
 Kompletní řešení pro analýzu vody při 

 výrobě elektrické 
energie, tepla a páry 

Zajištění online dodávek energieZajištění online dodávek energie
Ochrana zařízení
Úspora času a nákladů



 Oxid křemičitý / 
fosforečnany 
 Analyzátor oxidu křemičitého 
nebo fosforečnanů Hach 5500 sc 

 Vyhněte se odstávkám díky 
jedinému tlakovému systému 
přívodu činidel v odvětví. 

•  90 dní kontinuálního provozu 

•  Technologie prediktivní 
diagnostiky a údržby 

•  Intuitivní uživatelské rozhraní 

•  Ověřujte snadno s laboratorními 
produkty Hach a neztrácejte čas 
domněnkami 

Vybraná řešení pro analýzu vody

 Sodík 
 Analyzátor NA5600 sc 

 Chraňte kovové součásti systému 
a monitorujte úniky v jednotkách 
menších než ppb. Náš nejnovější 
analyzátor má stejné rozhraní jako 
5500 sc. 

•  Automatická kalibrace 

•  Automatická reaktivace elektrody 

•  Optimální čas odezvy v různých 
aplikacích v energetice 

•  Doplňování činidel pouze 
každých 90 dní 

 Společnost Hach®, která je více než 60 let předním odborníkem na 
analýzu kvality vody, vám poskytuje znalosti a pohotovou podporu 
při řešení vašich jedinečných potřeb pro aplikace ve vodě a páře 
v průběhu celého procesu. 

 Naše společnost přináší řešení v podobě laboratorních, online 
i přenosných produktů pro běžné i náročné aplikace. Také 
poskytujeme servisní řešení a školení, která podpoří vás i naše 
produkty.   

 Společnost Hach má nejkomplexnějším portfolio produktů pro 
všechny typy vody - od vody v prostředí po ultračistou. Naše 
šíře produktových řešení podporuje všechny typy elektráren, 
ať už jde o elektrárny na fosilní nebo jaderné palivo, stejně jako 
o kogeneraci a výrobu tepla a páry. 

 Úprava vody na přítoku 

 Demineralizace 

 Napájecí voda 

 Parní cyklus 

 Chladicí voda 

 Odpadní voda 

 Odborníci na analýzu vody 
 pro výrobu elektrické energie a páry 
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Rozpuštěné plyny
Optický senzor O2 Orbisphere K1100

Dosáhněte vysoké přesnosti  
v nízkém rozsahu ppb bez 
membrán.

• Údržba jednou za rok

• Pro aplikace v ozařované vodě 
je k dostání senzor K1200 
poskytující data v reálném čase 
při současném snížení celkové dávky

• Bez interferencí způsobených magnetitem, 
vodíkem či průtokem

Vícekanálový kontrolér 
Orbisphere 510

Poskytuje kompletní řešení pro 
monitorování rozpuštěných 
plynů.

• Přesná, opakovatelná měření 
stopových koncentrací

• Správa dat

• Doplňkové senzory Orbisphere

Senzor tepelné vodivosti 
Orbisphere pro měření 
vodíku

Monitorujte vodík při výrobě elektrické energie.

• Inovativní senzor tepelné vodivosti (TC)

• Kontinuální měření

• Plynné či kapalné vzorky

Přenosný optický analyzátor O2 
Orbisphere 3100

Snižte riziko díky nejodolnějšímu 
přenosnému analyzátoru O2 pro 
energetický průmysl.

• Přesné výsledky během několika 
sekund; připraven k měření ihned po dodání

• Kalibrace jednou za rok

• Interní datová paměť a export prostřednictvím 
rozhraní USB

Vodivost / pH / ORP
Analyzátor katexované vodivosti 9523 sc

Vypočítejte přesnou hodnotu pH bez 
interferencí kontaminantů.

• Odolnější vůči kontaminantům než  
tradiční pH sondy

Systém měření odplyněné katexované 
vodivosti 9525 sc

Měřte vodivost po odstranění 
CO2 z proudu vzorku.

Použijte systém spolu s 
analyzátorem Hach 9523 sc  
a vytvořte tak jediný, 
integrovaný systém měřící:

• Specifickou vodivost (SC)

• Katexovanou vodivost (CC)

• Odplyněnou vodivost (DCC)

• Vypočítané pH

Kontaktní senzory vodivosti

K dispozici je široká škála 
produktů vyhovujících vašim 
jedinečným potřebám.

• Robustní konstrukce

• Nerezová ocel 316

• Integrované teplotní čidlo

Univerzální kontrolér SC200

Používejte nejuniverzálnější 
kontrolér na trhu.

• Kompatibilní se širokou škálou 
digitálních i analogových senzorů

• Připraven k použití  
s komunikačním modulem

• Pokročilé funkce pro snadn 
é použití

Senzor 8362 pro měření pH nebo ORP 
pro vysoce čistou vodu

Aplikace ve vysoce čisté vodě vyžadují 
přesnou teplotní citlivost a konstantní  
průtok elektrolytu do proudu vzorku.

• Samotlakovací elektroda
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Celkový organický uhlík (TOC)
Laboratorní analyzátor TOC 
QBD1200 

• Jedna 90minutová kalibrace  
za rok

• Nízké celkové náklady  
na provoz

• O 95 % nižší křížová 
kontaminace

Analyzátor TOC BioTector 
B3500c 

• Údržba dvakrát za rok

• Inovativní technologie 
pokročilé dvoustupňové 
oxidace

Sonda pro olej ve vodě FP360 sc

• Kontinuální online monitoring

• Nízké nároky na údržbu

• Snadné čistění Fotometrie
Fotometry VIS DR3900 a UV-VIS 
DR6000 

Sledujte vzorky od odběru  
k přípravě, přes analýzu po 
dokumentaci.

• Technologie RFID

• Předprogramované metody 
specifické pro energetiku

• Měří chlor, oxid křemičitý, 
fosforečnany, vazače kyslíku, TOC, železo a měď

Přístroje a elektrody
Přenosný paralelní analyzátor SL1000

Získejte velmi přesné výsledky 
chloraminace za zlomek času s menší 
pravděpodobností chyb.

• Až šest parametrů analyzovaných 
současně

• Absence manuálních kroků díky 
automatizaci, vnitřní kontrole teploty  
a chemikáliím v uzavřeném systému

Dezinfekce
Kolorimetrický analyzátor chloru 
CL17

Převezměte kontrolu nad náročnými 
procesy úpravy vody pomocí 
analyzátoru odolávajícího změnám 
v kvalitě vody a odběru vody.

• 15 minut údržby měsíčně

• Méně zásahů obsluhy a žádné speciální nástroje

• K dispozici jsou i řešení pro měření chloru, oxidu 
chloričitého a ozonu bez reagencií.

Monitorování zákalu a koroze
Laboratorní a online turbidimetry řady TU5

Inovativní konstrukce optiky poskytuje 
nejlepší přesnost a citlivost při měření 
nízkých hodnot.

• O 98 % méně povrchu k čištění

• Shodné online a laboratorní výsledky

Mineralizátor LT200

Zkombinujte LT200 a laboratorní testy s DR3900  
a online turbidimetr 
TU5400 a získejte tak 
jasný obraz o:

• Přenosu železa

• Celkovém  
a rozpuštěném železe

• Velmi nízké koncentraci železa
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 Přístroje HQD 
a elektrody Intellical 

 V nabídce jsou různé 
elektrody pro běžné 
i náročné aplikace 
v energetice. 

•  Intuitivní uživatelské 
rozhraní 

 Automatický titrátor AT1000 

 Nyní může kdokoli v laboratoři 
provádět potenciometrické 
titrace, které poskytují rychlé, 
spolehlivé a přesné výsledky. 

•  Automatizace na jeden dotyk 

•  Přednastavené aplikační 
balíčky 

•  Připraven k použití ihned po 
dodání 

 Systémy pro analýzu vody a páry 
 Panel SWAS 

 Online monitoring 
pro teplárny 
a elektrárny nebyl 
nikdy snazší. 

•  Přizpůsobitelný vaší 
přesné aplikaci 
prostřednictvím 
standardizovaného 
procesu 

•  Dodává se předem 
sestavený a připravený k použití v samostatně stojícím 
stojanu 
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Produkty na této stránce nemusí být 
k dostání ve všech zemích. Další 
informace vám poskytne váš lokální 
obchodní zástupce.

Služby a podpora

 Online podpora 
 Online podpora Hach (HSO) sdružuje více 

než 85 let znalostí z oblasti analýzy vody do 

celosvětové komunity. Tento dynamický zdroj, 

z nějž proudí informace přímo k našim týmům 

zákaznické a technické podpory, přináší 

odpovědi v reálném čase, uživatelsky přívětivé 

vyhledávací nástroje, několik typů obsahu 

a jednoduché způsoby, jak se spojit s odborníky 

společnosti Hach. Díky HSO získáte informace, 

které potřebujete, a společně tak můžeme 

podporovat pokrok na celém světě. 

 Technická školení 
 Hach školicí středisko poskytuje příslušné 

praktické školení vašemu týmu, při kterém 

lze získat zkušenosti potřebné ke zvládnutí 

různých teorií a technik pro obdržení spolehli-

vých výsledků, pokud jde o zajištění kvality, 

ekologickou bezpečnost a soulad s legislativou. 

Odborníci společnosti Hach poskytují širokou 

škálu školení formou workshopů, individuálního 

školení i formou digitální výuky s cílem zvýšit 

odbornou zdatnost a spolehlivost obsluhy, 

techniků, personálu v laboratoři, manažerů 

provozů a vedoucích pracovníků. 

 Servis 
 Programy Hach ServicePlus® byly vyvinuty pro 

usnadnění údržby a podpory v případě problé-

mů. Ať už se vyskytne nedostatek zdrojů nebo 

dovedností, porucha přístroje, obavy 

o dodržení legislativy nebo potřeba předvídatel-

ného rozpočtu, přinášíme programy, které řeší 

specifi cké nároky ve vaší organizaci. 
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Řešení společnosti Hach podle parametru

 Chloridy 

 Chlor 

 Oxid chloričitý 

 Vodivost / celkový obsah 
rozpuštěných látek (TDS) 

 Rozpuštěný kyslík 

 Tvrdost / alkalita 

 Hydrazin / vazače kyslíku 

 Oxidačně-redukční potenciál 

 Ozon 

 pH 

 Oxid křemičitý 

 Sodík 

 Celkový organický uhlík (TOC) 

 Zákal a nerozpuštěné látky 

 Amoniak 

 Chloridy 

 Vodivost / celkový obsah 
rozpuštěných látek (TDS) 

 Měď 

 Rozpuštěný kyslík 

 Hydrazin / vazače kyslíku 

 Vodík 

 Železo 

 Oxidačně-redukční potenciál 

 pH 

 Fosforečnany 

 Oxid křemičitý 

 Sodík 

 Celkový organický uhlík (TOC) 

 Chloridy 

 Chlor / oxidanty 

 Oxid chloričitý 

 Vodivost / celkový obsah 
rozpuštěných látek (TDS) 

 Měď 

 Tvrdost / alkalita 

 Mikrobiologie 

 Molybdenan a jiné inhibitory 
koroze 

 Oxidačně-redukční potenciál 

 Ozon 

 pH 

 Sodík 

 Celkový organický uhlík (TOC) 

PŘÍVOD VODY

NAPÁJECÍ VODA

PARNÍ CYKLUS

CHLADICÍ VODA

ODTOK VODY

Všechny parametry jsou k dispozici jako procesní i laboratorní řešení.


