■■Konvertering til gas
■■Konstruktion og udvikling af brændere
■■Laboratorieafprøvning og demonstration
■■Uddannelse

Rådgivning
DGC har som mangeårigt rådgivnings- og udviklingscenter på
energiområdet til erhverv, industri
og gasselskaber opbygget en stor
videnbank inden for industriområdet. DGC har ekspertise inden for
både naturgas og andre energiformer og kan tilbyde sin ekspertise
og rådgivning til industrien indenfor følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

energiformer, eller brændere og
fakler til dekorative formål.
DGC simulerer forbrændings- og
strømningstekniske forhold på
computer og kan med denne teknologi omkostningseffektivt
optimere brænderdesignet.
Prototyper på brændere kan
konstrueres og afprøves i DGC´s
laboratorium.

Konvertering til gas fra andre
opvarmningsformer
Design og ombygning af
brænderanlæg
Rådgivning og sikkerhedsudstyr
Specialdesignede gasfyrede
procesanlæg, fx tørreovne
Kraftvarme, kedelanlæg m.v.
Miljø
Sikkerhed
Naturgas, bygas, flaskegas,
biogas, brint og olie
Dekorative brændere og flares
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Udvikling af brænderteknologi
DGC har stor erfaring i konstruktion og udvikling af brændere.
Det være sig specielle brændere udviklet til procesindustrien, i forbindelse med konvertering fra andre

PRODUKTBLAD

Rådgivning og udvikling til industrien

Sikkerhed
DGC kan bistå med vurdering af sikkerheden på nye gasfyrede anlæg, som
fx er importeret fra udlandet. Der kan
også tilbydes en sikkerhedsmæssig gennemgang af eksisterende anlæg eller
udbygning af anlæg. DGC kan være
behjælpelig med tolkning af regler og
standarder på gasområdet.

Gaskvalitet
DGC har ekspertise inden for gaskvalitetsområdet og måling af gassammensætning. DGC kan på laboratoriet
foretage præcisionsanalyse af gasprøver
og derudover beregne de tilknyttede
forbrændingsparametre. DGC har viden
om mobilt måleudstyr og råder også
selv over sådant.
DGC vil på basis af ovenstående kunne
hjælpe industrier, der anvender gas i
processer, og hvor ændringer i gassammensætning (gaskvalitet) kan påvirke
processen.
Se vore separate produktblade om
gaskvalitet.

Kraftvarme
DGC er på forkant med udviklingen
i kraftvarmebranchen og kan tilbyde
rådgivning vedrørende industriel kraftvarme. DGC udfører emissions- og virkningsgradsmålinger on-site og rådgiver
om valg af motorer/turbiner og anlægsløsninger. Se separate produktblade.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til produktbladet
eller andre af DGC’s ydelser, er du
velkommen til at kontakte os for en
uforpligtende samtale eller et tilbud.
•

Jan de Wit,
tlf. 2913 3750, e-mail: jdw@dgc.dk

Uddannelse og kurser
DGC kan tilbyde en bred vifte af kurser
til efteruddannelse og videnopdatering. Det kan fx være opgradering af
driftspersonalets faglige kompetencer,
eller undervisning i Sikkerhedsstyrelsens
Gasreglement for industrianlæg, hvor
et kursusforløb kræves for service- og
driftspersonale. Kurserne afholdes over
hele landet.

Om Dansk Gasteknisk Center
DGC er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø
med fokus på gas og gasanvendelse.
DGC tilbyder analyse, måling, laboratorieafprøvning, verifikation, undervisning og certificering for gasindustrien,
energiselskaber, leverandører, myndigheder og rådgivere.
Få mere information på www.dgc.dk.

