PROGNOSYS PRO NITRATAX sc
Předejděte riziku údržby na poslední chvíli.
PROGNOSYS je prediktivní diagnostický systém, který vám umožní
proaktivní přístup k údržbě, protože vás upozorní na blížící se problémy přístroje. S jistotou budete vědět, zda jsou změny ve vašich
měřeních způsobeny změnami v přístroji nebo ve vodě.
Indikátor měření
Indikátor měření monitoruje komponenty přístroje
a používá tuto informaci k upozornění uživatele
na blížící se potřebu údržby ještě před tím, než se
měření stanou sporná.

Čas pro naplánování
údržby, dříve než jsou
ovlivněna vaše měření.

Indikátor servisu
Indikátor servisu sleduje počet dní, které zbývají do
provedení údržby nebo servisu přístroje.

ÚDRŽBA NUTNÁ

BLÍŽÍ SE ÚDRŽBA

ÚDRŽBA NENÍ NUTNÁ

Indikátor měření

Indikátor měření

Indikátor měření

Hodnoty měření a/nebo referenčního
světelného paprsku jsou extrémně nízké

Hodnoty měření a/nebo referenčního
světelného paprsku se blíží dolní mezi

Hodnota referenčního paprsku je nižší
než hodnota měřeného paprsku (záporná
hodnota dusičnanů)

Hodnota referenčního paprsku je nad
očekávanými hodnotami

UV světlo a detekční mechanismus jsou
v dobrém stavu; hodnoty měření a/nebo
referenční světelného paprsku jsou v akceptovatelném rozsahu

Hodnoty světelného paprsku indikují potenciálně vysoké koncentrace dusičnanů,
vysoké TSS (celk. nerozpuštěné látky)

Hodnoty světelného paprsku jsou v očekávaném rozsahu
Stírací lišta v dobrém stavu

Dioda LED není funkční

Pravděpodobně je nutné vyměnit stírací
lištu

Stírací lišta se zasekla nebo blokuje okénko

V sondě detekována zvýšená vlhkost

V sondě není detekována vlhkost

Pravděpodobně je nutné vyměnit lampu

Lampa začíná být opotřebovaná

Lampa je v dobrém stavu

Voda v sondě

Jakékoli varování přístroje

Hodnoty světelného paprsku indikují extrémně vysoké koncentrace dusičnanů,
vysoké TSS (celk. nerozpuštěné látky)

Motor stěrače v dobrém stavu
Žádné chyby stírací lišty

Indikátor servisu

Indikátor servisu

Indikátor servisu

Do další doporučené úlohy údržby zbývá
1 den nebo méně

Do další úlohy údržby zbývá 2-14 dnů
(uživatelsky nastavitelné)

Do další úlohy údržby zbývá 7-14 dnů
(uživatelsky nastavitelné)

Řada parametrů a úloh branných v úvahu v indikátoru údržby se rovněž zobrazuje
prostřednictvím indikátoru servisu, pokud příslušné komponenty přístroje budou
brzy vyžadovat údržbu.
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Jakákoli chyba přístroje

