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Genset Gas Yang Canggih
Dengan bahan bakar gas dan sistem kontrol yang cerdas, mesin bisa memasok listrik dengan lancar

Efisiensi Tinggi dan Hemat Energi
Perlengkapan energi untuk memasok listrik 
dioperasikan dekat dengan pengguna tanpa perlu 
dipindahkan dan kehilangan energi saat didistribusikan 
sehingga mengurangi polusi dan utilisasi limbah gas

Ramah Lingkungan
Dibandingkan bahan bakar seperti batu bara dan energi 
fosil, bbg mengurangi emisi NOx dan CO2 hingga 
60-80% dan tanpa adanya emisi zat SO2 dan partikel debu

Ekonomis
Untuk menghasilkan output listrik yang sama, harga gas 
jauh lebih murah dibandingkan bahan bakar yang lain 

Pengaplikasian Luas
Bisa dipakai berbagai industri: gas terperbaharukan, 
pengolahan limbah gas, listrik ladang minyak, dsb 

Kita memproduksi energi hijau...

Penghemat Energi, Ramah Lingkungan
Advanced Energy Equipment

Mencari solusi optimum untuk anda
Sebagai produk generasi baru dan didesain untuk memasok listrik dengan efisien dan reliabel,  ada solusi optimum  untuk suatu 
tempat yang kaya akan gas dan ongkos produksi gas murah, seperti: kilang biogas, minyak, TPA,  selokan pengolahan limbah, 
tambang batu bara...

Setelah pemurnian, biogas digunakan sebagai bahan 
bakar untuk menyalakan listrik yang ramah lingkungan 
dan ekonomis.

Genset menghasilkan listrik dan memperoleh manfaat 
dari limbah gas, penghematan energi, dan perlin-
dungan lingkungan dengan menggunakan gas 
alam sebagai bahan bakar

Genset dengan bahan bakar dari gas TPA bisa 
memenuhi kebutuhan listrik di tempat pengolahan 
tersebut, sehingga memanfaatkan penuh limbah gas 
dan menghemat energi.

Gas Alam

Gas dari TPA



Produk yang AMAN 
Produk dilengkapi dengan berbagai sensor dan katup pengaman, kontrol terintegrasi,  Perlindungan dan terukur akurat 
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Sistem kontrol ledakan  
Berdasarkan sinyal dari sensor, kontroler akan menye-
suaikan timing letusan, mengurangi beban atau genset 
akan dipadamkan langsung jika ada kemungkinan 
terjadinya ledakan

Sistem perlindungan suhu  silinder 
Sensor akan mengukur suhu pembakaran atau gas 
buangan untuk memonitor dan memastikan kondisi 
mesin dalam keadaan normal 

Alat perlindungan kebocoran  gas 
Untuk menghindari kebocoran gas, pipa gas akan ditutup 
dan alarm akan berbunyi saat terjadi kebocoran gas 

Sistem alarm pendeteksi  asap 
Saat terdeteksi jumlah asap yang abnormal, sistem 
akan membunyikan alarm untuk mencegah penyebaran 
api dan ledakan.

Alat pelindung sambaran  listrik 
Genset bisa memancing sambaran listrik, alat ini berfungsi 
untuk melindungi personel dan peralatan dari sengatan 
listrik. 

Desain ergonomis dan kontrol yang cerdas 
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Sistem operasi otomatis dengan touchscreen

Layar sentuh berukuran 10-inch untuk memudahkan pembacaan 
Monitor dan kontrol dari lokal ataupun remote 
Input yang bisa diperpanjang dan kontrol output yang 
memenuhi kebutuhan dan  mudah dipahami pengguna 

Sistem pengisian ulang minyak otomatis  
Kontroler tingkat minyak memonitor minyak dalam mesin di 
setiap saat. Ketika tingkat minyak lebih rendah dari titik tanda, 
minyak cadangan harian akan dipompa mengisi minyak. 
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Sistem Layanan Pendukung OSC 
(online and offline service center) 

Mudah disambungkan ke komputer untuk memudahkan 
mengontrol dan berbagi data. 
Mendapatkan inspeksi dan monitor remote, bantuan 
inspeksi dan diagnosis kesalahaan. 

Fitur-fitur Teknikal 

Banyak Teknologi Canggih Terintegrasi 

Mesin gas yang kuat dan efisien 

Sistem kontrol yang cerdas 

Lean-burn teknologi dengan rasio udara/bahan bakar tinggi 

Sistem pengisian bahan bakar otomatis 

Konfingurasi dan kontrol yang utuh 

Sistem operasi kontrol touchscreen 

Sistem  pencatuan  elektronik  berdasarkan  mikroprosesor
Sistem  kontrol  kecepatan  yang  akurat  untuk  frekuensi 
yang stabil 
Rak kontrol yang terintegrasi dengan layar monitor yang 
komprehensif, mudah dikendalikan, dan terlindungi. 

Desain Modul 

Sistem yang mengadopsi modul untuk penggunaan 
yang simpel, pemasangan dan penggunaan yang 
cepat mulai dari sistem input bahan bakar, sistem 
output listrik, hingga sistem output panas 

Fitur rangkaian paralel 

Kumpulan dari beberapa genset bisa dioperasikan 
bersamaan dengan mode paralel untuk memenuhi 
kebutuhan listrik yang besar 
Bisa menyediakan output listrik untuk pasokan listrik 
utama jika genset dirangkai paralel dengan pasokan 
listrik utama 

Teknologi pengontrol konversi frekuensi 

Kipas tak perlu dinyalakan saat suhu sudah dingin 
Menyalakan beberapa kipas pada suhu sedang untuk 
memasok listrik sekaligus mengkonsumsi gas yang 
rendah 

Genset gas Powerlink mengintegrasi berbagai teknologi terbaru: mesin berbahan bakar gas 
yang bertenaga dan efisien, sistem kontrol yang cerdas, lean-burn teknologi dengan rasio 
udara/bahan bakar, pengisian ulang bahan bakar secara otomatis….. 



Data Teknikal Genset Gas Powerlink Seri-GE (Gas Alam) 

Tersedia 50Hz/1500RPM 400V 3PH, 380V 415V 440V 

Tersedia 50Hz/1500RPM 400V 3PH, 380V 415V 440V 

Data Teknikal Genset Gas Powerlink Seri-GE (Gas Spesial) 

Catatan: 
 Emisi pada tabel diatas dihitung berdasarkan mesin berkerja dengan stabil (dengan beban listrik 100% dan jumlah oksigen 5%-10%). Emisi yang dihasilkan akan berbeda tergantung bahan

bakar yang dipakai, tempat dan kondisi kerja mesin. 

 Output listrik harus sesuai dengan ISO3046/1. Nilai methane harus MN > 80, nilai low heating: 34.71~36MJ/Nm3 atau 8290~8592 kilocalorie/Nm3, temperatur udara: 25oC, tekanana atmosfer: 
100kPa, kelembaban: 30% 

 Efisiensi berdasarkan pada 0.8 pf, ISO 3046/1

 Output listrik harus sesuai dengan ISO3046/1. Nilai methane harus MN= 130~140, nilai low heating: 18~23.3MJ/Nm3 atau 4299~5565 kilocalorie/Nm3, temperatur udara: 25oC, 
tekanana atmosfer: 100kPa, kelembaban: 30% 

 Efisiensi berdasarkan pada 0.8 pf, ISO 3046/1

Catatan: 
 Gas spesial terdiri dari: biogas, gas batu batu bara, gas methan dari TPA, gas dari selokan pengolahan limbah, dan gas dari pengolahan kotoran 
 Emisi pada tabel diatas dihitung berdasarkan mesin berkerja dengan stabil (dengan beban listrik 100% dan jumlah oksigen 5%-10%). Emisi yang dihasilkan akan berbeda tergantung bahan

bakar yang dipakai, tempat dan kondisi kerja mesin. 



Data Teknikal Genset Gas Powerlink Seri-GXE (Gas Alam) 

Tersedia 50Hz/1500RPM 400V 3PH, 380 - 415V 

Tersedia 50Hz/1500RPM 400V 3PH, 380 - 415V 

Data Teknikal Genset Gas Powerlink Seri-GXE (Gas Spesial) 

Catatan: 
 Emisi pada tabel diatas dihitung berdasarkan mesin berkerja dengan stabil (dengan beban listrik 100% dan jumlah oksigen 5%-10%). Emisi yang dihasilkan akan berbeda tergantung bahan

bakar yang dipakai, tempat dan kondisi kerja mesin. 

 Output listrik harus sesuai dengan ISO3046/1. Nilai methane harus MN > 80, nilai low heating: 34.71~36 MJ/Nm3 atau 8290~8592 kilocalorie/Nm3, temperatur udara: 25oC, tekanana atmosfer: 
100kPa, kelembaban: 30% 

 Efisiensi berdasarkan pada 0.8 pf, ISO 3046/1
 Nilai standar berdasarkan ketinggian 1000 meter, suhu ambieyen 40oC dan kenaikan temperatur (kelas “H” kenaikan temperature)

 Output listrik harus sesuai dengan ISO3046/1. Nilai methane harus MN > 80, nilai low heating: 34.71~36 MJ/Nm3 atau 8290~8592 kilocalorie/Nm3, temperatur udara: 25oC, tekanana atmosfer: 
100kPa, kelembaban: 30% 

 Efisiensi berdasarkan pada 0.8 pf, ISO 3046/1
 Nilai standar berdasarkan ketinggian 1000 meter, suhu ambieyen 40oC dan kenaikan temperatur (kelas “H” kenaikan temperature)

Catatan: 
 Gas spesial terdiri dari: biogas, gas batu batu bara, gas methan dari TPA, gas dari selokan pengolahan limbah, dan gas dari pengolahan kotoran 
 Emisi pada tabel diatas dihitung berdasarkan mesin berkerja dengan stabil (dengan beban listrik 100% dan jumlah oksigen 5%-10%). Emisi yang dihasilkan akan berbeda tergantung bahan

bakar yang dipakai, tempat dan kondisi kerja mesin. 



Data Teknikal Genset Gas Powerlink Seri-GE (Gas Alam) 

Tersedia 60Hz/1800RPM 480V 3PH, 208V 

Tersedia 60Hz/1800RPM 480V 3PH, 208V 

Data Teknikal Genset Gas Powerlink Seri-GE (Gas Spesial) 

Catatan: 
 Emisi pada tabel diatas dihitung berdasarkan mesin berkerja dengan stabil (dengan beban listrik 100% dan jumlah oksigen 5%-10%). Emisi yang dihasilkan akan berbeda tergantung bahan

bakar yang dipakai, tempat dan kondisi kerja mesin. 

 Output listrik harus sesuai dengan ISO3046/1. Nilai methane harus MN > 80, nilai low heating: 34.71~36MJ/Nm3 atau 8290~8592 kilocalorie/Nm3, temperatur udara: 25oC, tekanana atmosfer: 
100kPa, kelembaban: 30% 

 Efisiensi berdasarkan pada 0.8 pf, ISO 3046/1

 Output listrik harus sesuai dengan ISO3046/1. Nilai methane harus MN= 130~140, nilai low heating: 18~23.3 MJ/Nm3 atau 4299~5565 kilocalorie/Nm3, temperatur udara: 25oC, 
tekanana atmosfer: 100kPa, kelembaban: 30% 

 Efisiensi berdasarkan pada 0.8 pf, ISO 3046/1

Catatan: 
 Gas spesial terdiri dari: biogas, gas batu batu bara, gas methan dari TPA, gas dari selokan pengolahan limbah, dan gas dari pengolahan kotoran 
 Emisi pada tabel diatas dihitung berdasarkan mesin berkerja dengan stabil (dengan beban listrik 100% dan jumlah oksigen 5%-10%). Emisi yang dihasilkan akan berbeda tergantung bahan

bakar yang dipakai, tempat dan kondisi kerja mesin. 



Data Teknikal Genset Gas Powerlink Seri-GXE (Gas Alam) 

Data Teknikal Genset Gas Powerlink Seri-GXE (Gas Spesial) Tersedia 60Hz/1800RPM 480V 3PH, 208V 

Tersedia 60Hz/1800RPM 480V 3PH, 208V 

Catatan: 
 Emisi pada tabel diatas dihitung berdasarkan mesin berkerja dengan stabil (dengan beban listrik 100% dan jumlah oksigen 5%-10%). Emisi yang dihasilkan akan berbeda tergantung bahan

bakar yang dipakai, tempat dan kondisi kerja mesin. 

 Output listrik harus sesuai dengan ISO3046/1. Nilai methane harus MN > 80, nilai low heating: 34.71~36 MJ/Nm3 atau 8290~8592 kilocalorie/Nm3, temperatur udara: 25oC, tekanana atmosfer: 
100kPa, kelembaban: 30% 

 Efisiensi berdasarkan pada 0.8 pf, ISO 3046/1
 Nilai standar berdasarkan ketinggian 1000 meter, suhu ambieyen 40oC dan kenaikan temperatur (kelas “H” kenaikan temperature)

 Output listrik harus sesuai dengan ISO3046/1. Nilai methane harus MN > 80, nilai low heating: 34.71~36 MJ/Nm3 atau 8290~8592 kilocalorie/Nm3, temperatur udara: 25oC, tekanana atmosfer: 
100kPa, kelembaban: 30% 

 Efisiensi berdasarkan pada 0.8 pf, ISO 3046/1
 Nilai standar berdasarkan ketinggian 1000 meter, suhu ambieyen 40oC dan kenaikan temperatur (kelas “H” kenaikan temperature)

Catatan: 
 Gas spesial terdiri dari: biogas, gas batu batu bara, gas methan dari TPA, gas dari selokan pengolahan limbah, dan gas dari pengolahan kotoran 
 Emisi pada tabel diatas dihitung berdasarkan mesin berkerja dengan stabil (dengan beban listrik 100% dan jumlah oksigen 5%-10%). Emisi yang dihasilkan akan berbeda tergantung bahan

bakar yang dipakai, tempat dan kondisi kerja mesin. 
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