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COLD A/S
Biogas membraner

Cold A/S Biogas membraner bliver produceret i en kraftig  
UV-stabiliseret coated polyester. 

Cold A/S biogas membraner består af en inder membran og 
en yder membran. 

Yder membranen virker som  den ydre beskyttende skal i og 
med at denne altid er rejst. Dette sker ved at man 
permanent kører med en støtte blæser som blæser luft ind 
mellem inder og yder dugen. Da yder membranen altid er 
under tryk betyder dette, at en Cold A/S biogas membran er 
modstandsdygtig overfor vind og snebelastning. 

Biogas anlæg syd for Aalborg



COLD A/S
Biogas membraner

Cold A/S biogas membraner bliver produceret individuelt til 
hver enkelt tank, hvilket betyder at stort set alle typer tanke 
kan få en Cold A/S Biogas membran monteret. 

Cold A/S Biogas membraner bliver nemt installeret på tanken 
ved hjælp af en speciel fremstillet rustfri forankringsring, som 
bliver for monteret på tanken inden installering af 
membranerne. 

Installering af membran på forankringsring



Cold A/S biogas membraner har flere unikke detaljer. 
Nedenfor finder I detalje billeder. 

Slangen til luft ind og ud 
bliver ført i en kanal som er 
på-svejset ydermembranen. 
Derved sikrer man at den 
ikke flytter sig i kraftig 
blæst. 

Lysglas/skueglas. 
Disse bliver monteret med 
rustfri flanger, hvilket gør at 
man nemt kan skifte glasset 
hvis dette skulle være 
nødvendigt. 

Udvendig skørt. Dette er en 
kant som er på-svejset yder 
membranen og som går ud 
over tank kanten. Dette 
forhindrer vand i at samle 
sig ved forankrings ringen



Cold A/S biogas membraner bliver brugt i både ind og 
udland. Nedenfor kan ses eksempler på installationer af Cold 
A/S biogas membraner.

Biogas anlæg,
Kina. 

Dobbelt membran Malaysia. 
(ses bagerst i billedet)
Endnu et projekt med  5 
dobbelt membraner er under 
opførelse på Borneo og 
forventes færdig  Juni 2011



Anlæg i 
Nordjylland. 

Tank Ø 39 meter

Anlæg, syd for 
Aalborg. 

Tank Ø 49 meter



Cold A/S har mange års erfaring indenfor produktion af 
produkter i PVC og PVC lignende materialer. Vores erfarne 
ansatte og hvor moderne maskineri gør os i stand til at 
håndtere mange forskellige opgaver, vi siger derfor gerne ja til 
speciel opgaver. 

Siden Cold A/S blev grundlagt i 1992 er virksomheden vokset 
markant og der blev derfor i 2001, opført en ny 1000m2 
produktions bygning.  I 2008 blev der igen opført yderligere 
1000m2 lager, hvilket giver Cold A/S mulighed for at håndtere 
store opgaver. 
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