
Pequenos atalhos – 
resultados optimizados
Analisadores ‘On-site’ de amónio e fosfato

INFORMAÇÃO
ANÁLISES DO PROCESSO

ANALISADORES ‘ON-SITE’ 

AMTAX SC + PHOSPHAX SC



No local correcto do processo: 
AMTAX sc e PHOSPHAX sc

Corte nos custos de investimento:
analisadores “On-site” NH4 e PO4

Tanto o AMTAX sc como o PHOSPHAX sc

não necessitam de um local de análise

separado do restante equipamento.

Anteriormente as análises executadas

com base em reagentes líquidos que

fazem depender o resultado da tempe-

ratura a que estão sujeitos, requeriam

avultados investimentos financeiros

assim como consumos de tempo ele-

vados no seu projecto e concepção

para atingir medições com estabilidade.

Agora a HACH LANGE simplificou-o,

ao proteger o núcleo central da conhe-

cida série AMTAX e PHOSPHAX, com

um abrigo à prova de intempéries, com

fechadura. Mais, a operação dos siste-

mas electrónicos e de análise, estão

protegidos por um sistema passivo (iso-

lamento) e um outro activo (controlo de

temperatura). A amostra e a sua ava-

liação são por todos estes factores livres

de qualquer influência originada por

factores exteriores.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_ANALIZADORES “ON-SITE”

“On-site” significa medir amónio e fosfato directamente no tanque. A grande vantagem é que caminhos

curtos na amostragem produzem resultados mais rápidos e livres de interferências. Esta é a ideia subja-

cente à nova geração de analisadores digitais da HACH LANGE – AMTAX sc e PHOSPHAX sc. 

O conceito é uma extensão prática e lógica da série AMTAX e PHOSPHAX já conhecidos e comprova-

dos. Combina todas as vantagens: a grande precisão de um analisador e a simplicidade de uma sonda.

A concepção dos sistemas de análise e

adição de reagente é igual no AMTAX sc

e no PHOSPHAX sc, fornecendo acessi-

bilidade permanente e completa trans-

parência. O AMTAX sc mede a concen-

tração NH4-N através da utilização

de eléctrodo sensível à presença NH3

(gás/GSE)

A diferença no PHOSPHAX sc: um fotómetro de

duplo feixe por LEDs determina a concentração

de PO4-P

Vantagens combinadas: 
Analisador e sonda num só
A medição exacta e precisa de um

analisador, instalada ao lado do tanque

como uma sonda! Estas vantagens

estão combinadas nos analisadores –

SC para a determinação de NH4-N e

PO4-P. O AMTAX sc e o PHOSPHAX sc

foram concebidos para serem instala-

dos no local da medição.

Encetam medições de alta precisão no

local exacto no processo, e a sua aná-

lise não é afectada pelo ambiente exter-

no. Mais, são equipamentos simples

de montar e de manusear. Com a sua

tecnologia SC, estão desde logo aptos

a serem integrados na rede em gestão

por controladores SC.
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Submerso em água: 

Enquanto que a sonda de filtração

de baixa manutenção faz análises

contínuas à água, bolhas de ar

previnem a agregação de camadas

de sujidade

Instalação local, ao lado do tanque de trabalho, à prova de 
intempéries
� Amostra exacta com o mínimo de esforço – sem

medidas de construção adicionais

Simples e directo como uma sonda 
� Manuseamento simplificado durante a medição 

e a instalação

Exacto e preciso como um analisador 
� Transparente, tecnologia de medição de grande 

qualidade que fornece valores de confiança com 
os mais curtos períodos de resposta

Instalação flexível
� Fácil de integrar em instalações novas ou existentes

Sonda de filtração em posição de 

serviço: o sistema completo está 

instalado ao lado do tanque e requer

muito pouco espaço

Montagem

Módulo filtro

Limpeza por bolhas

de ar

Filtrar 

para o instrumento 

de medição



Medição de amónio e fosfato sob a 
plataforma SC

Medidas NH4 e PO4

compatibilidade SC 
O AMTAX sc e o PHOSPHAX sc falam

a linguagem da tecnologia SC. Isto

significa que podem partilhar um con-

trolador SC com outros sensores até

um total de oito.

Os analisadores SC beneficiam do

manuseamento cómodo do controla-

dor SC e de um interface de utilizador

uniforme: um ecrã operativo a cores e

sensível ao toque, no qual as curvas

de valores medidos sobre o tempo

decorrido são apresentados.

Grande amplitude de medição
para todas as aplicações
Devido à sua grande amplitude de gama

de medida (0,05 de 1.000 mg/l NH4-N e

de 0,05 a 50 mg/l PO4-P), os novos

analisadores são extremamente versá-

teis. Podem ainda ser utilizados para

determinações precisas nos limites de

detecção e análise em águas de con-

sumo e águas residuais.

Isto significa que, por exemplo, o NH4,

o O2 e o PO4 podem ser monitorizados

em paralelo, em processos estandardi-

zados num estágio de lamas activa-

das de estações de tratamento muni-

cipais e industriais. Os sensores

funcionam tanto em rede, como em

soluções descentralizadas.

A plataforma SC é a tecnologia de ponta da HACH LANGE com um controlador universal concebido para

todas as sondas e analisadores. Esta tecnologia de segurança para o futuro foi agora estendida para o

amónio e o fosfato – dois parâmetros chave na análise de águas de consumo e de águas residuais. 

O AMTAX sc e o PHOSPHAX sc são os primeiros membros da nova geração de analisadores de alta tecno-

logia para a medição em processo. Oferece todas as vantagens da tecnologia SC, como instrumentos

são facilmente combináveis com todos os sensores na rede ou podem ser utilizados como uma solução

descentralizada. As medições NH4 e PO4 são assim na prática flexíveis e reduzidas em custos.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_REDE

Mais de oito sensores num controlador SC por estação
de medição
� Redução de custos 

“Plug and Play” com o controlador SC 
� Simples de instalar e manusear e, portanto,

rapidamente disponível para utilização 

Controlo do processo através de medição de NH4 e PO4

� Optimização do processo

Flexível no sistema SC: o AMTAX sc

e o PHOSPHAX sc podem ser com-

binados com todos os sensores

através do controlador SC

PO4-P

NH4-NpHNO3

SAC O2

Cloro
Ozono

Lamas



A amostra é transportada

apenas em pequenas distân-

cias em tubos protegidos

contra condições climatéri-

cas extremas entre a recolha

da amostra e a sua análise

Apenas a sonda de filtração

de reduzida manutenção

tem contacto com o fluido a

analisar

No sítio certo do processo:

instalação simples, rápida e

no local de análise 

Podem ser operados até dois

analisadores SC em apenas

uma estação de medição

Ponto de

amostragem

Estação

de análise

Ponto de amostragem

e análise

On site – sem desvios
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Presente

Passado
Caminhos curtos – 
Melhores resultados
Instalação on-site junto do tanque 

de trabalho do AMTAX sc e do

PHOSPHAX sc elimina desvios!

A recolha da amostra e a sua análise

foram aproximadas e formam um siste-

ma integrado com tecnologia de con-

trole contemporânea. Longos caminhos

de amostra são coisa do passado.

As vantagens são óbvias. Não há fac-

tores como os processos de degrada-

ção na linha de amostra que poderia

causar alterações na amostra e distor-

cer os valores de medição. A resposta

é também mais rápida: apenas 5 minu-

tos entre a recolha da amostra e os

valores de medição!



AMTAX sc

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_DADOS TÉCNICOS

Dados Técnicos: AMTAX sc
Método de medição GSE (eléctrodo sensível ao gás)

Gama de medição 0,05 - 20,0 mg/l NH4-N 1,0 -100 mg/l NH4-N 10 -1.000 mg/l NH4-N

Limite inferior de detecção 0,05 mg/l NH4-N 1,0 mg/l NH4-N 10 mg/l NH4-N

Precisão 3 % +0,05 mg/l 3 % +1,0 mg/l 4,5 % +10 mg/l

Tempo de resposta (T90) 5 min. incluindo a preparação da amostra

Intervalo de medição 5 –120 min.

Características especiais Limpeza e calibração automáticas, auto-diagnóstico extensivo, 

versão de dois canais opcional para preparação contínua de amostra

Instalação Montagem em parede, calha e em suporte interior ou exterior (IP 55)

Dimensões (L x A x D) 540 x 720 x 390 mm

Alimentação 230 V AC/50 Hz (opcional 115 V AC, 50 – 60 Hz), conexão no SC 1000 Controller

Peso 31 kg incluindo reagentes

Temperatura ambiente -20 °C a +45 °C

Temperatura da amostra +4 °C a +40 °C

Preparação de amostra Sonda de filtração (vide abaixo) e preparação de amostra contínua com FILTRAX,  ultra filtração, etc

Operação/Saídas Através do controlador SC; saídas: mA, relé, bus

Dados técnicos: sonda de filtração para 
AMTAX sc ou PHOSPHAX sc

Grande amplitude de medição e
máxima precisão 
O AMTAX sc mede a concentração de

amónio através de um eléctrodo sensí-

vel ao gás (GSE). O amónio na amostra

é primeiro convertido em amoníaco.

Apenas o gás NH3 passa através da

membrana permeável do eléctrodo e

é detectado. Este método garante

uma grande amplitude de medição e 

é menos susceptível a interferências

que os métodos que utilizam eléctrodo

de iões selectivos (ISE).

Princípio funcional Membrana de filtração In-situ; com módulos de filtro substituíveis

Características especiais Auto-limpeza contínua por bolhas de ar

Tempo de manutenção Tipicamente cerca de 0,5 h/mês

Instalação Instalado no tanque ou canal (IP 68)

Dimensões (L x A x D) 315 x 250 x 120 mm

Peso Aprox. 8 kg

A HACH LANGE reserva-se ao direito de alterar os dados sem notícia prévia

São necessários apenas

alguns minutos para mudar

o electrólito e desenroscar a

tampa da membrana do GSE

Membrana de sensibili-

dade ao gás para NH3

Cápsula de membrana

com rosca 

Eléctrodo



PHOSPHAX sc
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Dados técnicos: PHOSPHAX sc

Mais de 50% de redução nos cus-
tos com químicos usando o método
amarelo de análise
O PHOSPHAX sc determina o teor de fos-

fato através do método amarelo de análise

(determinação por vanádo-molibdato).

Um fotómetro de reduzida manutenção

com duplo feixe e fonte de luz por LEDs

mede a cor amarela específica do PO4.

Antes de cada medição, determina auto-

maticamente a cor intrínseca da água

residual. Este valor é levado em conta 

em cada determinação. Resultados de

medição distorcidos são assim excluídos.

O método amarelo requer muito pouco

reagente e portanto reduz consideravel-

mente custos operativos.

Quando o sistema reconhece automaticamente

que o desempenho do filtro está a deteriorarse, ...

… as superfícies do filtro podem simplesmente

ser limpas da agregação

Apenas depois de alguns minutos a sonda de

filtração está pronta a ser novamente utilizada

Método de medição Fotómetro de duplo feixe luminoso por LEDs (método amarelo)

Gamas de medição 0,05 –15,0 mg/l PO4-P 1,00 – 50,0 mg/l PO4-P

Limite inferior de detecção 0,05 mg/l PO4-P 1,00 mg/l PO4-P

Precisão 2 % +0,05 mg/l 2 % +1,0 mg/l

Tempo de resposta (T90) 5 min. incluindo a preparação da amostra

Intervalo de medição 5 –120 min.

Características especiais Limpeza e calibração automáticas, auto-diagnóstico extensivo, 

versão de dois canais opcional para preparação contínua de amostra

Instalação Montagem em parede, calha e em suporte interior ou exterior (IP 55)

Dimensões (L x A x D) 540 x 720 x 390 mm

Alimentação 230 V AC/50 Hz (opcional 115 V AC, 50 – 60 Hz), conexão no SC 1000 Controller

Peso 31 kg incluindo reagentes

Temperatura ambiente -20 °C a +45 °C

Temperatura da amostra +4 °C a +40 °C

Preparação de amostra Sonda de filtração (vide à esquerda) e preparação de amostra contínua com FILTRAX, ultra filtração, etc.

Operação/Saídas Através do controlador SC; saídas: mA, relé, bus

A HACH LANGE reserva-se ao direito de alterar os dados sem notícia prévia

O fotómetro de grande

durabilidade, com duplo

feixe por LEDS, fornece

resultados muito exactos

Reagente

LED Referência 

LED

Expansão

Fotodíodo

Amostra 
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AMTAX SC + PHOSPHAX SC_INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA

Informações para encomenda
DESCRIÇÃO ARTIGO N.
AMTAX sc*
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, com sonda de filtração de 5 m (230 V AC) LXV421.99.11001

- 1,0 –100 mg/l NH4-N, com sonda de filtração de 5 m (230 V AC) LXV421.99.21001

- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, com sonda de filtração de 5 m (230 V AC) LXV421.99.31001

- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, versão de 1-canal de amostra contínua LXV421.99.13001

- 1,0 – 100 mg/l NH4-N, versão de 1-canal de amostra contínua LXV421.99.23001

- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, versão de 1-canal de amostra contínua LXV421.99.33001

- Versões de 2-canais e fornecimento de energia de 115 V AC Sob pedido

PHOSPHAX sc*
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, com sonda de filtração de 5 m (230 V AC) LXV422.99.11001

- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, com sonda de filtração de 5 m (230 V AC) LXV422.99.21001

- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, versão de 1-canal de amostra contínua LXV422.99.13001

- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, versão de 1-canal de amostra contínua LXV422.99.23001

- Versões de 2-canais e fornecimento de energia de 115 V AC Sob pedido

ACESSORIOS
Kit reagente AMTAX sc de 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N LCW865

Kit reagente AMTAX sc de 1,0 –100 mg/l NH4-N LCW871

Kit reagente AMTAX sc de 10,0 –1.000 mg/l NH4-N LCW866

Soluções de limpezas AMTAX sc LCW867

Eléctrodos NH4-N LZY069

Electrólito/3 cápsulas de membrana (conjunto) LCW868

Reagente PHOSPHAX sc LCW869

Solução de limpeza PHOSPHAX sc LCW870

Sonda de filtração 230 V AC/50 Hz, tubo aquecido de 5 m LXV429.99.01000

Sonda de filtração 230 V AC/50 Hz, tubo aquecido de 10 m LXV429.99.02000

Sonda de filtração 115 V AC/50 – 60 Hz, tubo aquecido de 5 m LXV429.99.01100

Sonda de filtração 115 V AC/50 – 60 Hz, tubo aquecido de 10 m LXV429.99.02100

Módulo de filtração LZY140

SC 1000 Controller LXV400 + LXV402

Montagem da sonde de filrição no rebordo do tanque LZX414.00.50000

Montagem em varandim para analisador SC LZY285

A HACH LANGE reserva-se ao direito de alterar os dados sem notícia prévia 

*Outros modelos sob solicitação

Serviços HACH LANGE

Assistência técnica no local pela nossa

equipa no terreno. 

Reparações e contratos de manutenção.

Garantia de conformidade com a 

legislação, assim como com a protecção

ambiental por meio da recolha dos 

reagentes usados.

Operação confiante de todos os equipa-

mentos, graças à flexibilidade dos nossos

serviços e contratos de manutenção.

www.hach-lange.pt

actualizada e segura, com possibilidade

de downloads, informações e aquisições.

Economia de custos com a optimização

do processo utilizando o laboratório

móvel HACH LANGE.

HACH LANGE – o especialista para análises de águas

Tudo de um 
só fornecedor

Para todas as 
aplicações

Parâmetros de A a Z

As solução da HACH LANGE, são
soluções feitas por medida para as
águas residuais, águas de consumo
e águas do processo - para um
controlo confiante da operacionali-
dade do processo, assim como a
monitorização constante sobre os
valores limites impostos por lei.

Da amónia ao zinco coerentemente
prático na sua utilização diária.
Entidades reguladoras e indústria,
sabem que podem confiar nas
soluções HACH LANGE para tudo
desde a preparação de amostra até
ao controlo de qualidade.

Seja análises de campo ou laboratório,
medições por técnica de amostragem
ou em processo, a HACH LANGE afirma-
se em todo o espectro de análises de
águas, desde métodos de comparação
visual até sistemas abrangentes de
reagentes, medição por tecnologias
avançadas e acessórios.


