
Optimale resultater på ingen tid
On-site analysatorer til ammonium og fosfat

INFORMATION
PROCESANALYSE

ON-SITE ANALYSATORER

AMTAX SC + PHOSPHAX SC



På det rigtige sted i processen
AMTAX sc og PHOSPHAX sc

Rentabel investering: NH4- og

PO4-analysatorer on-site

Af hensyn til de temperaturafhængige

analyseprincipper var det tidligere nød-

vendigt at placere onlineanalysatorer i

frostfrie bygninger. Det kostede både

tid og penge. I dag behøver AMTAX sc

og PHOSPHAX sc intet separat måle-

hus. Et vejrbestandigt og aflåseligt

kabinet beskytter nu kernen i AMTAX-

og PHOSPHAX-serien mod vejrpåvirk-

ninger. Derudover beskyttes elektronik-

og analysedel både aktivt (termostat-

kontrol) og passivt (isolering). Hverken

prøve eller måleresultat påvirkes der-

med af ydre faktorer.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_ON-SITE ANALYSATORER

On-site betyder måling af ammonium og fosfat direkte i tanken. En indlysende fordel: Kort prøvetransport

betyder nemlig hurtige og pålidelige resultater. Dette er konceptet bag den nye digitale generation af

analysatorer fra HACH LANGE – AMTAX sc og PHOSPHAX sc. Det nye koncept er en praktisk og logisk

videreudvikling af den kendte AMTAX- og PHOSPHAX-serie. Den optimale kombination: Ekstrem præcis

som en analysator – let at håndtere som en sonde.

Opbygningen af analyse- og reagens-

del er ens i AMTAX sc og PHOSPHAX sc.

Enkelt, sikkert og et “fuldstændig

transparent system”: AMTAX sc måler

koncentrationen af NH4-N med en

gassensitiv elektrode (GSE)

Forskellen i PHOSPHAX sc: 

Et dobbeltstråle fotometer med LED’er 

bestemmer koncentrationen af PO4-P

Optimal kombination: 

Analysator og sonde i ét og 

samme instrument

Præcis måling som med en analysator

og alligevel installeret direkte i tanken

som en sonde! Disse fordele er indbygget

i de nye SC-analysatorer til bestem-

melse af NH4-N og PO4-P. AMTAX sc

og PHOSPHAX sc er designet til instal-

lation direkte ved målepunktet. Måling-

er sker på præcis det rigtige sted i

processen og påvirkes ikke af forhold

udefra. Desuden er de enkle at konfi-

gurere og betjene. Takket være den

specielle SC-teknik er de klar til at indgå

i netværk med SC-kontrolenheden.
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Neddykket i vandet:

Mens den næsten vedligeholdel-

sesfri filtersonde kontinuerligt 

filtrerer vandet, forhindrer luft-

bobler aflejringer

On-site installation direkte i tanken i et vejrbestandigt kabinet

� Filtreret prøve med minimalt arbejde – 

uden yderligere forholdsregler

Enkel som en sonde

� Let at betjene ved måling og installation

Præcis som en analysator

� Transparent og veldokumenteret måleteknologi giver

pålidelige resultater med kort responstid

Fleksibel installation

� Let at integrere i eksisterende og nye anlæg

Filtersonde i serviceposition: 

Hele systemet er installeret ved 

tanken og kræver minimal plads

Fastgøring

Filtermodul

Rengøring via 

luftbobler

Filtrat 

til analysator



Måling af ammonium og fosfat 
i SC-platformen

NH4- og PO4-måling SC-kompatibel

AMTAX sc og PHOSPHAX sc taler SC-

teknologiens sprog. Det betyder, at de

sammen kan dele en SC-kontrolenhed

med op til otte sensorer. 

Derved profiterer SC-analysatorer af

SC-kontrolenhedens brugervenlighed:

En berøringsaktiveret skærm, som

viser målinger og resultater i farver.

Stort måleområde til alle 

applikationer

De nye analysatorer kan anvendes uni-

verselt på grund af deres brede måle-

områder fra 0,05 –1.000 mg/l NH4-N

eller 0,05 – 50 mg/l PO4-P. De er ligele-

des et optimalt valg, når det drejer sig

om overvågning af grænseværdier

inden for alle typer af vandbehandling. 

I praksis betyder det, at f. eks. kom-

munale og industrielle renseanlæg

parallelt kan kontrollere NH4, O2 og PO4

i aktivt slam. Sensorerne kan installeres

i netværk eller som “stand-alone” løsning.

SC-platformen er innovativ teknologi fra HACH LANGE med en universel kontrolenhed til alle sonder og

analysatorer. En fremtidssikret teknologi, som nu er udviklet til parametrene ammonium og fosfat – to

nøgleparametre inden for vand- og spildevandsanalyse. 

Med AMTAX sc og PHOSPHAX sc begynder en ny epoke i procesmåleteknologien inden for analysatorer.

Alle fordele fra SC-teknologien kan frit kombineres med alle sensorer i netværket eller som “stand-alone”

løsning. I praksis er NH4- og PO4-målingen derfor fleksibel og rentabel.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_NETVÆRK

Op til otte sensorer til én SC-kontrolenhed 

� Rentabel

Plug and play med SC-kontrolenhed

� Let at installere, nem at betjene, 

hurtigt klar til brug

Regulering og styring af NH4-og PO4-måling

� Optimering af processer

Fleksibel i SC-netværket: 

AMTAX sc og PHOSPHAX sc kan

kombineres med alle sensorer via

den universelle SC-kontrolenhed

PO4-P

NH4-NpHNO3

SAC O2

Klor

Ozon

Slam



Kort vej mellem prøve og

analyse i den frostsikre

prøveslange

Kun den næsten vedligehol-

delsesfri filtersonde kommer

i kontakt med det medium,

som skal analyseres

På det rigtige sted i 

processen: Nem og hurtig

on-site installering af 

SC-analysatorer

Op til to SC-analysatorer kan

bruges på en målestation

Prøvetagning

Måle-

punkt

Målepunkt og

prøvetagning

Ingen omveje – on-site 
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I dag

Før
Kort vej til gode resultater

Ingen omveje, når AMTAX sc og 

PHOSPHAX sc er installeret on-site 

i tanken. Prøvetagning og analyse

sker samme sted og indgår i et inte-

greret system med bedste teknologi.

Lang prøvetransport hører fortiden til. 

Fordelene taler for sig selv: Ingen fak-

torer, som eksempelvis prøvened-

brydning, vil kunne ændre prøvesam-

mensætning og dermed måleresultat.

Desuden minimeres reaktionstiden:

Kun 5 minutter fra prøvetagning til

måleresultat!



AMTAX sc

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_TEKNISKE DATA

Tekniske data: AMTAX sc

Målemetode GSE (Gas Sensitive Elektrode)

Måleområder 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N 1,0 –100 mg/l NH4-N 10 -1.000 mg/l NH4-N

Nedre detektionsgrænse 0,05 mg/l NH4-N 1,0 mg/l NH4-N 10 mg/l NH4-N

Præcision 3 % +0,05 mg/l 3 % +1,0 mg/l 4,5 % +10 mg/l

Reaktionstid (T90) 5 min. inkl. prøveforberedelse

Måleinterval 5 –120 min.

Specielle egenskaber Automatisk rengøring og kalibrering, omfattende selvdiagnose 

Option: To-kanalversion til kontinuerlig prøveforberedelse

Installation Montage på væggen, gelænder og på standsøjle til udendørs eller indendørs opsætning (IP55)

Mål (B x H x D) 540 x 720 x 390 mm

Strømforsyning 230 V AC/50 Hz (option: 115 V AC, 50 – 60 Hz), tilslutning til SC 1000 kontrolenhed

Vægt 31 kg inklusive reagenser

Omgivelsers temperatur -20 °C til +45 °C

Prøvetemperatur +4 °C til +40 °C

Prøveforberedelse Filtersonde (se nedenfor) samt kontinuerlig prøveforberedelse med FILTRAX, ultrafiltration osv.

Betjening/output Via SC-kontrolenhed; output: mA, relæ, bus

Tekniske data: Filtersonde til AMTAX sc eller PHOSPHAX sc

Bredt måleområde og maksimal

præcision

I AMTAX sc måler en gassensitiv elek-

trode (GSE) ammoniumkoncentrationen.

Prøvens ammonium omdannes til gas-

formigt ammoniak. Kun NH3-gassen

passerer elektrodens gaspermeable

membran og registreres. Denne meto-

de garanterer et bredt måleområde og

er betydelig mindre krydsfølsom end

ionselektiv elektrode (ISE).

Funktionsprincip In-situ membranfiltration, udskiftelige filtermoduler

Særlige egenskaber Kontinuerlig selvrensning med luftbobler

Tidsforbrug vedligeholdelse Ca. 0,5 t/måned

Installation Montage i bassin eller kanal (IP68)

Dimensioner (B x H x D) 315 x 250 x 120 mm

Vægt Ca. 8 kg

Kan ændres uden yderligere varsel

Det tager kun få minutter

at udskifte elektrolytten og

GSE’s fastgjorte membran-

hætte

Gassensitiv 

membran til NH3

Aftagelig

membranhætte

Elektrode



PHOSPHAX sc
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Tekniske data: PHOSPHAX sc

50 % mindre kemikalieforbrug

med den kendte “gulmetode”

I PHOSPHAX sc bestemmes fosfatind-

holdet ved hjælp af vanadat-molybdat-

metoden, den såkaldte gulmetode.

Det næsten vedligeholdelsesfrie dob-

beltstråle fotometer med LED’er 

måler PO4-koncentrationen på bag-

grund af den specifikke gulfarvning. 

Ved hver måling kompenserer 

PHOSPHAX sc for spildevandets

egenfarve. Gulmetoden er meget lidt

reagenskrævende, hvorfor driftsom-

kostningerne reduceres betydeligt.

Når systemet automatisk detekterer faldende

flow over filtrene, …

… kan filterpladerne ganske enkelt renses for

aflejringer

Efter kun få minutter er filtersonden igen klar

til brug

Måleprincip Dobbeltstråle fotometer med LED’er (gulmetode)

Måleområder 0,05 –15,0 mg/l PO4-P 1,00 – 50,0 mg/l PO4-P

Nedre detektionsgrænse 0,05 mg/l PO4-P 1,00 mg/l PO4-P

Præcision 2 % +0,05 mg/l 2 % +1,0 mg/l

Reaktionstid (T90) 5 min. inkl. prøveforberedelse

Måleinterval 5 -120 min.

Specielle egenskaber Automatisk rengøring og kalibrering, omfattende selvdiagnose 

Option: To-kanalversion til kontinuerlig prøveforberedelse

Installation Montage på væggen, gelænder og på standsøjle til udendørs eller indendørs opsætning (IP55)

Mål (B x H x D) 540 x 720 x 390 mm

Strømforsyning 230 V AC/50 Hz (option: 115 V AC, 50 – 60 Hz), tilslutning til SC 1000 kontrolenhed

Vægt 31 kg inklusive reagenser

Omgivelsers temperatur -20 °C til +45 °C

Prøvetemperatur +4 °C til +40 °C

Prøveforberedelse Filtersonde (se til venstre) samt kontinuerlig prøveforberedelse med FILTRAX, ultrafiltration osv.

Betjening/output Via SC-kontrolenhed; output: mA, relæ, bus

Kan ændres uden yderligere varsel

Det solide dobbeltstråle

fotometer med LED’er

angiver præcise målinger

Reagens

Reference-LED

LED

Overløb

Fotodiode

Prøve
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AMTAX SC + PHOSPHAX SC_BESTILLINGSINFORMATION

Bestillingsinformation

BESKRIVELSE VARENR.

AMTAX sc*

- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, med 5 m filtersonde (230 V AC) LXV421.99.11001

- 1,0 –100 mg/l NH4-N, med 5 m filtersonde (230 V AC) LXV421.99.21001

- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, med 5 m filtersonde (230 V AC) LXV421.99.31001

- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, 1-kanal-version kontinuerlig prøve LXV421.99.13001

- 1,0 – 100 mg/l NH4-N, 1-kanal-version kontinuerlig prøve LXV421.99.23001

- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, 1-kanal-version kontinuerlig prøve LXV421.99.33001

- 2-kanal-versioner og strømforsyning 115 V AC På forespørgsel

PHOSPHAX sc*

- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, med 5 m filtersonde (230 V AC) LXV422.99.11001

- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, med 5 m filtersonde (230 V AC) LXV422.99.21001

- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, 1-kanal-version kontinuerlig prøve LXV422.99.13001

- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, 1-kanal-version kontinuerlig prøve LXV422.99.23001

- 2-kanal-versioner og strømforsyning 115 V AC På forespørgsel

TILBEHØR

AMTAX sc reagenssæt 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N LCW865

AMTAX sc reagenssæt 1,0 –100 mg/l NH4-N LCW871

AMTAX sc reagenssæt 10,0 –1.000 mg/l NH4-N LCW866

AMTAX sc rengøringsmiddel LCW867

NH4-N elektrode LZY069

Sæt-elektrolyt/membranhætter (3 stk.) LCW868

PHOSPHAX sc reagens LCW869

PHOSPHAX sc rengøringsmiddel LCW870

Filtersonde 230 V AC/50 Hz, 5 m opvarmet slange LXV429.99.01000

Filtersonde 230 V AC/50 Hz, 10 m opvarmet slange LXV429.99.02000

Filtersonde 115 V AC/50 – 60 Hz, 5 m opvarmet slange LXV429.99.01100

Filtersonde 115 V AC/50 – 60 Hz, 10 m opvarmet slange LXV429.99.02100

Filtermodul LZY140

SC 1000 Controller LXV400 + LXV402

Montagestativ til filtersonde LZX414.00.50000

Gelændermontage til SC-analysator LZY285

Kan ændres uden yderligere varsel *Andre modeller på forespørgsel

HACH LANGE service

Support på stedet fra vores 

serviceteknikere.

Overholdelse af miljølovgivning – 

opsamling og genbrug af brugte 

reagenser.

Vi tilbyder servicekontrakter 

på alt udstyr.

www.hach-lange.dk

up-to-date med information 

døgnet rundt.

Rentabel procesoptimering med 

HACH LANGE Trailer.

HACH LANGE – specialist i vandanalyse

Kun en leverandør Alle applikationer Parametre fra A til Z

HACH LANGE tilpasser løsninger til
drikkevands- og spildevandskontrol –
driftsikker og effektiv kontrol af pro-
cesser, der er underkastet lovgivningen.

Fra ammonium til zink – bruger-
venligt, gennemprøvet og driftssik-
kert. HACH LANGE nyder stor tillid
fra myndigheder og industri, lige fra
prøveoptagning til kvalitetskontrol.

Felt- eller laboratorieanalyser, vand-
prøveoptagere eller procesmålinger.
Teknologisk står HACH LANGE i front,
når det gælder alle områder af vand-
analyse - fra udvikling af visuelle
metoder til omfattende reagens-
systemer, måleteknologi og tilbehør.


