
Bij de keuze naar een generator, of het nu gaat om een werf-generator of een
noodstroomconfiguratie, zijn er twee richtingen mogelijk naar brandstof: nl. gas, propaan of biogas
en diesel of beide opties hebben duidelijke voordelen en vereisen een diepere kijk op de toepassing,
samen met een persoonlijke voorkeursanalyse. Van kosten en betrouwbaarheid tot beschikbare
brandstofbron- en emissievoorschriften, het onderzoeken van deze belangrijke elementen zal
bepalen of uw toepassing het meest geschikt is voor diesel dan wel een gasgenerator.

Hier zijn de voor- en nadelen voor diesel versus gasgeneratoren. Houd rekening met deze elementen
bij het maken van de keuze voor een nieuwe stroomgenerator.

DIESELGENERATOREN
Javac biedt een breed gamma dieselgeneratoren zoals noodstroom, werfstroom, hybride, PM-
technologie, ultrageluid gedempt, mobiele uitvoering, en in een breed aanbod van vermogens zowel
in 3000 als in1500 tpm, met euro 3, 4 en 5, en verschillende merken van motoren alsook, OEM javac,
als de prijs/kwaliteitsverhouding het voornaamste argument wordt.

Voordeel diesel-generators:
Dieselgeneratoren hebben minder nood aan onderhoud, resulterend in lagere onderhoudskosten
De generatoren zijn stevig, duurzaam en hebben een lange levensduur
Dieselgeneratoren zijn ideaal voor gebruik op werven, verhuurbedrijven, en noodstroom uitvoering.
Ze zijn efficiënt in verbruik in vergelijking met hetzelfde volume gas dat nodig is in gasgeneratoren
De generatoren zijn zeer veilig; dieselbrandstof is minder brandbaar en minder explosief
De nieuwste EURO-5 generatoren stoten minder fijnstof en stikstofoxiden uit in vergelijking met de
vorige euro-normen. Naar prijszetting toe vergen diesel generators in het algemeen een lagere
investering, zeker voor noodstroomgenerators die vrijgesteld zijn aan de strenge en dure EURO-
emissienormen,

Nadeel diesel-generators:
De brandstofkosten worden beïnvloed door de schommelingen in de dieselprijzen
Dieselgeneratoren verliezen stilaan hun prijsvoordeel vanwege de nieuwe Euro-5 voorschriften
Dieselbrandstof dient opgeslagen te worden, en vergt een investering in een extra dubbelwandige
tank voor continu gebruik, dit speelt minder bij noodstroom gensets, die veelal voldoende brandstof
hebben in de eigen brandstoftank.



GASGENERATOREN
Javac biedt een complete lijn van , in de vermogens tot 30 kW zowel in 1500 tpm, als in 3000 tpm
uitvoering

Voordeel gasgenerators:
Gasgeneratoren worden veelal aangesloten op een bestaande aardgasleiding, waardoor een direct
beschikbare brandstofbron ontstaat.
De generatoren zijn zeer geschikt voor noodstroomtoepassingen vanwege de consistente
brandstofbron. Aardgas, en bij uitbreiding propaan of biogas hebben een schonere verbranding met
minder uitstoot dan de meeste andere fossiele brandstoffen.
De gasgeneratoren hebben ook een minder penetrante geur die gepaard gaat met slecht afgestelde
diesel generators, en hebben totaal geen rookontwikkeling bij het verbrandingsproces.

Nadeel gasgenerators:
Gasgeneratoren vereisen meer onderhoud, wat resulteert in hogere onderhoudskosten en meer
uitvaltijd. De gasgeneratoren hebben doorgaans een kortere levensduur. Natuurrampen en
algemene lockdown kunnen de aardgas leveringen verstoren. Aardgas is explosief; brandgevaar kan
optreden als een brandstofslang scheurt of barst. Ondanks dat gas een relatief zuivere brandstofbron
is, stoten de diverse soorten gas meer koolstofdioxide uit dan diesel ! De kostprijs van onderhoud
kan niet over het hoofd worden gezien. Ongeplande uitval en langer dan verwacht routineonderhoud
kan een grote invloed hebben op de werking van elk bedrijf.

Of het nu gaat om het gebruik van een diesel- of gasgenerator, de knowhow om een generator
efficiënt te laten werken, zal de wering optimaal beïnvloeden wat een langere levensduur oplevert


