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Referencer 
Vi tilbyder en lang række af anlægstørrelser og har leveret anlæg med kapaciteter 

fra 300 Nm3/h op til 3000 Nm3/h biogas. Nogle af vores anlæg bruges til at erstatte 

naturgas på det nationale gasnet og andre bruges til at producere gas til køretøjer 

(CNG).  

Introduktion til  
Biogasopgraderings
-teknologi 

Om Ammongas 
Ammongas A/S er en ingeniørvirksomhed som tilbyder miljøanlæg til  

biogasopgradering, luft/gasrensning, lugtfjernelse og ammoniak separation samt  

opkoncentrering m.v. ved specielle renseopgaver yder vi gerne konsulentbistand. 

  

Alle vores anlæg er skrædersyet så løsningerne er tilpasset til den enkelte kunde. 

 

 

Du er altid velkommen til at komme 

forbi til en kop kaffe på vores kontor 

i Glostrup eller du kan arrangere et 

møde med os, hvor vi kommer ud til 

dig. 

 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 



Bag Tallene 
Vores biogas opgraderingsanlæg er baseret på det velkendte amin gas sødnings 

princip, som er en anerkendt teknologi inden for olie- og gasindustrien.  

Der er to faktorer der leder til den store succes for vores anlæg: Vi bruger varme 

fra hvilken som helst varmekilde til at strippe CO2 fra solventen og vi kører med et 

trykløst system. Dette resulterer i et anlæg med lave vedligeholdelsesomkostninger 

og et lavt energiforbrug.  

 

Varme 

 

 

85°C Vand 

45°C Vand 

70°C Vand Elektricitet Vores opgraderingsanlæg kan genanvende 

en stor andel af den brugte energi og 

overføre den tilbage som varme, med  

mere end 1/3 ved en temperatur højere 

end 85°C. Den tilbageførte varme kan bl.a. 

anvendes i biogasanlægget og fører til et 

lavere totalt energiforbrug.  

Biogasopgradering med Ammongas  

Vi har udviklet et højkvalitets, lavudgifts stripper-absorber koncept til biogasopgradering. 

Blandt de mange fordele ved at bruge Ammongas’ stripper-absorber teknologi er:  

Høj separation af CO2 Afsætter genbrugeligt varme ved 85°C og  

45°C  

Lavt elektrisk forbrug, 0,1kWh/m3 gas Varme benyttes til at strippe CO2 fra  

solventen  

Metan udslip <0,1%  Trykløst system 

Ingen prefiltrering af  gassen Meget effektiv og genbrugelig solvent  

Renser 99% af H2S ud over CO2  CO2 kan genbruges i andre applikationer  

Et modulært system fører til fleksibel  

installation  

Intet vand forbrug  


