
Najkrótsza droga do 
optymalnych wyników
Pomiary amoniaku i fosforanów bezpośrednio na obiekcie

INFORMACJE
POMIARY CIĄGŁE
ANALIZATORY ON-SITE
AMTAX SC + PHOSPHAX SC



Bezpośrednio we właściwym miejscu: 
AMTAX sc i PHOSPHAX sc

Niższe koszty montażu: analizatory
on-site do pomiarów NH4 i PO4

AMTAX sc oraz PHOSPHAX sc nie

wymagają montażu w pomieszczeniu

lub kontenerze. Stosowany tutaj rodzaj

tzw. mokrych analiz chemicznych wyma-

ga utrzymania określonych warunków

otoczenia, a to z kolei wiąże się ze znacz-

nymi nakładami finansowymi oraz czaso-

wymi dotyczącymi montażu. Nowe

modele serii AMTAX i PHOSPHAX ofero-

wane są w odpornych na warunki atmos-

feryczne i zamykanych obudowach.

Działanie układów elektronicznych i anali-

tycznych jest chronione zarówno pasyw-

nie (izolacja), jak i aktywnie (ogrzewanie).

W wyniku czego zarówno próbka, jak i jej

pomiar są niezależne od wpływu czynni-

ków zewnętrznych.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_ANALIZATORY ON-SITE

“On-site” oznacza pomiar amoniaku i fosforanów bezpośrednio w zbiorniku. Skrócenie drogi transportu

próby daje niewątpliwą korzyść: pozwala na szybkie uzyskiwanie niezniekształconych wyników pomiarów.

Z takim zamysłem konstruowano serię nowych analizatorów cyfrowych HACH LANGE – AMTAX sc oraz

PHOSPHAX sc. Powstały one na bazie sprawdzonej serii analizatorów AMTAX i PHOSPHAX. Nowe urzą-

dzenia łączą w sobie zalety: wysoką precyzję analizatora oraz elastyczne zastosowanie sondy.

Konstrukcja systemów analizy i odczyn-
ników jest taka sama w AMTAX sc jak
i w PHOSPHAX sc. Zapewniony jest
tutaj stały dostęp do urządzenia oraz
przejrzystość działania. AMTAX sc
dokonuje pomiarów stężenia NH4-N
za pomocą gazoczułej elektrody (GSE)

PHOSPHAX sc jest dwuwiązkowym fotometrem
z diodami LED do oznaczania zawartości PO4-P

Połączone korzyści: analizator i
sonda pomiarowa w jednym
Dokładne i bezbłędne pomiary analiza-

tora oraz instalacja bezpośrednio w

miejscu pomiarowym! Takie możliwości

łączą w sobie analizatory serii SC do

oznaczania NH4-N oraz PO4-P. AMTAX sc

i PHOSPHAX sc są przeznaczone do

montażu bezpośrednio na obiekcie.

Ponadto ta precyzyjna analityka nie jest

zakłócana przez czynniki zewnętrzne.

Urządzenia te są nieskomplikowane

zarówno w montażu, jak i obsłudze.

Dzięki technologii SC, można je konfi-

gurować w sieci przetworników SC.
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Sonda filtrująca zanurzona w
wodzie: Podczas gdy sonda filtru-
jąca pobiera próbę (w sposób cią-
gły), pęcherzyki powietrza zapobie-
gają osadzaniu się zanieczyszczeń

Montaż bezpośrednio na brzegu zbiornika w szczelnej obudowie
ochronnej
� Eliminacja zakłóceń podczas poboru próby – bez

dodatkowych wymagań kontrukcyjno-montażowych

Prosto i elastycznie jak przy sondzie
� Łatwa obsługa podczas pomiarów i prosty montaż

Dokładnie i bezbłędnie jak przy analizatorze
� Wysokiej jakości, przejrzysta technika pomiarowa

zapewnia wiarygodne wyniki w krótkim czasie

Instalacja z możliwością zmian konfiguracji
� Łatwe zastosowanie na istniejących i nowych 

obiektach

Sonda filtrująca w pozycji serwisowej –
kompletny system montowany jest na
ścianie zbiornika i zajmuje bardzo mało
miejsca

Rura 
montażowa

Moduł filtrujący

Oczyszczanie 
pęcherzykami powietrza

Przefiltrowana 
próba gotowa 
do pomiaru



Pomiar amoniaku i fosforanów 
na platformie SC

Pomiary NH4 i PO4

kompatybilne z technologią SC
AMTAX sc oraz PHOSPHAX sc mogą

być podłączone do jednego przetwor-

nika SC wraz z innymi czujnikami

(max. 8 pomiarów).

Analizatory SC mogą być teraz wygod-

nie obsługiwane poprzez przetwornik

SC i korzystać ze wspólnego interfejsu

użytkownika: intuicyjny ekran dotyko-

wy wyświetlający krzywe przebiegu

mierzonych wartości na osi czasu.

Szerokie zakresy pomiarowe do
różnorodnych zastosowań
Dzięki szerokim zakresom pomiaro-

wym (0,05 do 1.000 mg/l NH4-N oraz

0,05 do 50 mg/l PO4-P), zastosowanie

nowych analizatorów jest niezwykle

wszechstronne. Można je na przykład

stosować do dokładnej kontroli warto-

ści granicznych zarówno dla wody, jak

i ścieków.

Oznacza to, iż np. NH4, O2 oraz PO4

można monitorować równolegle w

standardowych procesach dla osadu

czynnego na komunalnych, jak na

przemysłowych OŚ. Czujniki mogą

pracować w sieci lub peryferyjnie.

SC stanowi najnowszą platformę technologiczną HACH LANGE opartą o koncepcję uniwersalnego prze-

twornika dla wszystkich sond oraz analizatorów. Dzięki swojej wszechstronności technologia ta jest niezwykle

przyszłościowa. Dziś pozwala ona na dołączenie pomiarów amoniaku i fosforanów – dwóch kluczowych

parametrów w analizie wody i ścieków. AMTAX sc oraz PHOSPHAX sc są pierwszym pokoleniem nowej

generacji technologii pomiarowej. Oferuje ona wszystkie korzyści związane z technologią SC. Urządzenia

mogą być dowolnie łączone z sondami pracującymi w sieci, bądź zastosowane w układzie peryferyjnym.

W praktyce oznacza to bardziej elastyczne i tańsze wykonywanie pomiarów NH4 oraz PO4.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_SIEĆ

Do ośmiu czujników pracujących z jednym przetworni-
kiem SC w jednym miejscu pomiarowym
� Ogranicza koszty

Szybkie podłączenie typu “Plug and Play” do
przetwornika SC
� Łatwa instalacja i obsługa oraz krótki czas

odpowiedzi

Kontrola procesu poprzez pomiary NH4 i PO4

� Optymalizacja procesu

Elastyczne zastosowanie w systemie:
AMTAX sc oraz PHOSPHAX sc mogą
być łączone ze wszystkimi czujni-
kami poprzez przetwornik SC

PO4-P

NH4-NpHNO3

SAK O2

Chlor
Ozon

Mętność
Gęstość



Pobór i transport próby 
do analizatora następuje
ogrzewanym wężem

Kontakt z medium ma jedynie,
wymagająca sporadycznej
konserwacji, sonda filtrująca

We właściwym miejscu 
procesu: szybki i wygodny
montaż analizatorów SC 
w miejscu pomiarowym

W jednym miejscu pomiaro-
wym można obsługiwać
nawet dwa analizatory SC

Pobór próby

Pobór i pomiar
próby

Pobór i analiza próby 
w tym samym miejscu

HACH LANGE – www.hach-lange.com

Dzisiaj

W przeszłości
Najkrótsza droga do 
optymalnych wyników
Montaż AMTAX sc oraz PHOSPHAX sc

przy zbiorniku niemalże eliminuje

potrzebę transportu próby. Pobór próby,

jej filtracja oraz analiza odbywają się

teraz w tym samym miejscu i tworzą

zintegrowany system wykorzystujący

najnowsze technologie. Transport próby

na duże odległości to już przeszłość.

Korzyści są oczywiste. Wyeliminowany

został problem odchyleń pomiarowych

spowodowanych zużyciem linii prze-

syłowej próby. Skróceniu do 5 minut

uległ również czas odpowiedzi urządzeń!

Stacja pomiarowa



AMTAX sc

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_DANE TECHNICZNE

Dane techniczne: AMTAX sc
Metoda pomiaru GSE (elektroda gazoczuła)
Zakresy pomiarowe 0,05 - 20,0 mg/l NH4-N 1,0 -100 mg/l NH4-N 10 -1.000 mg/l NH4-N
Dolna granica wykrywalności 0,05 mg/l NH4-N 1,0 mg/l NH4-N 10 mg/l NH4-N
Dokładność 3 % +0,05 mg/l 3 % +1.0 mg/l 4,5 % +10 mg/l
Czas odpowiedzi (T90) 5 min. łącznie z przygotowaniem próbki
Interwał pomiarowy 5 –120 min.
Inne Automatyczne czyszczenie i kalibracja, rozbudowane funkcje autodiagnozujące, 

opcjonalna wersja dwukanałowa do ciągłego przygotowywania próby
Montaż Naścienny, do barierki, bądź na stojaku, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz (IP 55)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) 540 x 720 x 390 mm
Zasilanie 230 V AC/50 Hz (opcjonalnie 115 V AC, 50 – 60 Hz), złącze do przetwornika SC 1000
Waga 31 kg wraz z odczynnikami
Temperatura otoczenia -20 °C do +45 °C
Temperatura próby +4 °C do +40 °C
Przygotowanie próby Sonda filtrująca (zob. poniżej) lub ciągłe przygotowanie próby przy pomocy FILTRAX, ultrafiltracji, itp.
Obsługa/Wyjścia Poprzez przetwornik SC/wyjścia: mA, przekaźnik, BUS

Dane techniczne: Sonda filtrująca do urządzenia 
AMTAX sc lub PHOSPHAX sc

Szeroki zakres pomiarowy oraz
maksymalna precyzja
AMTAX sc dokonuje pomiarów zawar-

tości azotu amonowego dzięki gazoczu-

łej elektrodzie GSE. Zawarty w próbie

amoniak zostaje najpierw przekształ-

cony do postaci lotnej. Przez gazose-

lektywną membranę przechodzi wyłącz-

nie badany NH3. Metoda ta zapewnia

szeroki zakres pomiarowy i jest przy

tym o wiele mniej podatna na działanie

substancji zakłócających od metod

wykorzystujących elektrody jonoselek-

tywne (ISE).

Zasada działania Filtracja membranowa In-situ, moduły filtrujące są wymienne
Inne Funkcja ciągłego samoczyszczenia przy pomocy pęcherzyków powietrza
Konserwacja Zwyczajowo, 0,5 godz./miesiąc
Montaż W zbiorniku lub kanale (IP 68)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) 315 x 250 x 120 mm
Waga Ok. 8 kg

Wszelkie zmiany zastrzeżone

Do wymiany elektrolitu 
oraz osłony membrany GSE
wystarczy kilka minut

NH3-selektywna
membrana

Odkręcana 
osłona membrany

Elektroda



PHOSPHAX sc
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Dane techniczne: PHOSPHAX sc

Mniejsze o 50% zużycie 
odczynników dzięki sprawdzonej,
“żółtej” metodzie
PHOSPHAX sc służy do oznaczania

zawartości fosforanów wykorzystując

w tym celu metodę wanadowo-molib-

denianowa, zwaną “żółtą”. Dwuwiąz-

kowy fotometr z diodami LED oznacza

charakterystyczne dla PO4 żółte zabar-

wienie próby.

Dzięki zastosowanej tu kompensacji

zabarwienia próby wyeliminowane

zostały odchylenia. “Żółta” metoda nie

wymaga stosowania dużej ilości odczyn-

ników, przez co znacznie zmniejsza

koszty eksploatacyjne urządzenia.

Gdy system automatycznie rozpozna pogorsze-
nie pracy filtrów, ...

... ich powierzchnie mogą po prostu zostać
oczyszczone z osadów

Po kilku minutach sonda filtrująca jest ponownie
gotowa do pracy

Metoda pomiaru Dwuwiązkowy fotometr z diodami LED (metoda “żółta”)
Zakresy pomiarowe 0,05 –15,0 mg/l PO4-P 1,00 – 50,0 mg/l PO4-P
Dolna granica wykrywalności 0,05 mg/l PO4-P 1,00 mg/l PO4-P
Dokładność 2 % +0,05 mg/l 2 % +1,0 mg/l
Czas odpowiedzi (T90) 5 min. łącznie z przygotowaniem próbki
Interwał pomiarowy 5 –120 min.
Inne Automatyczne czyszczenie i kalibracja, rozbudowane funkcje autodiagnozujące, 

opcjonalna wersja dwukanałowa do ciągłego przygotowywania próby
Montaż Naścienny, do barierki, bądź na stojaku, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz (IP 55)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) 540 x 720 x 390 mm
Zasilanie 230 V AC/50 Hz (opcjonalnie 115 V AC, 50 – 60 Hz), złącze do przetwornika SC 1000
Waga 31 kg wraz z odczynnikami
Temperatura otoczenia -20 °C do +45 °C
Temperatura próby +4 °C do +40 °C
Przygotowanie próby Sonda filtrująca (po lewej) lub ciągłe przygotowanie próby przy pomocy FILTRAX, ultrafiltracji, itp.
Obsługa/Wyjścia Poprzez przetwornik SC/wyjścia: mA, przekaźnik, BUS

Wszelkie zmiany zastrzeżone

Trwały, dwuwiązkowy
fotometr z diodami LED
podaje bardzo dokładne
wyniki

Wlot
odczynnika

Dioda 
wzorcowa LED

Dioda LED

Przelew

Fotodioda

Wlot
próby
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AMTAX SC + PHOSPHAX SC_INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

Informacje do zamówień
OPIS NR KAT.

AMTAX sc*

- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, z wężem dł. 5 m i sondą filtrującą (230 V AC) LXV421.99.11001
- 1,0 –100 mg/l NH4-N, z wężem dł. 5 m i sondą filtrującą (230 V AC) LXV421.99.21001
- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, z wężem dł. 5 m i sondą filtrującą (230 V AC) LXV421.99.31001
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, 1-kanałowa wersja z ciągłym poborem próby LXV421.99.13001
- 1,0 – 100 mg/l NH4-N, 1-kanałowa wersja z ciągłym poborem próby LXV421.99.23001
- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, 1-kanałowa wersja z ciągłym poborem próby LXV421.99.33001
- Dwukanałowe wersje oraz zasilanie 115 V AC Na zapytanie
PHOSPHAX sc*

- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, z wężem dł. 5 m i sondą filtrującą (230 V AC) LXV422.99.11001
- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, z wężem dł. 5 m i sondą filtrującą (230 V AC) LXV422.99.21001
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, 1-kanałowa wersja z ciągłym poborem próby LXV422.99.13001
- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, 1-kanałowa wersja z ciągłym poborem próby LXV422.99.23001
- Dwukanałowe wersje oraz zasilanie 115 V AC Na zapytanie
AKCESORIA

AMTAX sc zestaw odczynników 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N LCW865
AMTAX sc zestaw odczynników 1,0 –100 mg/l NH4-N LCW871
AMTAX sc zestaw odczynników 10,0 –1.000 mg/l NH4-N LCW866
AMTAX sc sc roztwór czyszczący LCW867
Elektrody NH4-N LZY069
Elektrolit/ 3 membrany (zestaw) LCW868
PHOSPHAX sc zestaw odczynników LCW869
PHOSPHAX sc roztwór czyszczący LCW870
Sonda filtrująca 230 V AC/50 Hz, z wężem ogrzewanym dł. 5 m LXV429.99.01000
Sonda filtrująca 230 V AC/50 Hz, z wężem ogrzewanym dł. 10 m LXV429.99.02000
Sonda filtrująca 115 V AC/50 – 60 Hz, z wężem ogrzewanym dł. 5 m LXV429.99.01100
Sonda filtrująca 115 V AC/50 – 60 Hz, z wężem ogrzewanym dł. 10 m LXV429.99.02100
Moduł filtrujący LZY140
SC 1000 Controller LXV400 + LXV402
Zest. montaż. do brzegu zbiornika dla sondy filtrującej LZX414.00.50000
Zest. montaż. do barierki dla analizatora SC LZY285

Wszelkie zmiany zastrzeżone *Inne modele na zapytanie

HACH LANGE w Polsce

Pomoc techniczna w terenie

Zapewnienie zgodności z prawem, 
i ochroną środowiska poprzez 
przyjmowanie zużytych odczynników.

Niezawodny serwis

www.hach-lange.pl
aktualne informacje

Oszczędna optymalizacja procesu – 
przyczepa HACH-LANGE.

HACH LANGE – specjaliści od analityki wody i ścieków

Wszystko z 
jednego źródła

Dla każdego 
zastosowania

Parametry od A do Ż

Rozwiązania firmy HACH LANGE są
zawsze doskonale dopasowane do
pomiarów w ściekach, wodzie pitnej
lub wodzie procesowej – dla nieza-
wodnej wewnętrznej oraz zewnętrz-
nej kontroli procesów.

Od A jak amon do Ż jak żelazo:
przyjazne dla Użytkownika rozwią-
zania firmy HACH LANGE spraw-
dzają się w praktyce: od przygoto-
wania prób aż do końcowej kontro-
li jakości.

Czy to analiza laboratoryjna, tereno-
wa, czy też pomiary ciągłe lub pobór
prób: HACH LANGE zapewnia kom-
pletną analitykę wody i ścieków –
od metod wizualnych aż do kom-
pletnego systemu pomiarowego. 


