
Ciągły pomiar ładunku zanieczysz-
czeń organicznych: UVAS plus sc

INFORMACJE O PRODUKCIE
TECHNIKA POMIARÓW CIĄGŁYCH
UVAS PLUS SC

Ładunek zanieczyszczeń 

organicznych – pomiar bez 

odczynników

Sonda procesowa UVAS plus sc mie-

rzy spektralny współczynnik absorpcji 

przy 254 nm. SAK254 jest to jednostka 

zawartości rozpuszczonych związków 

organicznych. Sonda dokonuje pomia-

ru bezpośrednio w medium – bez 

potrzeby poboru próbki. Wartości 

pomiarowe uzyskiwane są bez 

opóænień czasowych – bez potrzeby 

korzystania z odczynników.

Szybkie wyniki, prosta obsługa, 

niskie koszty

Sonda UVAS plus sc umieszczana jest 

bezpośrednio w medium i dostarcza 

wyniki  pomiarowe w przeciągu 

sekund. Obsługa i konserwacja są 

wyjątkowo proste dzięki automatycz-

nemu samo czyszczeniu (wycieraczka). 

Bezodczynnikowy proces pomiarowy 

dostarcza niezawodnych wartości 

pomiarowych przy wyjątkowo niskich 

kosztach eksploatacji.

"¾ Bez poboru i przygotowy-

wania próbki

"¾ Wartości pomiarowe uzy-

skiwane bez opóænień 

czasowych

"¾ Bez odczynników

"¾ Samoczyszcząca się sonda



Dane do zamówieniaDane techniczne

TECHNIKA POMIARÓW CIĄGŁYCH_UVAS PLUS SC
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Proces pomiaru Opatentowany 2-wiązkowy pomiar absorpcji UV; 

bezodczynnikowo

Metoda pomiarowa SAK 254 według normy DIN 38404 C3

Zakres pomiaru

1 mm

2 mm

5 mm

50 mm

Możliwość kalibracji sondy dla pomiaru ChZT, 

OWO

2-3.000 m-1 

0-1.500 m-1 

0,1-600 m-1 

0,01-60 m-1 

Szczelina pomiarowa 1, 2, 5 i 50 mm

Kompensacja 550 nm

Interwał pomiarowy >1 min

Długość kabla sondy 10 m

Ciśnienie dla sondy Max. 0,5 bara

Temperatura otoczenia +2 °C do +40 °C

Czyszczenie Automatyczne, dzięki wycieraczce

Materiał Obudowa sondy ze stali szlachetnej 1.4571

Waga Ok. 3,6 kg

Przegląd co 6 miesięcy
Konserwacja 1 h/miesiąc, typowa

Przepływ próbki Przynajmniej 0,5 L/h próbki przy armaturze 

 przepływowej
Przyłącze próbki Wąż średn. wewn. 4 mm / średn. zewn. 6 mm 

dla armatury przepływowej
Wymiary armatury 
przepływowej

210 mm × 500 mm × 170 mm 

(wys. × dł. × głęb.)

Wymiary Ok. 70 mm × 333 mm (średn. × dł.)

Jednostka pomiarowa Uniwersalne przetworniki pomiarowe SC 200 

(model LXV404) lub SC 1000 (model LXV400 i 

model LXV402)

Może ulec zmianie.

Przykład instalacji sondy w wersji 

zanurzeniowej

OPIS NR. ZAM.
UVAS plus sc
1 mm LXV418.99.10001

2 mm LXV418.99.20001

5 mm LXV418.99.50001

50 mm LXV418.99.90001
AKCESORIA
Mocowanie do krawędzi zbiornika LZX414.00.10000

Armatura przepływowa 2 mm sondy SC LZX869

Armatura przepływowa 5 mm sondy SC LZX867

Armatura przepływowa 50 mm sondy SC LZX868

CZĘŚCI ZAMIENNE I ZUŻYWAJĄCE SIĘ
Profile wycieraczki
1 mm (5 szt.) LZX148

2 mm (5 szt.) LZX012

5 mm (5 szt.) LZX117

50 mm (10 szt.) LZX119

UVAS plus sc z armaturą przepływową

Zadzwoń, aby złożyć zamówienie.

Informacje i porady: Zadzwoń, aby 

uzyskać wsparcie techniczne.

Pomoc techniczna w terenie. 

Usługi HACH LANGE


