
Telemetria a megbízható üzemért

FELHASZNÁLÓI JELENTÉS
ÜZEMI MÉRÉSTECHNIKA
TELEMETRIA
SC 1000 / NITRATAX PLUS SC

A vezérlőrendszerek feladata, hogy csökkentsék a költségeket, 

illetve biztosítsák a határértékeknek való megfelelést. Ezt kell biztosítania 

a Constance-tónál lévő, radolfzell-i szennyvízkezelő telepen a külső szén-

forrás hozzáadását vezérlő rendszernek. Ahhoz, hogy mindkét feladatot 

ellássa, a ipari mérőberendezések folyamatosan mérési adatokkal és saját 

működőképességükról szóló jelekkel látják el a vezérlőrendszet telemetrikus 

úton. A határértékektől való eltérés jelentősen csökkent, és a hozzáadott 

szénforrásból származó megtakarítás akár évi 8.000 €-t is kitett.

Szerző
Uwe Karg
- Vegyészmérnök
-  Ipari méréstechnológia 

alkamazásai HACH LANGE



A vezérlőrendszer „biztonsági öve”: 
NITRATAX sc + SC 1000 telemetriával
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A radolfzell-i szennyvíztisztító 

telepet

80.000-es lakosegyenértékre tervez-

ték és a pillanatnyi kiépítettségi szint 

csak 50 %. A szennyvíz az elsőd-

leges ülepítőmedencéből, a négy, 

egyenként két hosszirányú áramoltató 

medencés csatornába folyik. A felvizi 

denitrifikációs, majd egy nitrifikációs 

szakaszon áthaladva, a hat másod-

lagos ülepítőmedencéhez érkezik. A 

kezelést egy ritkábban megtalálható 

alvizi foszfátkicsapási szakasz zárja le.

Az egyre csökkenő ipari szennyvíz 

arányának köszönhetően a szennyvíz 

tápanyagtartalma igen kedvezőtlen. 

Úgy döntöttek, hogy a technológia 

megváltoztatásával, az elsődleges 

ülepítőmedence újabb denitrifikációs 

zónává alakításával segíthetnek főleg 

a szénforrás hiányát kiegyenlíteni. A 

változtatás gyors javulást hozott, de a 

fonalas baktériumok és az ennek ered-

ményeként megjelenő felúszó iszap 

rövidesen a koncepció bukását ered-

ményezte.

Megbízható nitrogénlebontás

Az elmúlt három évben sikeresen 

használták az etilén-glikolt külső szén-

forrásként. Ez lehetővé teszi, hogy 

a tápanyagarányt optimalizálják és a 

denitrifikáció hatékonyságát fenntart-

sák, különösen a hét végén.

A külső szénforrást péntektől hétfő 

reggelig adagolják de a nem célzott 

adagolás rövidesen túl drágának 

bizonyult. Ma, egy mellékágba sze-

relt NITRATAX sc érzékelő (1. ábra), 

folyamatosan követi a nitráttartalmat a 

denitrifikációs szakasz végénél, és ami-

kor szükséges, indítja az etilén-glikol 

adagolását (2. ábra). A mérhető siker: 

a hozzáadott mennyiség akár 40 %-os 

csökkenése, 7.000 – 8.000 €-val ala-

csonyabb költséggel egyenértékű!

Megbízható nitrogénmérés

Ahogy fontos a denitrifikációs folyamat 

számára az egyenletes szénforrás, úgy 

fontos azon berendezések megbízható 

működése, amelyek a folyamatvezérlő 

rendszert mérési adatokkal látják el. 

Ezért az SC 1000-es vezérlőrendszer 

GSM-en keresztül a HACH LANGE 

Szolgáltató Osztályának düsseldorf-i 

központi bemenő szerveréhez csatla-

kozik (3. ábra). Abban a pillanatban, ha 

valamely belső számláló, amely az ipari 

mérőberendezés valamely részének 

elhasználódását jelzi, kinullázódik, vagy 

egy vészjelzést küld. A telemetriai cso-

port azonnal technikai támogatást nyújt 

akár telefonon, akár a helyszínen lévő 

technikuson keresztül. Radolfzell-ben 

az egyik ilyen, az 1154775 számú érzé-

kelőtől érkezett (a működési jelentés-

ben dokumentált) üzenetet követően a 

technikus azonnal felkereste az üzemet. 

(lásd a karbantartási jelentést). A tömíté-

sek és a törlőlapátok kicserélésre kerül-

tek mielőtt a berendezés működésében 

A radolfzell-i szennyvízkezelő 

üzem számokban
Tervezési 
kapacitás

80.000 PE

Kivitelezés 40.000 PE
Módszer Négy csatorna, mindegyik 

felvizi denitrifikációval, és 
alvizi foszfáteltávolítással

Szénforrás Etilén-glikol
Mérési 
technológia

4 × LDO
5 × NITRATAX plus sc,
3 × SC 1000 mérőmodul,
1 × kijelzőmodul GSM-mel

www.hach-lange.hu

1. ábra: A NITRATAX plus sc nitrátérzékelő 
(elkerülő ágban) a mintavevő egységre szerelve

2. ábra: Egyhetes NOx-N időgörbe (a levegőz-
tető medence kilépőáramában). Hozzáadott 
szénforrás nélkül a 18 mg/l-es nitrogén határ-
érték megbízhatóan nem tartható. A célzott 
szénhozzáadás (nyíl) évi 8.000 € megtakarítást 
eredményez.
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bármilyen hiba lépett volna fel.

Az ügyfél kérésére minden, a berende-

zésekről érkező üzenetet továbbítani 

lehet egy laptop-ra és egy mobiltelefon-

ra is. Üzembiztonság a legmagasabb 

szinten!

A jövőben, a határértékeket 

sosem lépik át

A szénadagok egyenletes elosztása 

a négy csatorna között, a határér-

ték feletti kevert minták 24 óra alatti 

számát egyértelműen egyharmadával 

csökkentette. Azért, hogy biztosítsák, 

hogy a határértékeket a jövőben sose 

léphessék át, minden egyes csatornát 

külön látnak el szénforrással (4. ábra). 

Egy, a következő tulajdonságokkal ren-

delkező adagolóegységet éppen most 

építenek:

-  Négy szivattyú, a négy adagolási 

ponthoz

-  Négy NITRATAX sc érzékelővel 

vezérelve

- SC 1000-hez csatlakoztatva

- Telemetrikus kapcsolattal

3. ábra: A működési és a karbantartási 
jelentések minden eseményt átláthatóvá és 
követhetővé tesznek.

Távkonfiguráció

A moduláris SC 1000-es vezérlő egy 

másik feladatot is meggyőzően lát el. 

A nitrát mérési helyének közelében egy 

túlfolyócsatornában induktív módszerrel 

mérik az áramlást. Heves esőzéskor 

ugyanakkor ezen a csatornán keresztül 

vezetik el a vizet. „Ez csak néhányszor 

történik meg évenként, de jelentőség-

gel bír a vízrendelet alapján kiadott 

engedéllyel kapcsolatban.” magyarázza 

Regina Eberle, a radolfzell-i laboratórium 

vezetője. „És mivel nem tudunk további 

kábeleket lefektetni innen a vezérlőállo-

másig, egyszerűen installáltunk egy ana-

lóg bemeneti kártyát az SC 1000-hez, 

és csatlakoztattuk az áramlásmérőhöz. 

A beállítást könnyű volt elvégezni, egy 

Düsseldorf-ba küldött e-mail segítsé-

gével. Ezután minden beállítást távkap-

csolaton keresztül végeztek el. Nagyon 

kényelmes.” (5. és 6. ábra)

4. ábra: A jövőben minden csatornának saját 
célzott szénforrása lesz.

5. ábra: SC 1000 bemeneti kártya, amely lehe-
tővé teszi analóg bemenőjelek feldolgozását.

MÉRŐHELY TÚLFOLYÓ GÁT
A BERENDEZÉS 
NEVE

NIVUS ÁRAMLÁS

A PARAMÉTER NEVE NK3 ELKERÜLÉS
PARAMÉTER L/S
MINTA KEZDETI ÉRTÉK
EGYSÉG „szabadon választható”
FELADAT ANALÓG
CSILLAPÍTÁS 10 s
0/4…20 mA 4-20 mA
0/4 mA érték 0,0
20 mA érték 600,0
AMIKOR HIBA 
TÖRTÉNIK

4 mA

KONCENTRÁCIÓ 1,801 L/S
KÖNYVELT IDŐSZAK 10 perc

6. ábra: A berendezés minden beállított para-
métere megváltoztatható távkapcsolaton 
keresztül.



Ipari méréstechnológia telemetrikus 
kapcsolattal
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Ipari mérőberendezések
NITRATAC plus sc ipari nitrátérzékelő
A rozsdamentes acél ipari érzékelő, a nitrát- és nitrittartalom mintavétel nélküli meghatározá-
sára. UV elnyelés mérése, reagens nélkül. Kiértékelés és működtetés SC 100-as vagy SC 1000-es 
vezérlő segítségével. Mellékágba telepítve az átfolyós cella elengedhetetlen. Mérési tartomány 
(NO2+3-N): 0,1-100 mg/l.
LDO optikai oxigénérzékelő
Kalibrációt nem igénylő, lumineszcenciás oldott oxigénérzékelő. A mért értékek digitális továbbí-
tása a vezérlőhöz. Nem zavarják a H2S vagy redukáló- és oxidálószerek. Kiértékelés és működtetés 
SC 100-as vagy SC 1000-es vezérlővel. Mérési tartomány: 0,1…20,00 mg/l, 2 éves garancia az 
érzékelősapkára, méretek 292 × 60 mm (hossz x átmérő), tömeg: kb. 1,4 kg.
SC 1000-es vezérlő
Egy teljes, SC érzékelők csatlakoztatására és működtetésére szolgáló vezérlőrendszer, egyetlen 
SC 1000 kijelzőegységből és egy vagy több SC 1000-es érzékelőmodulból áll.
Érzékelőmodul
Az érzékelőmodul akár 8 SC érzékelő csatlakoztatására is használható. Számos SC 1000-es 
érzékelőmodul csatlakoztatható egy SC 1000-es, adatbusz képességgel rendelkező, hálózaton 
keresztül.
Kijelzőegység
A hordozható grafikus egység az SC 1000-es vezérlőrendszer működtetéséhez. Egy SC 1000-es 
érzékelőmodul szükséges, hogy működtesse és csatlakoztassa a kijelzőegységet. Intuitív felhasz-
nálói útmutató és időgörbék, karbantartó felület, multimédia kártya csatlakozó (MMC).
Triband adattelefon GSM standardokhoz (GSM900, EGSM900, GSM1800, GSM1900) távoli adat-
átvitelhez és távműködtetéshez, beépített antennával. SIM-kártya (ISO 7816-3 IC, GSM11.11) 
szükséges, hogy az adattelefont használják. SMS-nek és adatszolgáltatásoknak elérhetőnek kell 
lenniük.
Telemetria
Mindig naprakész – a helyszínen vagy a terepen. Az SC 1000-es vezérlő SMS-t használ a csatla-
koztatott ipari érzékelők által regisztrált fontos események jelentésére. Az üzenetet egyidejűleg 
elküldi a mi Távszolgáltató Központunkba, ahol azt professzionális karbantartó személyzet elemzi. 
Ha szükséges, az eseményeket kezelni lehet közvetlenül telefonon keresztül. Hatékonyan tervez-
hető a karbantartók látogatása is, azaz a mérnöknél ott van minden szükséges alkatrész. Önnek 
hasznára válik, mert az SC technológia sok időt takarít meg és az ipari érzékelők magasabb szintű 
hozzáférhetőségét – az üzem korábban elérhetetlen szintű megbízható működését biztosítja.

NITRATAX plus sc ipari nitrátérzékelő

LDO optikai oxigénérzékelő

SC 1000 vezérlő GSM modullal


