
Korta responstider – 
optimala resultat
Analysatorer för ammonium och fosfat

INFORMATION
PROCESSMÄTNINGSTEKNIK

ANALYSATORER ON-SITE

AMTAX SC + PHOSPHAX SC



På rätt plats i processen: 
AMTAX sc och PHOSPHAX sc

Säkra investeringar: analysatorer

för NH4 och PO4 på plats

AMTAX sc och PHOSPHAX sc kräver

ingen separat analysstation. Klimat-

beroende våtkemisk analys krävde

förr kostnadsintensiva och tidskrävan-

de tillbyggnader. Numera skyddar

HACH LANGE kärnan hos de väl be-

prövade AMTAX- och PHOSPHAX-

serierna med en väderbeständig låsbar

kapsling. Dessutom skyddas de elek-

troniska systemens och analyssyste-

mens drift både passivt (isolering) och

aktivt (temperaturkontroll). Provet och

mätresultatet påverkas därför inte av

externa faktorer.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_ANALYSATORER FÖR ANVÄNDNING ON-SITE

“On-site” innebär att ammonium och fosfat kan mätas direkt i bassängen. Den stora fördelen är att korta

transportsträckor för provet ger snabba, tillförlitliga mätresultat. Detta är idén bakom den nya generatio-

nen av digitala analysatorer från HACH LANGE – AMTAX sc och PHOSPHAX sc. 

Konceptet är en praktisk och logisk utveckling av de väl beprövade serierna för AMTAX och PHOSPHAX.

Det kombinerar samtliga fördelar: den höga noggrannheten hos en analysator och den enkla användningen

hos en givare.

Utformningen av de lättillgängliga
och överskådliga analys- och reagens-
systemen är samma hos AMTAX sc
som hos PHOSPHAX sc. AMTAX sc
mäter koncentrationen av NH4-N med
hjälp av en gaskänslig elektrod (GSE)

Skillnaden hos PHOSPHAX sc består i att där
bestäms PO4-P-koncentrationen med hjälp av
en fotometer med ljusstrålar från två lysdioder 

Kombinerade fördelar: 

analysator och givare i ett

Exakta, felfria mätresultat som en analy-

sator, installerad vid sidan av bassängen

som en givare! Dessa fördelar kombineras

i SC-analysatorerna för bestämning av

NH4-N och PO4-P. AMTAX sc och

PHOSPHAX sc är utformade för att

monteras direkt vid mätstationen.

Mätningar utförs vid exakt rätt tidpunkt

i processen och den noggranna analy-

sen påverkas inte av yttre störningar.

Dessutom är de enkla att montera och

använda. Med hjälp av SC-tekniken kan

de även användas i nätverk tillsammans

med SC-instrumentet.
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Nedsänkt i vatten: 
Filtergivaren kräver minimalt
underhåll även vid kontinuerlig
vattenprovtagning eftersom 
luftbubblor förhindrar att smuts-
avlagringar bildas

On-site installation vid sidan av bassängen i väderbeständig kapsling
� Störningsfri och enkel provtagning – inga extra 

byggkostnader

Enkel som en givare
� Okomplicerad användning vid mätnings- och 

installationsarbeten

Exakt och driftsäker som en analysator
� Lättavläst mätteknik av högsta kvalitet ger pålitliga

mätvärden med kortast möjliga svarstid

Flexibel installation
� Enkel att integrera i både befintliga och nya 

anläggningar

Filtergivaren på plats: det fullständiga
systemet monteras vid sidan av bassäng-
en och kräver väldigt lite utrymme

Montering

Filtermodul

Rengöringssystem 
med luftbubblor

Filtrat 
till mätinstrumentet



Mätning av ammonium och 
fosfat på SC-plattformen

Mätning av NH4 och PO4

SC-kompatibel

AMTAX sc och PHOSPHAX sc talar

SC-teknikens språk. Detta innebär att de

kan dela ett SC-instrument med upp

till åtta givare.

SC-analysatorerna tjänar på den enkla

användningen och det enhetliga använ-

dargränssnittet hos SC-instrumentet,

en självförklarande färgpekskärm som

visar mätvärden och kurvor över tids-

förlopp.

Brett mätområde för alla 

tillämpningar

Tack vare breda mätområden (0,05 –

1.000 mg/l NH4-N och 0,05 – 50 mg/l

PO4-P) är de nya analysatorerna

extremt mångsidiga. De kan även

användas för exakta bestämningar 

vid extrema tillämpningar för analys 

av vatten och avloppsvatten.

Detta innebär bl. a. att NH4, O2 och

PO4 kan övervakas parallellt i standard-

processerna i bassängen för aktivt

slam hos kommunala och industriella

avloppsreningsverk. Givarna fungerar

både i nätverk och i decentraliserade

lösningar.

SC-plattformen är den ledande nya tekniken från HACH LANGE med samma instrumentprincip för alla

givare och analysatorer. Denna framtidssäkra teknik har nu utökats så att den även täcker ammonium och

fosfat – två nyckelparametrar vid analys av vatten och avloppsvatten. 

AMTAX sc och PHOSPHAX sc är de första medlemmarna i en ny generation av analysatorer för process-

mätningsteknik. De erbjuder alla fördelarna hos SC-tekniken eftersom instrumenten är fritt kombinerbara

med alla givare i nätverket. De kan dessutom användas som en decentraliserad lösning. Detta leder till

flexibla och kostnadsbesparande mätningar av NH4 och PO4.

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_NÄTVERK

Upp till åtta givare för ett SC-instrument per mätstation
� Kostnadsbesparande

“Plug and play” med SC-instrumentet
� Enkel installation och användning gör att

instrumentet snabbt är klart för drift

Processkontroll genom mätning av NH4 och PO4

� Processoptimering

Flexibla i SC-systemet: 
AMTAX sc och PHOSPHAX sc kan
kombineras med samtliga givare
via SC-instrumentet

PO4-P

NH4-NpHNO3

SAC O2

Klor

Ozone

Slam



Provet färdas endast korta
sträckor i frostsäkra slangar
mellan provtagning och
analys

Bara den i stort sett 
underhållsfria filtergivaren
kommer i kontakt med 
vattenprovet

På rätt plats i processen:
enkel och snabb installation
av SC-analysatorerna

Upp till två SC-analysatorer
kan köras vid en mätstation

Provtagningsplats

Analysplats

Provtagnings- och 
analysplats

On-site – inga omvägar
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Idag

Förr
Korta sträckor – optimala resultat

Installation av AMTAX sc och 

PHOSPHAX sc direkt on-site vid sidan

av tanken gör så man slipper extra

omvägar! Provtagning och analys förs

samman och bildar ett integrerat sys-

tem med modern teknik. Långa prov-

tagningsvägar hör till det förgångna.

Fördelarna är uppenbara. Det hinner

inte förekomma några nedbrytnings-

processer i provlinjen som kan förändra

provet och därmed orsaka störningar

av mätvärdena. Svarstiden är också

snabbare – endast 5 minuter från prov-

tagning till mätvärde!



AMTAX sc

AMTAX SC + PHOSPHAX SC_TEKNISKA DATA

Tekniska data: AMTAX sc

Mätmetod GSE (gaskänslig elektrod)
Mätområde 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N 1,0 –100 mg/l NH4-N 10 –1.000 mg/l NH4-N
Lägsta detektionsgräns 0,05 mg/l NH4-N 1,0 mg/l NH4-N 10 mg/l NH4-N
Noggrannhet 3 % +0,05 mg/l 3 % +1,0 mg/l 4,5 % +10 mg/l
Svarstid (T90) 5 min. inklusive provberedning
Mätintervall 5 –120 min.
Specialfunktioner Automatisk rengöring och kalibrering, utförlig självdiagnos, 

version med två kanaler för kontinuerlig provberedning som tillval
Installation Kan monteras på en vägg, ett räcke eller ett stativ. Inomhus eller utomhus (IP55)
Mått (B x H x D) 540 x 720 x 390 mm
Elförsörjning 230 V AC/50 Hz (alternativt 115 V AC, 50 – 60 Hz), anslutning på instrumentet SC 1000 Controller
Vikt 31 kg inklusive reagenser
Omgivningstemperatur -20 °C till +45 °C
Provtemperatur +4 °C till +40 °C
Provberedning Filtergivare (se nedan) eller kontinuerlig provberedning med FILTRAX, ultrafiltrering, o. s. v.
Drift/utgångar Via SC-instrumentet; utgångar: mA, relä, buss

Tekniska data: Filtergivare till AMTAX sc eller PHOSPHAX sc

Brett mätområde och maximal

noggrannhet 

AMTAX sc mäter koncentrationen av

ammonium med hjälp av en gaskänslig

elektrod (GSE). Ammoniumet i provet

omvandlas först till ammoniak i gasform.

Endast NH3-gasen går genom elektro-

dens gasgenomträngliga membran där

den sedan mäts. Denna metod ger ett

brett mätområde. Dessutom är den

mindre känslig för störningar än de

metoder som använder en jonselektiv

elektrod (ISE).

Arbetsprincip Membranfiltrering direkt i mediet, filtermodulerna är utbytbara
Specialfunktioner Kontinuerlig självrengöring med luftbubblor
Tid för underhåll Normalt ca 0,5 timmar/månad
Installation Montera i bassängen eller kanalen (IP68)
Mått (B x H x D) 315 x 250 x 120 mm
Vikt Ungefär 8 kg

Avvikelser från databladets uppgifter kan förekomma

Det tar bara några få minu-
ter att byta den gaskänsliga
elektrodens elektrolyt och
membranhätta

Gaskänsligt 
membran för NH3

Avskruvbar
membranhätta

Elektrod



PHOSPHAX sc
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Tekniska data: PHOSPHAX sc

50 % färre kemikalier med den

väl beprövade gula metoden

PHOSPHAX sc bestämmer fosfatinne-

hållet med hjälp av den gula vanadat-

molybdat-metoden. En näst intill under-

hållsfri fotometer med ljusstrålar från

två lysdioder mäter den PO4-specifika

gula färgen.

Innan varje mätning bestämmer den

automatiskt avloppsvattnets egenfärg.

Varje mätning tar hänsyn till detta vär-

det. I och med detta utesluts förvans-

kade mätresultat. Den gula metoden

kräver väldigt små reagensmängder,

vilket ger kraftigt minskade driftskost-

nader.

När systemet automatiskt märker att filtrets
prestanda håller på att försämras …

… kan filterytorna helt enkelt rengöras från
smutsavlagringar

Efter ett fåtal minuter är filtergivaren återigen
redo att användas

Mätmetod Fotometer med två ljusstrålar från lysdioder (gul metod)
Mätområden 0,05 –15,0 mg/l PO4-P 1,00 – 50,0 mg/l PO4-P
Lägsta detektionsgräns 0,05 mg/l PO4-P 1,00 mg/l PO4-P
Noggrannhet 2 % +0,05 mg/l 2 % +1,0 mg/l
Svarstid (T90) 5 min. inklusive provberedning
Mätintervall 5 –120 min.
Specialfunktioner Automatisk rengöring och kalibrering, utförlig självdiagnos, 

version med två kanaler för kontinuerlig provberedning som tillval
Installation Kan monteras på en vägg, ett räcke eller ett stativ. Inomhus eller utomhus (IP55)
Mått (B x H x D) 540 x 720 x 390 mm
Elförsörjning 230 V AC/50 Hz (alternativt 115 V AC, 50 – 60 Hz), anslutning på instrumentet SC 1000 Controller
Vikt 31 kg inklusive reagenser
Omgivningstemperatur -20 °C till +45 °C
Provtemperatur +4 °C till +40 °C
Provberedning Filtergivare (se vänster) och kontinuerlig provberedning med FILTRAX, ultrafiltrering, o. s. v.
Drift/utgångar Via SC-instrumentet; utgångar: mA, relä, buss

Avvikelser från databladets uppgifter kan förekomma. *Andra modeller på förfrågan

Den hållbara fotometern
med ljusstrålar från två
lysdioder ger mycket
exakta resultat

Reagens

Lysdiod för
referens

Lysdiod

Överfall

Fotodiod

Prov
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AMTAX SC + PHOSPHAX SC_BESTÄLLNINGSINFORMATION

Beställningsinformation

BESKRIVNING ART. NR.
AMTAX sc*
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, med 5 m filtergivare (230 V AC) LXV421.99.11001
- 1,0 –100 mg/l NH4-N, med 5 m filtergivare (230 V AC) LXV421.99.21001
- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, med 5 m filtergivare (230 V AC) LXV421.99.31001
- 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N, version med 1 kanals kontinuerligt prov LXV421.99.13001
- 1,0 – 100 mg/l NH4-N, version med 1 kanals kontinuerligt prov LXV421.99.23001
- 10,0 –1.000 mg/l NH4-N, version med 1 kanals kontinuerligt prov LXV421.99.33001
- Versioner med 2 kanaler och elförsörjning på 115 V AC På förfrågan
PHOSPHAX sc*
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, med 5 m filtergivare (230 V AC) LXV422.99.11001
- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, med 5 m filtergivare (230 V AC) LXV422.99.21001
- 0,05 –15,0 mg/l PO4-P, version med 1 kanals kontinuerligt prov LXV422.99.13001
- 1,0 – 50,0 mg/l PO4-P, version med 1 kanals kontinuerligt prov LXV422.99.23001
- Versioner med 2 kanaler och elförsörjning på 115 V AC På förfrågan
TILLBEHÖR
AMTAX sc reagensuppsättning 0,05 – 20,0 mg/l NH4-N LCW865
AMTAX sc reagensuppsättning 1,0 –100 mg/l NH4-N LCW871
AMTAX sc reagensuppsättning 10,0 –1.000 mg/l NH4-N LCW866
AMTAX sc rengöringslösning LCW867
NH4-N elektroder LZY069
Elektrolyt/3 membranhättor (sats) LCW868
PHOSPHAX sc reagens LCW869
PHOSPHAX sc rengöringslösning LCW870
Filtergivare 230 V AC/50 Hz, 5 m uppvärmd slang LXV429.99.01000
Filtergivare 230 V AC/50 Hz, 10 m uppvärmd slang LXV429.99.02000
Filtergivare 115 V AC/50 – 60 Hz, 5 m uppvärmd slang LXV429.99.01100
Filtergivare 115 V AC/50 – 60 Hz, 10 m uppvärmd slang LXV429.99.02100
Filtermodul LZY140
SC 1000 Controller LXV400 + LXV402
Armatur för filter LZX414.00.50000
Räckfäste för SC-analysator LZY285

Avvikelser från databladets uppgifter kan förekomma. *Andra modeller på förfrågan

HACH LANGE tjänster

Teknisk support på plats av vår 
kunniga personal.

Försäkran om åtlydande av lagar och
förordningar, samt miljöskydd genom
retursystem för använda reagenser.

Driftsäkra instrument tack vare flexibla
kontrakt för service och underhåll.

www.hach-lange.se 
aktuell och säker, med filer för nedladd-
ning, information och webbshop.

Kostnadsbesparande processoptimering
med HACH LANGE-trailern.

HACH LANGE – specialisten inom vattenanalys

Allt från en enda 

leveratör

För varje tillämpning Parametrar från A till Z

Lösningar från HACH LANGE är
specialanpassade för avloppsvatten,
dricksvatten eller processvatten –
för tillförlitlig kontroll av driftspro-
cesser och övervakning av lagenligt
fastställda gränsvärden.

Från ammonium till zink – alltid
enkelt och praktiskt. Inom regle-
rande myndigheter och industrin
vet man att man kan lita på 
HACH LANGEs lösningar för allt
från provberedning till kvalitets-
kontroll.

Oavsett om det gäller analys ute i
fält eller i laboratoriet, givare eller
processmätteknik står HACH LANGE 
för samtliga applikationer av vatten-
analys – från visuella metoder till
omfattande system av reagenser,
mätteknik och tillbehör.


