
 PROGNOSYS PENTRU NITRATAX sc 
 Eliminaţi urgenţele de întreţinere din ultimul moment. 
PROGNOSYS este un sistem de diagnosticare predictivă care permite 

să fi ţi proactiv în cadrul lucrărilor de întreţinere, alertându-vă cu privire 

la probleme viitoare ale instrumentului. Ştiţi sigur dacă schimbările din  

măsurători se datorează schimbărilor din instrument sau din apa dvs.

 Indicator de măsurare 
 Indicatorul de măsurare monitorizează componentele 

instrumentului şi utilizează aceste informaţii pentru a 

alerta utilizatorul cu privire la nevoile viitoare ale instru-

mentului înainte ca măsurătorile să devină discutabile. 

 Indicator de service 
 Indicatorul de service contorizează numărul de 

zile până la următoarea operaţie de întreţinere 

sau service necesară instrumentului. 

Este timpul să vă 
planifi caţi întreţinerea 
înainte ca măsurătorile 

să fi e afectate.

Mulţi dintre parametrii şi operaţiile luaţi în considerare de indicatorul de întreţinere vor 

fi  semnalizaţi şi de indicatorul de service în cazul în care componentele instrumentului 

respectiv necesită întreţinere în curând.

ÎNTREŢINERE
NECESARĂ

ÎNTREŢINERE
ÎN AŞTEPTARE

ÎNTREŢINERE
REALIZATĂ

 Indicator de măsurare 
 Citirile fasciculului de lumină aferente 

măsurătorii şi/sau de referinţă sunt extrem 

de scăzute 

 Valoarea citită a luminii de la fasciculul 

de lumină de referinţă este mai mică 

decât fasciculul de lumină măsurat 

(citire negativă de azotat) 

 Citirile fasciculului de lumină arată concen-

traţii de azotat extrem de ridicate, conţinut 

TSS ridicat 

 Un LED nu funcţionează 

 Lama ştergătorului este blocată sau 

blochează fereastra 

 Este posibil ca bliţul să necesite înlocuire 

 Apă în senzor 

 Orice eroare a instrumentului 

 Indicator de service 
 A mai rămas 1 zi sau mai puţin până la 

următoarea operaţie de întreţinere reco-

mandată 

 Indicator de măsurare 
 Citirile fasciculului de lumină aferente 

măsurătorii şi/sau de referinţă se apropie 

de limita inferioară 

 Valoarea citită a luminii de la fasciculul 

de lumină de referinţă este peste valorile 

aşteptate 

 Citirile fasciculului de lumină arată concen-

traţii de azot posibil ridicate, conţinut TSS 

ridicat 

 Este posibil ca lama ştergătorului să 

necesite înlocuire 

 S-a detectat un nivel înalt de umezeală 

în senzor 

 Bliţul începe să se uzeze 

 Orice avertisment al instrumentului 

 Indicator de service 
 Au mai rămas 2-14 zile până la următoarea 

operaţie de întreţinere (interval ce poate fi  

ajustat de utilizator) 

 Indicator de măsurare 
 Lumina UV şi mecanismul de detectare 

sunt în stare bună; citirile fasciculului de 

lumină aferente măsurătorii şi/sau de refe-

rinţă se încadrează în limita acceptabilă 

 Citirile fasciculului de lumină se încadrează 

în intervalul preconizat 

 Motorul ştergătorului este în stare bună 

 Lama ştergătorului este în stare bună 

 Nicio eroare pentru lama ştergătorului 

 Nu este detectată umezeală în senzor 

 Bliţul este în stare bună 

 Indicator de service 
 Au mai rămas 7-14 zile până la următoarea 

operaţie de întreţinere (interval ce poate fi  

ajustat de utilizator) 
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