
RTC-DOS-mODule 
RealTime DOSeeRRegeling 
van nuTRiënTen

verbeterde compliance voor TOC-/CZv-
effluentwaarden
De RTC-DOS zorgt ervoor dat de biologische zuivering altijd 
wordt uitgevoerd met een optimale C/N/P-verhouding om te 
voldoen aan alle mogelijke effluentgrenswaarden.

minimaal verbruik van additieven
Het systeem doseert op basis van de TOC-meting van het 
influent alleen waar nodig en hierdoor wordt overdosering 
voorkomen. 

voorspellende diagnoses
Prognosys is een voorspellend diagnosesysteem dat u 
waarschuwt voor toekomstige problemen met uw instrument, 
waardoor u proactief kunt zijn in uw onderhoud. U kunt nu 
zeker weten of veranderingen in uw metingen het gevolg zijn 
van veranderingen in uw instrument of in uw water.

als we service zeggen, bedoelen we service!
Een volledig servicepakket omvat routinematige 
onderhoudsbezoeken en garantiereparaties door experts van de 
plaatselijke buitendienst, plus een team van technische experts 
op afstand dat uw systeem kan bewaken om te zorgen voor 
optimale prestaties. Het is alsof er altijd een technicus van Hach 
op de locatie aanwezig is. 

nutriëntdosering. Onder controle.
Het RTC-DOS-systeem van Hach® optimaliseert de dosering van P- en N-bronnen op basis van een online 
TOC-meting om een optimale C/N/P-verhouding te bereiken, voor het optimaal verwijderen van koolstof 
uit koolstofrijke afvalwaterstromen. Optioneel kunnen meetsignalen voor fosfaat, ammonium en nitraat 
worden gebruikt om de terugvoerregeling verder te optimaliseren.

Applicaties
• Communaal afvalwater 
• Industrieel afvalwater
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Werkingsprincipe
De RTC-DOS doseert nutriënten zoals ureum en fosforzuur in industriële AWZI’s optimaal en zorgt zo voor een specifiek C/N/P-evenwicht. 
De RTC-DOS combineert een op TOC-belasting gebaseerd toevoeralgoritme met een terugvoerregelkring van het PID-type, aan de hand 
van de resterende NH4-N- respectievelijk PO4-P-concentratie in het effluent van de beluchting. 

Met het toevoeralgoritme wordt de doseersnelheid voor ureum en fosforzuur berekend op basis van de TOC-influentbelasting en 
aanpasbare specifieke doseersnelheden voor N/TOC = kg N / kg TOC en P/TOC = kg P / kg TOC.

Er kunnen maximaal 4 verschillende doseersnelheden worden opgeslagen en geactiveerd om te voldoen aan wijzigingen in de 
stroomopwaartse productie. 

De concentratie en dichtheid van toegevoegde nutriënten en chemicaliën kunnen worden aangepast.

Om te compenseren voor een veranderende samenstelling van afvalwater en karakteristieken van slib, evenals ter voorkoming van 
uitgebreide nitrificatie wordt er als extra maatregel een gesloten lus-PID-regeling toegepast om een vooraf bepaalde instelwaarde voor PO4-
P-, NO3-N- en NH4-N aan het eind van de beluchting te bereiken. Om overdosering van stikstof te voorkomen in het geval van nitrificatie, 
wordt de effluentbeluchting van de NO3-N-concentratie meegenomen in de terugvoerregeling. Met de RTC-DOS kan de berekende 
nutriëntdoseersnelheid worden verdeeld in verschillende doseerpunten.

Er kunnen minimale en maximale specifieke doseersnelheden worden gedefinieerd om de dosering binnen een bepaald bereik te houden. 

Bestelinformatie
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RTC-DOS-module
LXZ514 RTC-DOS-module, alleen software. Te gebruiken in combinatie met LXV515. 

Regelmodule voor de optimalisatie van nutriëntdosering. Verkrijgbaar als 1- of 2-kanaals versie.

LXV515 Hardware IPC

N.B.: voor gebruik van de RTC-module is een SC1000-controller met RTC-kaart nodig.

Vertrouw op uw regelingen met een eersteklas servicepartner. Vertrouw op uw metingen met Hach Service.
De inbedrijfnameservice van Hach voor RTC garandeert dat uw complete oplossing voor real-time-regeling correct wordt 
geïnstalleerd en geconfigureerd en efficiënt wordt geoptimaliseerd. Tijdens de eerste 3 maanden van gebruik na het opstarten 
(inbedrijfnameperiode) zal Hach uw systeem goed in de gaten houden en uw gegevens op afstand bekijken om ondersteuning te 
kunnen bieden en uw RTC te optimaliseren zodat de prestaties en efficiëntie voor uw toepassing worden gerealiseerd.


