

instrument bij ons intern te kalibreren of meetcellen te 

vervangen."

Alexander Vollmer
Trainingsleider, 2G Energy AG
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Voorbereiding van een controlemeting bij een warmtekrachtcentrale met 
de testo 350.

Een in werking verkerende warmtekrachtcentrale van 2G.


