
 Complete wateranalyseoplossingen voor 

 Energie-, warmte- 
en stoomopwekking 

Garandeer online energievoorziening Garandeer online energievoorziening 
Bescherm uw apparatuur 
Bespaar tijd en kosten 



 Silica / fosfaat 
 HACH 5500sc silica- 
of fosfaatanalyser 

 Voorkom uitvaltijd met het unieke 
druksysteem voor de 
reagenstoevoer. 

•  90 dagen continu in bedrijf 

•  Voorspellende diagnoses / 
onderhoudstechnologie 

•  Intuïtieve gebruikersinterface 

•  Verifi eer metingen eenvoudig 
met labproducten van Hach, 
verspil geen tijd met twijfels 

Aanbevolen wateranalyseoplossingen

 Natrium 
 NA5600sc-analyser 

 Bescherm de metallurgie in uw 
systeem en monitor op lekkages 
bij lage ppb-gehaltes. Onze 
nieuwste analyser heeft dezelfde 
interface als de 5500sc. 

•  Automatische kalibratie 

•  Automatische heractivering 
van elektroden 

•  Optimale reactietijd in 
verschillende energieapplicaties 

•  Reagens bijvullen slechts om 
de 90 dagen 

 Hach®  is al meer dan 85 jaar dé expert op het gebied van 

waterkwaliteitsanalyse en biedt oplossingen voor al uw unieke 

behoeften voor water- en stoomapplicaties in uw gehele proces, 

met een ervaren en actief supportteam waar u op kunt vertrouwen.  

 Hach biedt oplossingen voor laboratoria, online en draagbare 

producten, of uw applicatie nu routinematig of uitdagend is. 

Wij bieden ook service- en trainingsoplossingen die u en onze 

producten ondersteunen. 

 Hach biedt de meest uitgebreide dekking voor alle vormen van 

waterkwaliteit, van oppervlaktewater tot ultrazuiver water. Onze 

reeks productoplossingen biedt ondersteuning voor alle types 

energiecentrales: fossiele brandsto� en, kerncentrales,  installaties 

voor warmtekrachtkoppeling en warmte- en stoomproductie. 

 Waterbehandeling 
infl uent 

 Demineralisatie 

 Suppletiewater 

 Stoomcyclus 

 Koelwater 

 Afvalwater 

 De wateranalyse-experts 
 voor energie- en stoomopwekking 
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Opgeloste zuurstof
Orbisphere K1100 optische O2-sensor

Bereik hoge nauwkeurigheid in 
laag ppb-bereik zonder 
membranen.

• Eén keer per jaar onderhoud

• K1200 sensor beschikbaar voor 
kernenergie applicaties.

• Geen interferentie door magnetiet,  
waterstof of flow

Orbisphere 510 meerkanaals controller

Biedt de complete oplossing 
voor bewaking van opgeloste 
gassen.

• Nauwkeurige en herhaalbare 
metingen op sporenniveau

• Data Management

• Aanvulling op Orbisphere-
sensoren

Orbisphere TC-waterstofsensor

Monitor waterstof in het 
energieproductieproces.

• Innovatieve TC-sensor 
(thermische geleidbaarheid)

• Continue metingen

• Gasvormige of vloeibare monsters

ORBISPHERE 3100 draagbare 
optische O2-analyser

Beperk risico’s met de meest 
robuuste draagbare O2-analyser  
in de energie-industrie.

• Nauwkeurige resultaten in 
seconden; direct klaar voor 
gebruik.

• Eén keer per jaar kalibreren

• Interne dataopslag en export via USB-interface

Geleidbaarheid / pH / 
redox
9523sc kationgeleidbaarheidsanalyser

Bereken nauwkeurige pH-metingen zonder 
interferentie door verontreinigingen.

• Beter bestand tegen verontreinigingen  
dan traditionele pH-sensoren

9525sc ontgassings-kation 
geleidbaarheidssysteem

Meet EC na verwijdering van 
CO2 uit monsterstroom.

In combinatie met Hach 9523sc 
een geïntegreerd systeem dat 
het volgende meet:

• Specifieke geleidbaarheid (SC)

• Kationgeleidbaarheid (CC)

• Geleidbaarheid na ontgassing 
(DCC)

• Berekende pH

Geleidbaarheidscontact- sensoren

Breed scala beschikbaar aan 
productopties om aan uw 
unieke behoeften te voldoen.

• Robuuste constructie

• 316 RVS

• Geïntegreerde temperatuursensor

SC200 Universele controller

De meest veelzijdige controller  
op de markt.

• Compatibel met een breed scala 
aan digitale en analoge sensoren

• Communicatiemodule 

• Geavanceerde functies voor 
gebruiksgemak

8362 pH- of redoxsensor  
voor ultrapuur water

Applicaties met hoge zuiverheid vereisen 
hoge T-gevoeligheid en constante stroom 
van elektrolyt naar de monsterstroom.

• Elektrode met eigen drukregeling
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Totaal organische  
koolstof (TOC)
QBD1200 Laboratorium  
TOC-analyser

• Eén 90-minuten kalibratie  
per jaar

• Lage eigendomskosten (TCO)

• 95 % minder contaminatie

BioTector B3500c  
TOC-analyser

• Twee keer per jaar 
onderhoud

• Innovatieve geavanceerde 
tweetraps 
oxidatietechnologie

FP360sc olie-in-water-sensor

• Continue online bewaking

• Onderhoudsarm

• Eenvoudig te reinigen
Fotometrie
DR3900 VIS- en DR6000  
UV-VIS-fotometers

Traceer uw monster van 
monstername tot 
voorbehandeling, van analyse 
tot documentatie.

• RFID-technologie

• Specifieke 
voorgeprogrammeerde 
methoden voor energie-
productie

• Meet chloor, silica, fosfaat, zuurstofbinders,  
TOC, ijzer en koper

Desinfectie
CL17 colorimetrische 
chlooranalyser

Behoud controle over uitdagende 
waterbehandelingsprocessen met 
een analyser die bestand is tegen 
wisselende waterkwaliteit en 
verbruik.

• 15 minuten onderhoud per maand

• Minder interventies door operators en geen  
speciale tools nodig

• Reagensvrije oplossingen voor chloor-, 
chloordioxide- en ozonmetingen zijn beschikbaar.

Troebelheid- en 
corrosiebewaking
TU5 Series lab- en online 
troebelheidsmeters

Een innovatief optisch ontwerp levert 
de beste precisie en gevoeligheid bij 
lage concentraties.

• 98 % minder te reinigen oppervlak

• Online en labresultaten die 
overeenkomen

LT200 
Verwarmingsblok

Combineer de LT200 
met de DR3900 en 
TU5400 online 
troebelheidsmeter om een helder zicht te krijgen op:

• IJzertransport

• Totaal en opgelost ijzer

• Ultralage concentraties ijzer
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 Meters en sensoren 
 SL1000 draagbare parallelle analyser 

 Verkrijg zeer nauwkeurige resultaten 
met minder kans op fouten, in een 
korter tijdsbestek. 

•  Maximaal zes parameters tegelijkertijd 

•  Automatisering, interne 
temperatuurregeling en voorbereide 
chemicaliën om handmatige stappen 
te vermijden 

 HQD-meters en 
Intellical-elektroden 

 Wij bieden een reeks 
sensoren voor 
routinematige en 
uitdagende 
energieapplicaties. 

•  Intuïtieve gebruikersinterface 

 AT1000 automatische titrator 

 Krijg snel nauwkeurige en 
betrouwbare resultaten. 

•  Automatisering met één 
druk op de knop 

•  Vooraf ingestelde applicatiepakketten 

•  Gebruiksklaar direct uit de doos 

 Stoom- en water analyse 
systemen 
 SWAS-paneel 

 Online bewaking 
voor warmtekracht 
centrales en 
elektriciteitscentrales 
is nog nooit zo 
eenvoudig geweest. 

•  Aanpasbaar aan uw 
exacte applicatie  

•  Voorgemonteerd en klaar voor gebruik in een 
vrijstaand rek 
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Producten op deze pagina zijn mogelijk 
niet in alle landen beschikbaar. Neem 
contact op met uw lokale specialist 
voor meer informatie.

Service en 
ondersteuning

 Online ondersteuning 
 Hach Support Online (HSO) bundelt meer 

dan 85 jaar aan kennis over wateranalyse in 

een krachtige wereldwijde community. Deze 

dynamische informatiebron sluit aan op onze 

technische klantenondersteuning, en levert 

direct antwoorden, gebruiksvriendelijke zoek-

hulpmiddelen, meerdere soorten content en 

een eenvoudige manier om contact op te ne-

men met experts van Hach. Met HSO krijgt u de 

informatie die u nodig hebt en kunnen we samen 

mensen over de hele wereld vooruit helpen. 

 Technische trainingen 
 Hach Training Center biedt praktische 

trainingen, zodat gebruikers de ervaring krijgen 

die zij nodig hebben om verschillende theorieën 

en technieken te beheersen. Hierdoor zijn zij 

in staat betrouwbare resultaten te produceren 

voor kwaliteitsborging, milieuveiligheid en 

naleving van regelgeving. Experts van Hach 

bieden mogelijkheden voor diverse trainingen 

en digitale leermiddelen ontworpen om de 

vaardigheid en het vertrouwen te vergroten van 

operators, instrumenttechnici, labpersoneel, 

installatiemanagers en supervisors. 

 Service 
 Hach ServicePlus®-programma’s zijn 

ontwikkeld om problemen op te lossen met 

onderhoud. Of het nu gaat om een gebrek aan 

middelen of vaardigheden, een instrument 

dat is uitgevallen, problemen met naleving 

van regelgeving of de behoefte aan een 

voorspelbaar budget, we hebben programma’s 

die aansluiten op de unieke uitdagingen waar 

u in uw organisatie mee te maken krijgt. 
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Waterbehandeling Stoomcyclus Koelwater

HACH-oplossingen per parameter

 Chloride 

 Chloor 

 Chloordioxide 

 Geleidbaarheid/totaal opgeloste 
vaste stoff en (TDS) 

 Opgeloste zuurstof 

 Hardheid/alkaliteit 

 Hydrazine/zuurstofbinder 

 Oxidatieverlagingspotentieel 

 Ozon 

 pH 

 Silica 

 Natrium 

 Totaal organische koolstof 
(TOC) 

 Troebelheid en opgeloste 
vaste stoff en 

 Ammonium 

 Chloride 

 Geleidbaarheid/totaal opgeloste 
vaste stoff en (TDS) 

 Koper 

 Opgeloste zuurstof 

 Hydrazine/zuurstofbinder 

 Waterstof 

 IJzer 

 Oxidatieverlagingspotentieel 

 pH 

 Fosfaat 

 Silica 

 Natrium 

 Totaal organische koolstof 
(TOC) 

 Chloride 

 Chloor/oxidanten 

 Chloordioxide 

 Geleidbaarheid/totaal opgeloste 
vaste stoff en (TDS) 

 Koper 

 Hardheid/alkaliteit 

 Microbiologie 

 Molybdaat en overige 
corrosieremmers 

 Oxidatieverlagingspotentieel 

 Ozon 

 pH 

 Natrium 

 Totaal organische koolstof 
(TOC) 

WATERTOEVOER

SUPPLETIEWATER

STOOMCYCLUS

KOELWATER

WATERAFVOER

Alle parameters zijn beschikbaar in zowel proces- als laboratoriumoplossingen.


