
Krátke vzdialenosti – 
optimálne výsledky
“In situ” analyzátory pre amonné ióny a fosforečnany

INFORMÁCIE
PROCESNÁ ANALÝZA

“IN SITU” ANALYZÁTORY

AMTAX SC + PHOSPHAX SC



Na správnom mieste technologického
procesu: AMTAX sc a PHOSPHAX sc

Úspora investičných nákladov:
analyzátory NH4 a PO4 in situ
AMTAX sc a PHOSPHAX sc nevyžadujú

žiadnú mernú stanicu. Mokré chemické

analýzy sú závislé od podnebia a zvy-

čajne si vyžadovali finančne nákladné a

časovo náročné stavebné opatrenia.

HACH LANGE teraz chráni vnútro svo-

jich osvedčených zariadení AMTAX a

PHOSPHAX uzamykateľným puzdrom,

odolným voči poveternostným vplyvom.

Naviac prevádzka elektronických a

analytických systémov je zabezpečená

dvojnásobne, jednak pasívne (izoláciou)

ako aj aktívne (reguláciou teploty).

Vďaka tomu vzorky a namerané hodno-

ty nie sú ovplyvnené vonkajším vplyvmi.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_“IN-SITU” ANALYZÁTORY 

“In situ analýza” znamená meranie koncentrácie amoniaku a fosforečnanov priamo v nádrži. Veľkou

výhodou je, že výsledky nie sú skreslené vďaka krátkemu a rýchlemu transportu vzorky. To je podstatnou

myšlienkou novej generácie digitálnych analyzátorov AMTAX sc a PHOSPHAX sc od HACH LANGE.

Koncepcia spočíva v praktickom a logickom rozšírení už osvedčených výhod série AMTAX a PHOSPHAX.

Spája všetky výhody: vysokú presnosť analyzátora a jednoduchosť sondy.

Dizajn analytického systému a činidiel
je úplne rovnaký a v obidvoch zaria-
deniach AMTAX sc a PHOSPHAX sc
poskytuje stály prístup a úplný prehľad
o zariadení. AMTAX sc meria koncent-
ráciu NH4-N s elektródou citlivou na
plyny (GSE)

PHOSPHAX sc stanovuje koncentráciu PO4-P s
použitím dvojlúčového fotometra s LED

Spojenie výhod: 
Analyzátor a sonda v jednom
Presné a bezchybné meranie analyzá-

torom inštalovaným priamo pri nádrži

ako sonda! Tieto výhody sa spájajú v

SC-analyzátoroch pre meranie NH4-N

a PO4-P. AMTAX sc a PHOSPHAX sc

sú navrhnuté tak aby mohli byť nain-

štalované priamo na mieste merania.

Uskutočňujú merania presne na tom

správnom mieste technologického pro-

cesu a ich vysokopresné analýzy nie

sú ovplyvnené vonkajšími vplyvmi.

Naviac sa jednoducho inštalujú a ovlá-

dajú. S technológiou SC sú pripravené

pre použitie v sieti SC ovládačov.
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Ponorená vo vode: 
Pokiaľ takmer bezúdržbová filtračná
sonda kontinuálne odoberá vzorky
vody, vzduchové bubliny zabraňujú
tvorbe akýchkoľvek nánosov

Inštalácia priamo nad stenou nádrže v obale odolnom poveter-
nostným vplyvom
� Nezmenené vzorky s minimálnou námahou – 

žiadne dodatočné stavebné úpravy

Jednoduchý a priamy ako sonda
� Jednoduchá obsluha pri meraní a inštalácii

Presný a bezchybný ako analyzátor
� Prehľadná, vysokokvalitná meracia technológia dáva

spoľahlivé výsledky s velmi krátkym časom odozvy

Flexibilná inštalácia
� Jednoducho integrovateľný do existujúcich a nových

prevádzok

Filtračná sonda v pohotovostnej polohe:
celý systém je nainštalovaný na stene
nádrže a zaberá len minimálny priestor

Montáž

Filtračný modul

Čistenie vzduchovými
bublinami

Tok filtrátu 
do meracieho 
zariadenia



Meranie amonných iónov a 
fosforečnanov na platforme SC

Meranie NH4 a PO4

SC kompatibilné
AMTAX sc a PHOSPHAX sc komunikujú

jazykom SC technológie. To znamená,

že môžu byť pripojené na SC ovládač

spolu s ôsmimy inými senzormi.

SC analyzátory profitujú z pohodlného

ovládania prostredníctvom SC riadiacej

jednotky a jednotného užívateľského

prostredia: farebnej dotykovej obrazovky

s intuitívnym ovládaním, na ktorej sa

zobrazujú namerané hodnoty a krivky

ich časových závislostí.

Široký rozsah meraní pre všetky
aplikácie
Vďaka širokému rozsahu merania

(0,05 až 1.000 mg/l NH4-N a 0,05 až

50 mg/l PO4-P) sú nové analyzátory

veľmi mnohostranné. Môžu byť použité

aj na presnú kontrolu dodržiavania limit-

ných hodnôt pre vody a odpadové vody.

To znamená, že napríklad NH4, O2 a

PO4 môžu byť monitorované súbežne v

aktivačnej nádrži komunálnej aj priemy-

selnej čistiarne odpadových vôd. Tieto

senzory pracujú v sieti, alebo ako tzv.

individuálne zariadenia.

SC platforma je kľúčová technológia HACH LANGE s univerzálnym ovládačom pre všetky sondy a analy-

zátory. Táto technológia budúcnosti bola teraz rozšírená aj na analýzu amonia a fosforečnanov – dvoch

kĺúčových parametrov pre analýzu vôd a odpadových vôd.

AMTAX sc a PHOSPHAX sc sú prvými členmi generácie nových analyzátorov, s technológiou určenou pre

procesné meranie. Ponúkajú všetky výhody SC technológie, prístroje sú voľne kombinovateľné so všetkými

senzormi na sieti, alebo môžú byť použité pre individuálne riešenia. Meranie NH4 a PO4 je preto flexibilné a

znižuje náklady.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_SIEŤ

Až osem senzorov na jeden SC ovládač v rámci jednej
mernej stanice
� Úspora nákladov

“Plug and play” s SC ovládačom
� Jednoduchá  inštalácia a prevádzka. 

Rýchle pripravený na použitie

Riadenie technológie  merania NH4 a PO4

� Optimalizácia prevádzky

Flexibilný v SC systéme: AMTAX sc 
a PHOSPHAX sc môže byť kombino-
vaný so všetkými senzormi prostred-
níctvom SC ovládača

PO4-P

NH4-NpHNO3

SAC O2

Chlór
Ozón

Kal



Vzorka od odberu až po
analýzu prekoná len veľmi
kráktu vzdialenosť v mrazu-
vzdornom potrubí

S analyzovanou vodou pri-
chádza do kontaktu iba filt-
račná sonda, ktorá nevyža-
duje taktmer žiadnu údržbu

Na správnom mieste tech-
nologického procesu: jedno-
duchá, rýchla inštalácia SC
analyzátorov in situ 

Na jednej mernej stanici
môžú pracovať až dva CS
analyzátory

Miesto odberu
vzorky

Laboratórium

Miesto odberu a
analýzy vzorky

“In situ”, žiadne zdržania
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Dnes

Minulosť
Krátka trasa vzorky – 
optimálne výsledky
Inštalácia zariadení AMTAX sc a

PHOSPHAX sc priamo pri nádrži elimi-

nuje zdržania! Odber vzorky a analýza

prebiehajú vo vzájomnej blízkosti a tvoria

integrovaný systém so súdobou techno-

lógiou. Dlhý transport vzoriek už patrí

minulosti. 

Výhody sú zrejmé: Odpadajú faktory

ako degradácia vzorky počas jej tran-

sportu, v dôsledku čoho sa mení zlo-

ženie vzorky a skresľujú sa nemerané

výsledky. Čas odozvy je taktiež rýchlejší,

nameraná hodnota len za 5 minút od

odberu vzorky!



AMTAX sc

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje: AMTAX sc
Metóda merania GSE (elektróda cytlivá na plyny)
Rozsah merania 0,05 - 20,0 mg/l NH4-N 1,0 -100 mg/l NH4-N 10 -1.000 mg/l NH4-N
Dolný detekčný limit 0,05 mg/l NH4-N 1,0 mg/l NH4-N 10 mg/l NH4-N
Presnosť 3 % +0,05 mg/l 3 % +1,0 mg/l 4,5 % +10 mg/l
Trvanie analýzy (T90) 5 min. vrátane prípravy vzorky
Interval merania 5 –120 min.
Špecialne vlastnosti Automatické čistenie a kalibrácia, rozsiahla autodiagnostika, 

voliteľná dvojkanálová verzia pre kontinuálnu prípravu vzorky
Inštalácia Na stenu, na zábradlie, na stojan v interiéry alebo v exteriery (IP 55)
Rozmery (Š x V x H) 540 x 720 x 390 mm
Napájanie 230 V AC/50 Hz (voliteľné 115 V AC, 50 – 60 Hz), pripojenie na ovládač SC 1000
Hmotnosť 31 kg vrátane činidiel
Teplota okolia -20 °C do +45 °C
Teplota vzorky +4 °C do +40 °C
Príprava vzorky Filtračná sonda (pozri dole) a príprava kontinuálnej vzorky s pomocou FILTRAX, ultrafiltrácie, a pod.
Prevádzka/Výstupy Cez SC ovládač; výstupy: mA, relé, bus

Technické údaje: Filtračná sonda pre 
AMTAX sc alebo PHOSPHAX sc

Široký merný rozsah a maximálna
presnosť 
AMTAX sc meria koncentráciu amón-

nych iónov s elektródou citlivou na plyny

(GSE). Amónne ióny zo vzorky sa naj-

skôr zmenia na plynný amoniak. Len

plynný NH3 môže prechádzať cez plyno-

priepustnú membránu GSE elektródy

a následne byť stanovený. Táto metóda

zaručuje široký rozsah merania a je

menej citlivá na rušivé vplyvy, ako napr.

metódy ktoré používajú ion-selektívne

elektródy (ISE).

Funkčný princíp In situ - membránová filtrácia; filtračné moduly sú vymeniteľné
Špeciálne vlastnosti Kontinuálne samočistenie s  pomocou vzduchových bublín
Trvanie údržby Obvykle okolo 0,5 h/mesiac
Inštalácia Montáž do nádrže alebo kanála (IP 68)
Rozmery (Š x V x H) 315 x 250 x 120 mm
Hmotnosť Cca. 8 kg

Zmeny sú vyhradené bez upozornenia

Na výmenu elektrolytu a
odnímateľného membráno-
vého nástavca GSE elektro-
ódy je potrebných len nie-
koľko minút

Plynocitlivá 
membrána pre NH3

Odnímateľný nástavec 
s membránou 

Elektróda



PHOSPHAX sc
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Technické údaje: PHOSPHAX sc

Viac ako 50% úspora činidiel pri
použití osvedčenej žltej metódy
PHOSPHAX sc meria koncentráciu fos-

forečnanov s použitím vanád-molybdé-

nanovej žltej metódy. Špecifické žlté

zafarbenie PO4 sa meria dvojlúčovým

fotometrom s LED nenáročným na

údržbu. Pred každým meraním zaria-

denie najskôr automaticky stanoví pri-

rodzené zafarbenie odpadových vôd.

Táto hodnota sa zohľadňuje pri každom

meraní, tým sa vylučujú chýbné výsledky.

Žltá metóda si vyžaduje len veľmi malé

množstvo činidiel a tým sa výrazne zni-

žujú prevádzkové náklady.

Systém automaticky identifikuje, že sa zhoršili
prevádzkové vlastnosti filtra

Povrch filtra je možné veľmi ľahko očistiť od
usadenín

Po niekoľkých minútach je filtračná sonda opäť
pripravená na použitie

Spôsob merania Dvojlúčový fotometer s LED (žltá metóda)
Rozsahy merania 0,05 –15,0 mg/l PO4-P 1,00 – 50,0 mg/l PO4-P
Spodný detekčný limit 0,05 mg/l PO4-P 1,00 mg/l PO4-P
Presnosť 2 % +0,05 mg/l 2 % +1,0 mg/l
Trvanie analýzy (T90) 5 min. vrátane prípravy vzorky
Interval merania 5 –120 min.
Špecialne vlastnosti Automatické čistenie a kalibrácia, rozsiahla autodiagnostika, 

voliteľná dvojkanálová verzia pre kontinuálnu prípravu vzorky
Inštalácia Na stenu, na zábradlie, na stojan v interiéry alebo v exteriery (IP 55)
Rozmery (Š x V x H) 540 x 720 x 390 mm
Napájanie 230 V AC/50 Hz (voliteľné 115 V AC, 50 – 60 Hz), pripojenie na ovládač SC 1000
Hmotnosť 31 kg vrátane činidiel
Teplota okolia -20 °C do +45 °C
Teplota vzorky +4 °C do +40 °C
Príprava vzorky Filtračná sonda (pozri vľavo) a príprava kontinuálnej vzorky s pomocou FILTRAX u, ultrafiltrácie a pod
Prevádzka/Výstupy Cez SC ovládač; výstupy: mA, relé, bus

Zmeny sú vyhradené bez upozornenia

Dvojlúčový fotometer 
s LED poskytuje veľmi
presné výsledky

Činidlo

Referenčná LED

LED

Prepad

Fotodióda

Vzorka
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AMTAX SC + PHOSPHAX SC_INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVKY

Informácie pre objednávky
POPIS Č. VÝROBKU
AMTAX sc*
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, s filtračnou sondou (230 V AC) do 5 m LXV421.99.11001
- 1,0 –100 mg/l NH4-N, s filtračnou sondou (230 V AC) do 5 m LXV421.99.21001
- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, s filtračnou sondou (230 V AC) do 5 m LXV421.99.31001
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, 1-kanálová verzia, kontinuálny odber vzorky LXV421.99.13001
- 1,0 – 100 mg/l NH4-N, 1-kanálová verzia, kontinuálny odber vzorky LXV421.99.23001
- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, 1-kanálová verzia, kontinuálny odber vzorky LXV421.99.33001
- 2-kanálové verzie s napájaním 115 V AC Na požiadanie
PHOSPHAX sc*
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, s filtračnou sondou (230 V AC) do 5 m LXV422.99.11001
- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, s filtračnou sondou (230 V AC) do 5 m LXV422.99.21001
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, 1-kanálová verzia, kontinuálny odber vzorky LXV422.99.13001
- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, 1-kanálová verzia, kontinuálny odber vzorky LXV422.99.23001
- 2-kanálové verzie s napájaním 115 V AC Na požiadanie
PRÍSLUŠENSTVO
Sada činidieľ pre AMTAX sc 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N LCW865
Sada činidieľ pre AMTAX sc 1,0 –100 mg/l NH4-N LCW871
Sada činidieľ pre AMTAX sc 10,0 –1.000 mg/l NH4-N LCW866
Čistiaci roztok pre AMTAX sc LCW867
Elektródy NH4-N LZY069
Elektrolyt/3 membránové nástavce (sada) LCW868
Činidlá pre PHOSPHAX sc LCW869
Čistiaci roztok pre PHOSPHAX sc LCW870
Filtračná sonda 230 V AC/50 Hz, do 5 m, s ohrevom LXV429.99.01000
Filtračná sonda 230 V AC/50 Hz, do 10 m, s ohrevom LXV429.99.02000
Filtračná sonda 115 V AC/50 – 60 Hz, do 5 m, s ohrevom LXV429.99.01100
Filtračná sonda 115 V AC/50 – 60 Hz, do 10 m, s ohrevom LXV429.99.02100
Filtračný modul LZY140
SC 1000 Controller LXV400 + LXV402
Pripevnenie na okraj nádrže pre filtračnú sondu LZX414.00.50000
Pripevnenie na zábradlie pre SC kontrolér LZY285

Zmeny sú vyhradené bez upozornenia *Iné modely na požiadanie

Služby spoločnosti HACH LANGE

Podpora zo strany nášho technického
personálu priamo v teréne.

Garancia dodržania právnych predpisov, 
a to aj v oblasti životného prostredia
vďaka zberu použitých reagencii.

Spoľahlivá prevádzka všetkých prístrojov
vďaka flexibilnému servisu a zmluvám o
ich údržbe.

www.hach-lange.sk
aktuálna a spoľahlivá, s možnosťami 
sťahovania súhorov, informácie a
obchod.

Úspora prevádzkových nákladov s 
použitím prívesu HACH LANGE.

HACH LANGE – špecialista pre analýzu vody

Všetko od jediného
dodávateľa

Pre každú aplikáciu Parametre od A po Z

HACH LANGE ponúka riešenia na
mieru v oblasti odpadových vôd,
pitnej vody a technologických vôd -
pre spoľahlivé riadenie technolo-
gických procesov a pre monitoro-
vanie dodržiavania predpísaných
limitných hodnôt.  

Od amónnych iónov až po zinok -
dôsledne prispôsobený potrebám
užívateľa pri každodennej práci. 
Regulačným orgánom a inštitúciám
v oblasti priemyslu je známe, že na
riešenia HACH LANGE od prípravy
vzoriek až po riadenie kvality sa
možno spoľahnúť.

Či sa jedná o meranie v teréne,
alebo v laboratóriu, meranie vzoriek
alebo kontinuálne technologické
meranie, HACH LANGE predstavuje
kompletné spektrum pre analýzu
vody - od vizuálnych metód až po
kompletné zostavy reagencií, meracej
techniky a príslušenstva. 


