SISTEMAS DE GERAÇÃO DE
HIDROGÊNIO ON-SITE PARA
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS
DE ALTA PUREZA

•
•
•
•
•
•

Geração de Hidrogênio ultrapuro;
Sistema seguro;
Sem emissão de poluentes;
Tecnologia de eletrólise por membrana polimérica;
Solução Turn-Key;
Equipamentos certificados pela TÜV Rheinland.

GERADORES DE HIDROGÊNIO ON-SITE

Os Geradores de Hidrogênio on-site, produzidos pela NEL Hydrogen,

Os geradores on-site são projetados para suprir as demandas

são equipamentos projetados para uso em escala laboratorial ou indus-

diárias de gás hidrogênio em unidades laboratoriais e industriais,

trial na produção de gás hidrogênio com alto grau de pureza (99,9995%),

assegurando confiabilidade, através da sua tecnologia de eletróli-

em uma faixa de vazões que vão de 0,012Nm³/h até 400Nm³/h.

se por membrana, e segurança, uma vez que há estocagem
mínima de gás.

O princípio de funcionamento deste equipamento consiste

Os sistemas são compactos, de fácil instalação, ajustáveis

na eletrólise da molécula de água por membrana polimérica (PEM -

à demanda de produção de gás desejada e requerem manu-

Proton Exchange Membrane), que promove sua decomposição em

tenção mínima. Além disso, oferecem um rápido retorno de

gás oxigênio e gás hidrogênio. Este método além de seguro, livre de

investimento, garantem a otimização do processo e uma

compostos tóxicos, é rentável para produção de hidrogênio e neces-

melhora significativa em segurança, uma vez que reduz o

sita apenas água deionizada e eletricidade para a sua operação.

armazenamento e manuseio do gás, que é uma etapa crítica
em processos com hidrogênio.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS
Os sistemas de geração de hidrogênio on-site oferecem claras vantagens sobre os métodos
convencionais para fornecimento de hidrogênio. Veja abaixo:
•
•
•
•
•
•
•

Utilizam tecnologia de eletrólise por membrana polimérica, sem utilização de compostos
tóxicos e corrosivos, a exemplo do KOH comumente utilizado nos métodos convencionais
de eletrólises alcalinas;
Não possuem risco de explosão durante a sua operação, uma vez que há estocagem
mínima de hidrogênio (de 0,08 a 0,16 Nm³) e o oxigênio é mantido à baixa pressão (≈1bar);
Demanda de produção de gás facilmente ajustada à necessidade do usuário, podendo ser
contínua ou em batelada;
Operação automatizada e sem ruído;
Instalação simples;
Sistemas compactos e certificados pela TÜV Rheinland;
Requerem de 4 a 8 horas de manutenção por ano.

ENCONTRE O MODELO IDEAL PARA SUA APLICAÇÃO
Os geradores de hidrogênio da NEL Hydrogen são fabricados em diferentes séries e modelos, de forma a
atender uma ampla variedade de aplicações que vão desde escalas laboratoriais até produções industriais
de alto porte.

SÉRIE G
A série G de geradores de hidrogênio são equipamentos
de bancada com finalidade de uso em laboratório.
Possuem capacidade de geração que vão de 200cm³/min até
600 cm³/min, e pressão de saída ajustável entre 3 e 8 barg.

SÉRIE S
Com capacidade de produção de 0,265, 0,53 e
1,05 Nm³/h e pressões de até 200 PSIG (14,06
kgf/cm² g), a série S possui centenas de unidades
instaladas no campo.
Esta linha de geradores oferece um método comprovadamente confiável no fornecimento de hidrogênio de alta pureza para aplicações diversas.

SÉRIE H
A série H conta com capacidades de produção de
2, 4 e 6 Nm³/h e com pressões de até 435 PSIG
(30,5 kgf/cm² g).
O design modular desta linha oferece a possibilidade
de expansão de produção do hidrogênio a partir da
adição de uma membrana de troca de prótons (PEM)
ao conjunto eletrolítico gerador existente.

SÉRIE C
Esta linha possui uma capacidade de produção
de 10, 20 e 30 Nm³/h com pressões de até 435
PSIG (30,5 kgf/cm² g).
Oferece capacidades adequadas para atender a
necessidade de médias e grandes instalações,
que exigem hidrogênio de alta pureza, isto sem
as preocupações com segurança associadas aos
métodos convencionais de entrega e armazenamento de cilindros.

SÉRIE M
Esta linha possui uma capacidade de produção
de 100Nm³/h à 400Nm³/h, com pressões de
saída de hidrogênio de até 30barg.
Oferecem capacidades adequadas para atender
a necessidade de instalações de grande porte,
que exigem hidrogênio de alta pureza.

APLICAÇÕES
• Sistemas de tratamento térmico;
• Sistemas de resfriamento;
• Produção de vidro float;
• Produção de semicondutores;
• Produção de amônia;
• Sínteses químicas;
• Processos de hidrogenação;
• Estocagem de energia;
• Células Combustível.
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