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Spektrofotometri

Posebne rešitve za spremljanje celotnega procesa 
čiščenja vode

SUROVE VODE 

Vaše delo je polno izzivov: zagotavljanje visoko-
kakovostne pitne vode zahteva temeljito razu-
mevanje kompleksnih procesov čiščenja. Pri 
družbi HACH LANGE se ponašamo z več kot 
60 leti izkušenj na področju pitne vode, zato 
smo razvili bogato strokovno znanje in vam 
lahko pomagamo pri vseh izzivih, s katerimi 
se soočate.

 motnost            naravne organske snovi            skupni organski ogljik          amoniak            nitrati 

 PREDOBDELAVA 

 Učinkovito odstranjevanje organskih in anorganskih 
snovi ni mogoče brez tesnega spremljanja kakovosti 
neobdelane vode. S pravilnim odmerjanjem koagu-
lantov in prilagajanjem vrednosti pH ohranite popoln 
nadzor nad procesi čiščenja ter obenem zmanjšujete 
stroške delovanja (elektrika, kemikalije). 

 Alkalnost 

 Samodejna titracija 

brez vseh zapletov – 

novi titrator serije 

AT1000 družbe 

HACH LANGE Obrnite 

se na nas in spoznajte 

naš najnovejši izdelek! 

Vse, kar pričakujete od spektrofotometra, v enem 

samem instrumentu: DR 6000 z UV-VIS za merjenje 

naravnih organskih snovi ter vnaprej programiranimi 

metodami za meritve na področju pitne vode.

 Amoniak in nitrati 

 S samočistilnimi 

sondami in analizatorji 

z nizkim pragom 

zaznavanja in hitrim 

odzivnim časom 

ste lahko prepričani 

v ustrezen potek 

čiščenja. 

 Organske snovi 

 Vsebnost organskih 

snovi vpliva na od-

merjanje kemikalij in 

sam proces čiščenja. 

Z našo sondo UVAS 

ste lahko glede tega 

ves čas na tekočem. 

NOV IZDELEK

www.hach-lange.si
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RAZPOREDITEV

 FILTRIRANJE 

 Spremljanje učinkovitosti fi ltriranja pomaga nadzirati 
končne rezultate ter optimira količino vode, ki se 
uporablja za povratno izpiranje ter kakovost vode 
pred razkuževanjem. Če ob izpust posameznega fi ltra 
namestite zanesljive turbidimetre, ste lahko prepričani 
v dobljene rezultate in samozavestno ukrepate.  

 RAZKUŽEVANJE 

 Razkuževanje je kompleksen postopek, na katerega 
vplivajo številni dejavniki. Če je v vodi veliko organ-
skih snovi, tvegate nastanek rakotvornih stranskih 
produktov. Če dodate premalo razkužila, tvegate 
razmnoževanje mikroorganizmov. 

 kovine            trdota            alkalnost             pH            prevodnost            klor            ozon 

 Raven blata 

 S spremljanjem ravni blata 

lahko optimirate sam posto-

pek in prihranite pri stroških 

energije. 

 pH 

 Naše sonde odlikujeta optimalna 

točnost in zanemarljivo nihanje, 

obenem pa jih je mogoče namesto 

zamenjave tudi obnoviti. 

 Skupni organski ogljik (TOC) 

 Novi HACH LANGE QbD1200 poeno-

stavlja analize TOC in znižuje skupne 

stroške lastništva. 

 Motnost in štetje delcev  

 Naši instrumenti pokrivajo merilno območje od 

0,001 NTU do 9999 NTU – pokličite nas in z veseljem 

vam bomo pomagali poiskati najustreznejši instrument 

za vsako merilno točko v 

vašem procesu. 

 Klor, klorov dioksid in ozon 

 Z našimi rešitvami, tako na 

kolorimetričnem kot ampero-

metričnem področju, ohranite 

popoln nadzor nad razkuževa-

njem. 

www.hach-lange.si

KMALU!
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Vodilni na področju analize vod

 Online rešitve 

 Bogata ponudba instru-

mentov za merjenje 

ključnih parametrov za 

pitno vodo. 

 Laboratorijske 
rešitve 

 Spektrometri UV-VIS in 

merilniki kakovosti vode 

z vnaprej naloženimi 

metodami za meritve na 

področju pitne vode. 

 Prenosne rešitve 

 Robustni in kompaktno 

zasnovani ročni instrumenti 

s preprostim vmesnikom. 

 Servisne rešitve 

 S servisom družbe 

HACH LANGE lahko 

pozabite na skrbi: najdaljši 

čas delovanja instrumenta, 

možnost podaljšanja 

garancijskega obdobja, 

predvidljivi stroški delova-

nja in vzdrževanja in zane-

sljiva skladnost zakonsko 

predpisanimi mejami. 

 Izognite se nujnim vzdrževalnim postopkom v zadnji minuti 
s sistemom PROGNOSYS. 

 S sistemom PROGNOSYS ste ves čas na tekočem s stanjem svojega instrumenta, 

zato se lahko vzdrževanja lotite proaktivno. 

 Izkoristite vsebine z dodano vrednostjo za uporabo 
na področju pitne vode 
 V naših vrstah najdete ekipo strokovnjakov, specializirano za pitno vodo, na katero se lahko obrnete za številne 

praktične nasvete, interaktivna orodja, videoposnetke in spletne seminarje.  

 Obiščite www.hach-lange.si 


