
Krátké trasy vzorku – 
optimální výsledky
In situ analyzátory pro amonium a fosfáty

INFORMACE
PROCESNÍ ANALÝZA

ANALYZÁTORY “IN SITU”

AMTAX SC + PHOSPHAX SC



Na správném místě v technologickém
procesu: AMTAX sc a PHOSPHAX sc

Ušetřete na investičních 
nákladech: Analyzátory NH4

a PO4 in-situ
AMTAX sc a PHOSPHAX sc nevyžadují

zvláštní analytickou jednotku. Chemická

analýza mokrou cestou byla závislá na

počasí a vyžadovala nákladné a časově

náročné stavební úpravy. HACH LANGE

dnes chrání jádro přístrojů osvědčené

řady AMTAX a PHOSPHAX uzamyka-

telnou skříní, odolnou vůči povětrnostním

podmínkám. Kromě toho je provoz

elektronického a analytického systému

chráněn jednak pasivně (izolací), ale

také aktivně (kontrola teploty). Vzorek

a naměřené hodnoty proto nejsou

ovlivněny vnějšími vlivy.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_IN-SITU ANALYZÁTORY

“In-situ” znamená měření amonia a fosfátu přímo v nádrži. Velkou výhodou krátkých tras vzorků jsou rychlé

a nezkreslené výsledky. To je základní myšlenka nové generace digitálních analyzátorů HACH LANGE –

AMTAX sc a PHOSPHAX sc.

Základní koncepcí je prakticé a logické rozšíření prověřené řady AMTAX a PHOSPAHX. Kombinují se zde

všechny výhody: vysoká přesnost analyzátoru a jednoduchost sondy.

Konstrukce analytického a reagenčního
systému jsou stejné u AMTAX sc 
a PHOSPHAX sc a zajišťují stálou pří-
stupnost a dokonalou transparentnost.
AMTAX sc měří koncentraci NH4-N
pomocí elektrody citlivé na plyn (GSE)

Měření s PHOSPHAX sc: koncentrace PO4-P se
stanovuje dvoupaprskovým fotometrem s LED

Kombinované výhody:
Analyzátor a sonda v jednom
Přesné a bezchybné měření analyzátoru,

který je instalován přímo v nádrži jako

sonda! Tyto výhody jsou spojeny 

v SC analyzátorech pro stanovení NH4-N

a PO4-P. AMTAX sc a PHOSPHAX sc

jsou určeny k venkovní instalaci 

s SC 1000 kontrolérem bez měřicího

objektu. Analýzy se provádějí na správ-

ném místě technologie a jejich přesnost

a správnost nejsou ovlivněny vnějšími

vlivy. Kromě toho je jejich instalace 

i provoz velice snadný. Analyzátory

jsou s SC technologií připraveny k pro-

vozu v síti SC kontrolérů.
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Ponořená ve vodě:
Zatímco nízko údržbová filtrační
sonda kontinuálně dodává vzorky,
vzduchové bublinky brání tvorbě
usazenin

Instalace on-site u nádrže v klimaticky odolné skříni
� Vzorek bez interferencí s minimálním úsilím – 

bez dodatečných stavebních úprav

Jednoduše a přímo jako sonda
� Jednoduchá manipulace během měření a instalace

Přesné a bezchybné jako analyzátor
� Transparentní, velmi kvalitní měřicí technika poskytu-

je spolehlivé hodnoty s velmi krátkou dobou odezvy

Flexibilní instalace
� Snadná integrace do stávajících i nových provozů

Filtrační sonda v pracovní poloze: 
Celý systém je instalován u nádrže 
s minimálními prostorovými nároky

Upevnění

Filtrační modul

Čištění vzduchovými
bublinkami

Postup filtrátu 
k měřicímu přístroji



Měření amonia a fosfátů na platformě SC

Měření NH4 a PO4 kompatibilní s SC
AMTAX sc a PHOSPHAX sc mluví jazy-

kem SC technologie. To znamená, že

sdílejí řídicí jednotku SC až s osmi sen-

zory. Analyzátory SC těží z praktického

ovládání SC kontrolérů a z jednotného

uživatelského rozhraní: intuitivně ovlá-

daný dotekový barevný displej, na 

kterém jsou znázorňovány měřené

hodnoty a křivky časového průběhu.

Široký rozsah měření pro 
všechny aplikace
Díky svému širokému měřicímu rozsa-

hu (0,05 až 1.000 mg/l NH4-N a 0,05 až

50 mg/l PO4-P) lze tyto nové analyzáto-

ry všestranně použít. Mohou být použi-

ty k přesným analýzám vod a odpad-

ních vod. 

To znamená, že na příklad NH4, O2

a PO4 mohou být monitorovány sou-

časně ve standardních procesech 

aktivace v komunálních a průmyslo-

vých čistírnách vod. Senzory pracují

buď v síti nebo decentralizovaně.

Platforma SC je špičkovou technologií HACH LANGE s koncepcí univerzální řídicí jednotky pro všechny

sondy a analyzátory. Tato i v budoucnosti perspektivní technologie byla nyní rozšířena tak, aby zahrnovala

i amonium a fosfáty – dva klíčové parametry pro analýzu vody a odpadních vod.

AMTAX sc a PHOSPHAX sc jsou prvními členy generace nových analyzátorů s procesní měřicí technologií.

Nabízejí výhody SC technologie, s volnou propojitelností všech senzorů v síti anebo mohou být instalovány

individuálně . Měření NH4 a PO4 je proto flexibilní a tato technologie výrazně snižuje náklady.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_SÍŤ SC

K jedné měřicí jednotce SC 1000 lze připojit až osm 
senzorů
� Šetří náklady

Plug and play řídicí jednotka SC 
� Snadno se instaluje a provozuje a proto je

rychle připravena k provozu

Kontrola technologického procesu s analýzami NH4 a PO4

� Optimalizace procesu

Flexibilní v SC systému: 
AMTAX sc a PHOSPHAX sc 
i všechny další senzory se 
připojí přes SC kontrolér 

PO4-P

NH4-NpHNO3

SAC O2

Chlor
Ozon

Kal



Vzorek putuje pouze na
krátkou vzdálenost v mrazu-
vzdorné hadičce od odběru
vzorku k analýze

Do kontaktu s měřeným
médiem přichází pouze níz-
koúdržbová filtrační sonda

Na správném místě tech-
nologického procesu: jed-
noduchá a rychlá instalace 
SC analyzátorů

Při jedné měřicí stanici
SC 1000 mohou pracovat 
až dva SC analyzátory

Místo odběru
vzorku

Stanice pro
analýzu

Místo odběru 
vzorku a analýzy

In-situ, žádné prodlevy
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Dnes

Minulost
Krátká trasa vzorku – 
optimální výsledky
Díky instalaci AMTAX sc a PHOSPHAX sc

u nádrže je vyloučena prodleva vzorku!

Odběr vzorků a analýzy jsou tak přive-

deny těsně k sobě a tvoří integrovaný

systém vybavený současnou technikou.

Dlouhé trasy vzorku se staly minulostí.

Výhody jsou zřejmé. Neexistují takové

faktory, jako degradační procesy na

trase vzorku, které by mohly zkreslit

naměřené hodnoty. Doba odezvy je

také rychlejší: naměřená hodnota již

za 5 minut od odebrání vzorku!



AMTAX sc

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje: AMTAX sc
Měřicí metoda GSE (elektroda citlivá na plyny)
Rozsah měření 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N 1,0 –100 mg/l NH4-N 10 –1.000 mg/l NH4-N
Dolní limit detekce 0,05 mg/l NH4-N 1,0 mg/l NH4-N 10 mg/l NH4-N
Správnost 3 % +0,05 mg/l 3 % +1,0 mg/l 4,5 % +10 mg/l
Doba odezvy (T90) 5 min. včetně přípravy vzorku
Měřící interval 5 –120 min.
Zvláštní vybavení Automatické čištění a kalibrace, rozsáhlá auto- diagnostika, volitelně dvoukanálová verze
Instalace Montáž na zeď, lištu nebo na stojan v místnosti nebo venku (IP 55)
Rozměry (Š x V x H) 540 x 720 x 390 mm
Napájení 230 V AC/50 Hz (volitelně: 115 V AC, 50 – 60 Hz), připojení ke kontroléru SC 1000
Hmotnost 31 kg včetně reagencií
Teplota okolí -20 °C až +45 °C
Teplota vzorku +4 °C až +40 °C
Příprava vzorku Filtrační sonda (viz níže) a nepřetržitá příprava vzorků pomocí FILTRAX ultrafiltrace, atd.
Ovládání/výstupy Přes kontrolér řídicí jednotku SC 1000; výstupy: mA, relé, sběrnice

Technické údaje: Filtrační sonda pro 
AMTAX sc nebo PHOSPHAX sc

Široký rozsah měření a maximální
přesnost 
AMTAX sc měří koncentraci amonia

pomocí elektrody citlivé na plyn (GSE).

Amonium ve vzorku se nejdříve přemění

na plynný čpavek. Pouze plynný NH3

prostupuje plyno-propustnou membrá-

nou elektrody a je detekován. Tato

metoda zaručuje široký rozsah měření

a je méně citlivá na rušivé vlivy než

metody, které používají iontově-selek-

tivní elektrodu (ISE).

Princip funkce In-situ membránová filtrace; filtrační moduly jsou výměnné
Zvláštní přednosti Kontinuální samočištění vzduchovými bublinkami
Doba údržby V typické situaci asi 0,5 hod./měsíc
Instalace Montáž do nádrže nebo kanálu (IP 68)
Rozměry (Š x V x H) 315 x 250 x 120 mm
Hmotnost Kolem 8 kg

Změny jsou vyhrazeny bez předchozího informování

Pro výměnu elektrolytu 
a šroubovacího víčka GSE
membrány je zapotřebí
pouze několik minut. 

Plynocitlivá 
membrána pro NH3

Odnímatelné víčko
membrány

Elektroda



PHOSPHAX sc
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Technické údaje: PHOSPHAX sc

Více než 50-ti % úspora chemikálií
s ověřenou “žlutou” metodou
PHOSPHAX sc stanovuje obsah fosfátu

metodou vanado-molybdenanové žluti.

Nízkoúdržbový fotometr, má dva paprsky

LED a měří žluté zbarvení specifické pro

PO4. Před každým měřením se auto-

maticky stanoví vlastní zbarvení odpadní

vody. Tato hodnota je pak zakalkulována

při každém stanovení. Tím jsou vylou-

čeny zkreslené výsledky měření. Metoda

založená na žlutém zbarvení vyžaduje

velmi malé množství reagencií a proto

významně snižuje provozní náklady. 

Když systém automaticky rozpozná, že výkonnost
filtru se zhoršuje ...

... může být povrch filtru jednoduše očištěn id
usazenin

Jen za několik minut je filtrační sonda znovu 
připravena k provozu

Měřicí metoda Dvoupaprskový fotometr s LED (“žlutá” metoda)
Rozsahy měření 0,05 –15,0 mg/l PO4-P 1,00 – 50,0 mg/l PO4-P
Dolní mez detekce 0,05 mg/l PO4-P 1,00 mg/l PO4-P
Správnost 2 % +0,05 mg/l 2 % +1,0 mg/l
Doba odezvy (T90) 5 min. včetně přípravy vzorku
Měřící interval 5 –120 min.
Zvláštní vybavení Automatické čištění a kalibrace, rozsáhlá autodiagnostika volitelně dvoukanálová verze
Instalace Montáž na zeď, lištu nebo na stojan v místnosti nebo venku (IP 55)
Rozměry (Š x V x H) 540 x 720 x 390 mm
Napájení 230 V AC/50 Hz (volitelně: 115 V AC, 50 – 60 Hz), připojení ke kontroléru SC 1000
Hmotnost 31 kg včetně reagencií
Teplota okolí -20 °C až +45 °C
Teplota vzorku +4 °C až +40 °C
Příprava vzorku Filtrační sonda (viz vlevo) a kontinuální příprava vzorků pomocí FILTRAX, ultrafiltrace, atd.
Ovládání/výstupy Přes kontrolér řídicí jednotku SC 1000; výstupy: mA, relé, sběrnice

Změny jsou vyhrazeny bez předchozího informování

Odolný dvoupaprskový
fotometr s LED zdroji
poskytuje velmi přesné
výsledky 

Reagencie

Referenční LED

Měřící LED

Přepad

Fotodioda

Vzorek
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AMTAX SC + PHOSPHAX SC_INFORMACE K OBJEDNÁVÁNÍ

Informace k objednávání
POPIS Č. VÝROBKU
AMTAX sc*
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, s 5 m filtrační sondou (230 V AC) LXV421.99.11001
- 1,0 –100 mg/l NH4-N, s 5 m filtrační sondou (230 V AC)  LXV421.99.21001
- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, s 5 m filtrační sondou (230 V AC) LXV421.99.31001
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, 1-kanálová verze, nepřetržitý vzorek LXV421.99.13001
- 1,0 – 100 mg/l NH4-N, 1-kanálová verze, nepřetržitý vzoreky LXV421.99.23001
- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, 1-kanálová verze, nepřetržitý vzorek LXV421.99.33001
- kanálové verze a 115 V AC zdroj energie Na vyžádání
PHOSPHAX sc*
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, s 5 m filtrační sondou (230 V AC) LXV422.99.11001
- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, s 5 m filtrační sondou (230 V AC) LXV422.99.21001
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, 1-kanálová verze, nepřetržitý vzorek LXV422.99.13001
- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, 1-kanálová verze, nepřetržitý vzorek LXV422.99.23001
- kanálové verze a 115 V AC zdroj energie Na vyžádání
PŘÍSLUŠENSTVÍ
AMTAX sc reagenční souprava pro 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N LCW865
AMTAX sc reagenční souprava pro 1,0 –100 mg/l NH4-N LCW871
AMTAX sc reagenční souprava pro 10,0 –1.000 mg/l NH4-N LCW866
AMTAX sc čisticí roztok LCW867
NH4-N elektrody LZY069
Elektrolyt/3 membránové čepičky, (souprava) LCW868
PHOSPHAX sc reagencie LCW869
PHOSPHAX sc čisticí roztok LCW870
Filtrová sonda 230 V AC/50 Hz, 5 m vyhřívaná hadice trubice LXV429.99.01000
Filtrová sonda 230 V AC/50 Hz, 10 m vyhřívaná hadice trubice LXV429.99.02000
Filtrová sonda 115 V AC/50 – 60 Hz, 5 m vyhřívaná hadice trubice LXV429.99.01100
Filtrová sonda 115 V AC/50 – 60 Hz, 10 m vyhřívaná hadice trubice LXV429.99.02100
Filtrační modul LZY140
SC 1000 kontrolér LXV400 + LXV402
Připevnění na okraj nádrže pro filtrační sondu LZX414.00.50000
Připevnění na zábradlí pro SC kontrolér LZY285

Změny jsou vyhrazeny bez předchozího informování *Další modely na vyžádání

Služby společnosti HACH LANGE

Podpora našeho technického 
personálu přímo v terénu.

Záruka dodržení právních předpisů 
a ochrany životního prostředí díky 
zpětnému odběru použitých činidel.

Spolehlivý provoz všech přístrojů 
díky flexibilnímu servisu a servisním
smlouvám.

www.hach-lange.cz
moderní a spolehlivé internetové stránky,
soubory ke stažení, informace, obchod.

Úspora nákladů díky optimalizaci 
procesu s přívěsem HACH LANGE.

HACH LANGE – specialista pro analýzu vody

Vše od jednoho 
dodavatele

Pro všechny aplikace Parametry od A do Z

Řešení od HACH LANGE jsou šita
přímo na míru pro oblasti odpad-
ních vod, pitných vod nebo proces-
ních vod – pro spolehlivou kontrolu
a monitoring zákonem předepsa-
ných hodnot.

Od amoniaku až po zinek – přede-
vším uživatelsky jednoduché a pro-
věřené každodenní praxí. Na řešení
od HACH LANGE se můžete spoleh-
nout ve všem, od přípravy vzorků
až po kontrolu kvality.

HACH LANGE nabízí široké spektrum
výrobků pro analýzu vody od vizuál-
ních metod až po obsáhlý systém
reagencií, měřicí technologii a pří-
slušenství pro laboratorní analýzu,
vzorkovače i procesní měření.


