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Spektrofotométerek

Kiemelt monitorozási megoldások a teljes 
ivóvíz kezelési eljáráshoz

NYERSVÍZ 

A kiemelkedő minőségű ivóvíz biztosításához 
az összetett vízmérési eljárás átfogó ismerete 
szükséges – ez pedig nem könnyű feladat. A víz-
elemzés területén szerzett több, mint 60 éves 
tapasztalattal rendelkező HACH LANGE nagy 
szakértelemmel segít az Önnel szemben álló 
kihívások leküzdésében.

 zavarosság            természetes szerves anyag            teljes szerves szén          ammónia            nitrátok 

 ELŐKEZELÉS 

 A szerves és szervetlen anyagok hatékony eltávolítá-

sához a nyersvíz alapos monitorozására van szükség. 

A koaguláló szerek helyes adagolásának és a pH 

érték megfelelő beállításának köszönhetően mindig 

kezében tarthatja a vízkezelési műveletek irányítását, 

és működési költségeit is csökkentheti (áramfogyasz-

tás, vegyszerek). 

 Lúgosság 

 Automatikus titrálás 

bonyodalmak nélkül 

– ez a HACH LANGE 

új AT1000 sorozatú 

titrátora! A legújabb 

termékeinkkel kapcso-

latos további informá-

ciókért vegye fel velünk 

a kapcsolatot! 

A spektrofotométerektől elvárt minden tulajdonság 

egyetlen műszerben: az UV-VIS DR 6000 természetes 

szerves anyagok (NOM) és előre programozott ivóvíz 

specifi kus módszerek mérésére egyaránt alkalmas.

 Ammónia és nitrátok 

 Az öntisztító szondák, 

valamint az alacsony 

érzékelési határral 

rendelkező és gyors 

reagálású elemzők 

révén a vízkezelési 

műveletek magabizto-

sabban végezhetők el. 

 Szerves anyagok 

 A szerves anyagok 

szintje az adagolás 

szintjét és a vízke

zelési műveleteket 

is befolyásolja, 

UVAS szűrőink pedig 

mindig naprakész 

információkkal látják el. 

ÚJ TERMÉK!

www.hach-lange.hu
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HAMAROSAN!

ELOSZTÁS

 SZŰRÉS 

 A szűrők teljesítményének nyomon követésével a 

teljes kibocsátás szabályozható, így optimalizálható 

az átöblítéshez felhasznált víz mennyisége, valamint 

a fertőtlenítés előtti víz minősége. Ha minden szűrő-

kimenet megbízható zavarosságmérővel van ellátva, 

biztonságos és egyszerű használat érhető el.  

 FERTŐTLENÍTÉS 

 A fertőtlenítés összetett folyamat, és számos ténye-

zőtől függ. Ha a víz szervesanyag tartalma magas, 

fennáll a rákkeltő hatású melléktermékek képződésé-

nek veszélye. A nem elegendő mennyiségű fertőtlení-

tőszer hozzáadása mikrobiológiai növekedéshez 

vezethet. 

 fémek            keménység            lúgosság             pH            vezetőképesség            klór            ózon 

 Iszapszint 

 Az iszapszint monitorozásával 

optimalizálható a folyamat, és 

az energiafogyasztás költségei 

is csökkenthetők. 

 pH 

 pH szondáink minden alkalmazáshoz 

a legnagyobb fokú pontosságot és a 

lehető legkevesebb elcsúszást biztosít-

ják, csere helyett pedig lehetőség van 

a szonda helyreállítására. 

 Teljes szerves széntartalom 
(TOC) 

 Az új HACH LANGE QbD1200 

leegyszerűsíti a teljes szerves 

szén elemzését, és csökkenti 

a költségeket.  

 Zavarosságmérés és részecskeszámlálás  

 Műszereinkkel 0,001 NTU és akár 9999 NTU közötti 

értékek mérhetők – keressen Bennünket és segítünk 

kiválasztani az eljárásának megfelelő műszert. 

 Klór, klór-dioxid és ózon 

 Kolorimetrikus és 

amperometrikus megoldása-

inknak köszönhetően mindig 

az irányítása alatt tarthatja a 

fertőtlenítési eljárást. 

www.hach-lange.hu
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Vezető szerepben az ivóvízelemzés terén

 Online műszerek 

 A legfontosabb 

ivóvízparaméterek 

mérésére alkalmas 

műszerek széles 

választéka 

 Laboratóriumi 
megoldások 

 UV-VIS spektrofotométerek 

és vízminőségmérők előre 

programozott ivóvíz 

specifi kus módszerekkel 

 Hordozható 
berendezések 

 Kompakt kialakítású, 

robusztus kézi műszerek 

egyszerűen használható 

kezelőfelülettel 

 Szolgáltatások 

 A HACH LANGE szerviz 

biztosítja a műszerek 

maximális üzemidejét, a 

garanciakiterjesztést és az 

előre látható működési és 

karbantartási költségeket. 

 A PROGNOSYS szoftver segítségével elkerülhetők az utolsó 
pillanatban elvégzett karbantartások. 

 A PROGNOSYS azonnal értesítést küld a műszer állapotáról. 

 Ivóvízes alkalmazások 
 Ivóvízre szakosodott szakemberekből álló csapatunk biztosítják a megfelelő termékinformációs anyagokat! 

 Látogasson el honlapunkra: www.hach-lange.hu 


