
 Пълни решения за анализи на водата 
за нуждите на 

 ЕНЕРГЕТИКАТА 

 Осигурете непрекъсната 

доставка на енергия 

 Защитете оборудването 

 Спестете време и разходи 



2

 Силициев диоксид / 
фосфат 

 Hach 5500 sc анализатор на 
силициев диоксид или фосфат 

 90 дни непрекъсната работа; 
това е единствената система 
за подаване на реактив под 
високо налягане и предлага 
патентована технология за 
диагностика PROGNOSYS с цел 
предотвратяване на прекъсва-
нията в работата. 

Избрани решения за анализ на вода

 Доверете се на компетентния и отговорен екип по поддръжка на Хах, разполагащ с над 
60-годишен опит в областта на анализи на качеството на водата, който ще се погрижи за 
вашите специални нужди по отношение на целия технологичен процес при водните и парни 
приложения.

  Хах осигурява лабораторни, непрекъснати, преносими и сервизни решения за рутинни и специ-
ални приложения в електрически централи. Хах осигурява най-всеобхватната поддръжка на 
параметрите на свръхчиста, чиста и замърсена вода и широтата на продуктовите решения 
за поддръжка на ТЕЦ и АЕЦ. 

 пречистване на постъпващата вода                 деминерализация                 захранваща вода за котли 

www.hach-lange.bg

 Разтворени газове 

 ORBISPHERE K1100 
оптичен датчик за O2 

 Висока точност в диапазона на 
ниските концентрации (от 
порядъка на части на милиард); само две минути 
техническо обслужване на година, без мембрани, 
и Orbisphere К1200 е готов за работа в приложения 
с облъчена вода. 

 Датчиците за водород на базата на измерване на 
топлопроводност на Orbisphere служат в прило-
жения за контрол на водородния водохимичен 
режим, както и при работа с отпадъчни и димни 
газове, осигурявайки данни в реално време, като 
в същото време ограничават общата доза. 

 ORBISPHERE 3100 преносим 
оптичен анализатор за O2 

 Точни резултати за секунди, само 
едно калибриране през годината; 
това е най-стабилният преносим 
анализатор в O2 в енергетиката. 

 Натрий 

 POLYMETRON 9240 
многоканален или 9245 
едноканален анализатор 

 Автоматичното активиране 
на електрода за гарантиране 
на оптимално време за реакция, 
напълно автоматизираната 
система за калибриране и 
широките граници на чувстви-
телност позволяват адапти-
ране към множество приложения 
в областта на енергетиката. 

Експерти по анализи на водата за нуждите на 
енергетиката

 pH / окислително-
възстановителен потенциал 
(ОВП) 

 Датчик 8362 за pH или ОВП за 
осигуряване на вода с висока степен 
на чистота 

 Самохерметизиращ се електрод, 
подаващ електролит с постоянен 
дебит и висока чувствителност към t. 
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 РЕШЕНИЯ ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 Сервизното обслужване на Хах ви помага при извършването на техническо обслужване и поддръжка, 

независимо дали такава помощ е необходима поради липса на ресурси, неизправност в даден уред, 

връщане на вашата централа обратно в експлоатация или необходимост от предвидим бюджет. 

Ние предлагаме множество варианти за сервизно обслужване, включително възможност за удължа-

ване на гаранцията на уреда до 5 години! 

 ВСЕОБХВАТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ХИМИЧЕН АНАЛИЗ НА ВОДА 

 Независимо от предизвикателствата на вашите анализи на вода, Хах разполага с най-пълното 

решение – включващо предложение за лесни за поддръжка онлайн уреди, точно лабораторно обо-

рудване, всеобхватни комплекти за измерване и висококачествено приготвени реактиви, които 

служат за измерване на широк диапазон от параметри в промишлеността. 

 Хах ви спестява време за проектиране, монтаж, обучение, техническо обслужване и експлоатация. 

www.hach-lange.bg

         пара и кондензат                 охлаждаща вода                 пречистване на отпадъчни води 

 Фотометрия 

 Фотометри DR 3900 VIS 
и DR 6000 UV-VIS 

 Технологията RFID за служи 
последяване на пробата с 
предварително програмира-
не чрез методи, специфични 
за енергетиката, поддръжка 
от вземането на проба до 
приготвянето й, анализ на 
пробата и документиране. 

 Общ органичен въглерод 
(ТОС) 

 Лабораторен анализатор за 
ТОС GbD1200 

 Годишно калибриране в продълже-
ние на 90 минути, ниска обща 
стойност на инвестициите 
и 95 % по-малко остатъци. 

 Анализатор на ТОС BooTector 
B3500C 

 Патентована двустепенна 
съвременна технология за окисля-
ване, изискваща техническо об-
служване само два пъти годишно. 

 Датчик за наличие на масло във 
водата FP 360sc 

 Решение за непрекъснат контрол.  

 Проводимост 

 9523 анализатор на катионна 
проводимост 

 Изчислява точно измерванията на pH, 
дори в присъствие на замърсявания, 
които оказват смущаващи въздейст-
вия при традиционните сонди за 
измерване на pH. 

 Измервателни уреди и сонди 

 Уреди HQd и сонди IntelliCAL 

 Серия сонди за рутинни 
и специални приложения 
в енергетиката, дос-
тъпни на множество 
местни езици и интуи-
тивен потребителски 
интерфейс. 

 Датчици за контактна проводимост 

 Широк диапазон от вари-
анти на продуктите за 
удовлетворяване на 
вашите специфични нужди, 
здрава конструкция от 
неръждаема стомана 316 и 
вграден датчик за температура. 
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Решенията на Хах по параметри

Хлор

Водоподготовка Паросилов цикъл Охлаждаща вода

 Технологични 
и лабораторни

Специфични 
лабораторни   

Хлорид

Проводимост (общо количество 

разтворени твърди частици (TDS)

Разтворен кислород

Твърдост / алкалност

Хидразин / поглъщател на 

кислород

Окислително-възстановителен 

потенциал

pH

Силициев диоксид

Натрий

Общ органичен въглерод (ТОС)

Мътност и суспендирани 

твърди частици

Амоняк

Хлорид

Проводимост / общо количество 

разтворени твърди частици (TDS)

Мед

Разтворен кислород

Хидразин / поглъщател на 

кислород

Желязо

Водород

Окислително-възстановителен 

потенциал

pH

Фосфат

Силициев диоксид

Хлорид

Хлор / окислители

Проводимост / общо количество 

разтворени твърди частици (TDS)

Мед

Твърдост / алкалност

Микроорганизми

Молибдат и други инхибитори 

на корозията
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ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

КОНДЕНЗАТОР

МЕЖДИННИ ТУРБИНИ И 
ТУРБИНИ НИСКО НАЛЯГАНЕ

ГЕНЕРАТОР

МЕЖДИНЕН 
ПРЕГРЕВАТЕЛ

ТУРБИНИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

ПРЕГРЕВАТЕЛИ

ОХЛАДИТЕЛНА КУЛА

ВОДОПОДГОТОВКА

КОНДЕНЗНА ПОМПА ПОДГРЕВАТЕЛИ 
НИСКО НАЛЯГАНЕ

ДЕАЕРАТОР

ПИТАТЕЛНА ПОМПА

ПОДГРЕВАТЕЛИ ВИСОКО 
НАЛЯГАНЕ
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