
 NITRATAX sc için PROGNOSYS 
 Bakımla ilgili acil durumları ortadan kaldırın. 
PROGNOSYS, yaklaşan cihaz sorunlarıyla ilgili sizi uyararak bakım çalış-
malarınızda proaktif olmanızı sağlayan öngörü özellikli bir tanı sistemidir. 
Ölçümlerinizdeki değişikliklerin cihazınızdan mı yoksa numunedeki 
değişikliklerden mi kaynaklandığını net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

 Ölçüm Göstergesi 
 Ölçüm göstergesi, cihazın bileşenlerini izler ve bu bil-
gileri, ölçümler kuşkulu hale gelmeden, yaklaşan cihaz 
ihtiyaçlarıyla ilgili kullanıcıyı uyarmak için kullanır. 

 Servis Göstergesi 
 Servis göstergesi, cihazın bakım veya servis için 
kalan gün sayısını takip eder. 

Ölçümleriniz 
etkilenmeden 
bakımlarınızı 

planlama zamanı.

İlgili cihaz bileşenleri yakın zamanda bakım gerektiriyorsa, bakım göstergesi için düşünülen 
parametrelerin ve görevlerin birçoğu servis göstergesi aracılığıyla görüntülenecektir.

BAKIM GEREKLİ BAKIM BEKLENİYOR BAKIM PERFORMANSI

 Ölçüm Göstergesi 
 Ölçüm ve/veya referans ışık hüzmesi 
okumaları son derece düşük 

 Referans ışık hüzmesinden elde edilen 
ışık ölçümü, ölçümün ışık hüzmesinden 
daha düşüktür (negatif nitrat ölçümü) 

 Işık hüzmesi ölçümleri son derece yüksek 
nitrat konsantrasyonları gösteriyor, 
AKM yüksek 

 Bir LED çalışmıyor 

 Silecek takılmış veya pencereyi engelliyor 

 Flaş lambasının değiştirilmesi gerekebilir 

 Sensörde su 

 Herhangi bir cihaz hatası 

 Servis Göstergesi 
 Bir sonraki önerilen bakım görevine 1 gün 
veya daha az süre var 

 Ölçüm Göstergesi 
 Ölçüm ve/veya referans ışık hüzmesi 
ölçümleri alt sınıra yaklaşıyor 

 Referans ışık hüzmesinden gelen ışık 
ölçümü beklenen değerlerin üzerinde 

 Işık hüzmesi ölçümleri potansiyel olarak 
yüksek nitrat konsantrasyonlarını gösteri-
yor, AKM yüksek 

 Sileceğin değiştirilmesi gerekebilir 

 Sensörde yüksek nem tespit edildi 

 Flaş lambası aşınmaya başlıyor 

 Herhangi bir cihaz uyarısı 

 Servis Göstergesi 
 Bir sonraki bakım görevine 2 – 14 gün kaldı 
(kullanıcı tarafından ayarlanabilir) 

 Ölçüm Göstergesi 
 UV ışığı ve tespit mekanizması iyi durumda; 
ölçüm ve/veya referans ışık hüzmesi 
okumaları kabul edilebilir aralık dahilinde 

 Işık hüzmesi ölçümleri beklenen aralık 
dahilinde 

 Silecek motoru iyi durumda 

 Silecek iyi durumda 

 Silecek hatası yok 

 Sensörde nem tespit edilmedi 

 Flaş lambası iyi durumda 

 Servis Göstergesi 
 Bir sonraki bakım görevine 7 – 14 gün 
kaldı (kullanıcı tarafından ayarlanabilir) 
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