
                                    

 

 

   

 



2 

 

Meranie priamo 

v procese  

bez reagencií 

Inovatívna spektrálna meracia technika ... 

Optická metóda týchto snímačov umožňuje kontinuálne meranie 

uhlíkových a dusíkových parametrov priamo v médiu. Pre súčasné 

meranie niekoľkých parametrov slúži vyhodnocovanie 

nameraných  údajov z celého spektra priamo v procese. Zároveň 

sú eliminované vzájomné rušivé vplyvy jednotlivých parametrov 

ako je napríklad zákal. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduchá obsluha 

• Bez prípravy a odberu vzorky  

• Bez reakčnej doby    

• Bez veľkých nárokov na čistenie 

  

Minimálne prevádzkové náklady 

• Minimálny servis 

• Bez reagencií 

• Žiadne náhradné diely ako napríklad stierač 

• Vstavané ultrazvukové čistenie 
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... s unikátnym WTW ultrazvukovým systémom čistenia  

Zabudovaný ultrazvukový zdroj vyvoláva kmitanie meracích okien.  

Výsledný pohyb povrchu zabraňuje uchyteniu nečistôt a zanášaniu hneď  

od začiatku. To zaručuje porovnateľné a spoľahlivé výsledky merania počas 

celej doby prevádzky 

 

 

 

 

 

 Čistiaci efekt WTW ultrazvukového systému čistenia 

 

 

 

... extrémne odolná 

• Robustné materiály, ako je titán         

a PEEK, až do poslednej skrutky 

 

• Integrovaná ochrana proti nárazom 

• Použiteľné aj v agresívnych médiá 

 

 

 

 

 

Vysoká presnosť merania 

• Nepretržité meranie priamo v procese  

• Vynikajúce meranie nuly a dlhodobá stabilita vďaka optimalizovanému výpočtu  

• Vysoko účinná kompenzácia interferencií vďaka vyhodnocovaniu 

celého meraného spektra 
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Ten pravý senzor  

pre Vašu  

aplikáciu 
 

• Meranie na prítoku 

• Detekcia extrémov na prítoku 

• Riadenie/kontrola recirkulácie 

• Optimalizácia prevzdušňovania 

• Kontrola na odtoku 

 

 

Pripojenie do vášho systému IQ Sensor Net * 
* So systémom IQ Sensor Net je možné merať ďalšie parametre podľa výberu – vyžiadajte si zdarma katalóg  

“On-line Instrumentation” alebo navštívte stránku www.wtw.sk 
(Pre väčšie pohodlie použite náš QR kód). 

 
  

 Dva typy spektrálnych sond pre odlišné parametre 

UV-VIS sonda (200-720 nm) 
S touto sondou je možné merať C-parametre, dusičnany 
a voliteľne aj nerozpustné látky (TSS). 
 
• Dusičnany NO3-N 

• CHSK/TOC/DOC/BSK/SAC/UVT 

• TSS. 

UV-sonda (200-390 nm) 
Pre súčasné stanovenie dusitanov a dusičnanov je 
potrebné väčšie rozlíšenie. 
 

• Dusičnany NO3-N 

• Dusitany NO2-N 

• CHSK/TOC/DOC/BSK/SAC/UVT 
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Prehľad spektrálnych 

sond:  

CarboVis:     
Merané parametre: CHSK/TOC/DOC/ 

BSK/SAC/UVT, voliteľne TSS 

NitraVis NI:  
Merané parametre: Dusičnany, Dusitany 

NiCaVis: 3 

 Merané parametre: Dusičnany, CHSK/ 

TOC/DOC/BSK/SAC/UVT  

NiCaVis NI:  

Merané parametre: Dusičnany, Dusitany 
CHSK/TOC/DOC/ BSK/SAC/UVT 

V čistiarňach odpadových vôd môžu byť 

zvýšené hodnoty dusitanov znamením  

pre potrebu optimalizácie biologického stupňa 

čistenia. So sondami NitraVis NI a NiCaVis NI 

môžete dokonale monitorovať procesy 

prevzdušňovania a následne ich riadiť 

a optimalizovať. 

Pre ďalšie informácie nás kontaktuje na: 

Telefón: +421 414 13 58 
Fax:   +421 414 64 58 
E-Mail: info@wtw.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dve veľkosti štrbiny pre meranie vyšších a nižších koncentrácií 

 

Variant 701 

1 mm 

 
Vhodné pre 

Prítok a aktiváciu 
(Vyššie koncentrácie) 

 

Variant 705 

5 mm 

 
Vhodné pre 

Odtok 
(Nižšie koncentrácie) 

 

 

   

1 Prítok: 

Dusičnany, Dusitany, CHSK/TOC/ 

DOC/BSK/SAC/UVT, TSS

Aktivácia: 

Dusičnany, Dusitany, CHSK/ DOC/ SAC/UVT

Odtok: 

Dusičnany, Dusitany, CHSK/ 

TOC/DOC/BSK/SAC/UVT, TSS
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Technické parametre  

Princíp merania 

Meranie spektra v UV-VIS oblasti (200 - 720 nm) / UV oblasti(200 - 390 nm) 

CarboVis 701 IQ   
(Ts)   

CarboVis 705 IQ  
(Ts) 

NitraVis 701 IQ 

NI 
NitraVis 705 IQ NI NiCaVis 705 IQ NiCaVis 701 IQ NI NiCaVis 705 IQ NI 

Použitie 
(komunálne ČOV)  

prítok,   
aktivácia,  
odtok 

 odtok prítok,   
aktivácia,   
odtok 

  
  
odtok 

  
  
odtok 

prítok,   
aktivácia,   
odtok 

  
  
odtok 

Rozsah merania 
(celkový) * 

CHSK:   
0 ... 20,000 mg/l 
TOC:   
0 ... 20,000 mg/l 
SAC:   
0 ... 5,000 m-1 DOC:   

0 ... 12,500 mg/l 
BSK:   
0... 8,000 mg/l 
UVT:   
0.0 ... 100.0 % 

CHSK:   
0.0 ... 800.0 mg/l 
TOC:   
0.0 ... 500.0 mg/l 
SAC:   
0.0 ... 600.0 m-1 

DOC:   

0.0 ... 500.0 mg/l 
BSK:   
0.0 ... 500.0 mg/l 
UVT:   
0.0 ... 100.0 % 

NO3-N:   
0.0 ... 150.0 mg/l 

NO2-N:   

0.00...75.00 mg/l 

NO3-N:   
0.00 ... 50.00 mg/l 

NO2-N:  

0.00 ... 25.00 mg/l 

NO3-N:   
0.00 ... 50.00 mg/l 
CHSK:   
0.0 ... 800.0 mg/l 
TOC:   
0.0 ... 500.0 mg/l 
SAC:   
0.0 ... 600.0 m-1 

DOC:   

0.0 ... 500.0 mg/l 

BSK:   
0.0 ... 500.0 mg/l 
UVT:   
0.0 ... 100.0 % 

NO3-N:   
0.0 ... 150.0 mg/l 

NO2-N:   

0.00 ... 75.00 mg/l 
CHSK:   
0 ... 20,000 mg/l 
TOC:   
0 ... 20,000 mg/l 
SAC:   
0 ... 5,000 m-1 

DOC:   

0 ... 12,500 mg/l 
BSK:   
0... 8,000 mg/l 

UVT:   
0.0 ... 100.0 % 

NO3-N:   
0.00 ... 50.00 mg/l 

NO2-N:   

0.00 ... 25.00 mg/l 
CHSK:   
0.0 ... 800.0 mg/l 
TOC:   
0.0 ... 500.0 mg/l 
SAC:   
0.0 ... 600.0 m-1 

DOC:   

0.0 ... 500.0 mg/l 
BSK:   
0.0 ... 500.0 mg/l 

UVT:   
0.0 ... 100.0 % 

Rozsah merania pre 

nerozpustené látky 
(voliteľne) 

prítok:    
0.00 ...15.00 g/l TSS 

odtok:    
0 ... 4,500 mg/l TSS 

  
  
  
odtok:    
0.0...900.0 mg/l TSS 

— — — — — 

Použité materiály Telo sondy:    Titan3.7035, PEEK  
Meracie okienka:  Zafírové sklo 

Tlaková odolnosť ≤1 bar 

Podmienky okolia Pracovná teplota:  0 °C … +45 °C 
Skladovacia teplota:  -10 °C … +50 °C 

Rýchlosť toku ≤3 m/s 

Rozsah pH pH 4 ... pH 12 

Koncentrácia solí v médiu < 5,000 mg/l (Chloridy) 

Rozmery 802 x 59.9 mm dĺžka x priemer) 

Váha 7.8 kg 

Záruka 2 roky na chyby v kvalite 

*  Uvedené meracie rozsahy sú teoreticky možné. V praxi, pri reálnom meraní, môžu byť rozsahy obmedzené limitmi fotometrického stanovenia. Meranie , môže byť 

významne ovplyvnené rozptylom svetla v dôsledku prítomnosti nerozpustených látok a absorpciou sprievodných látok (matrice vzorky)..  

Informácie pre objednávky 

Všetky sondy majú zabudovaný WTW ultrazvukový systém čistenia, v dodávke je multifunkčný posuvný nadstavec a gumové 

návleky na tlmenie nárazov. Pripojovací kábel(SACIQ) sa objednáva samostatne. 

UV-VIS sondy      Popis         Obj.č. 

CarboVis 701 IQ UV/VIS sonda pre meranie CHSK/TOC/DOC/BSK/SAK  s vyhodnotením nameraného spektra v UV / VIS 

oblasti, šírka štrbiny 1 mm, pre meranie in-situ na prítoku, v aktivácii a na odtoku komunálnych čistiarní. 

481 048 

CarboVis 701 IQ TS UV/VIS sonda pre meranie CHSK/TOC/DOC/BSK/ SAK a NL, s vyhodnotením nameraného spektra v UV/VIS 

oblasti, šírka štrbiny 1 mm, pre meranie in-situ na prítoku, v aktivácii a na odtoku komunálnych čistiarní. 

481 049 

CarboVis 705 IQ UV/VIS sonda pre meranie CHSK/TOC/DOC/BSK/SAK  s vyhodnotením nameraného spektra v UV / VIS 

oblasti, šírka štrbiny 5 mm, pre meranie in-situ na odtoku komunálnych čistiarní. 

481 050 

CarboVis 705 IQ TS UV/VIS sonda pre meranie CHSK/TOC/DOC/BSK/ SAK a NL, s vyhodnotením nameraného spektra v UV/VIS 

oblasti, šírka štrbiny 1 mm, pre meranie in-situ na odtoku komunálnych čistiarní. 

481 051 

NiCaVis 705 IQ  UV/VIS sonda pre meranie súčasné meranie dusičnanov a CHSK, TOC, BSK, DOC, SAC a UVT254, 

šírka štrbiny 5 mm, pre meranie in-situ na odtoku komunálnych čistiarní. 

481 052 

UV sensors    

NitraVis 701 IQ NI UV sonda pre súčasné meranie dusitanov a  dusičnanov, šírka štrbiny 1 mm, pre meranie in-situ na 

prítoku, v aktivácii a na odtoku komunálnych čistiarní. 

481 056 

NitraVis 705 IQ NI UV sonda pre súčasné meranie dusitanov a  dusičnanov, šírka štrbiny 5 mm, pre meranie in-situ na 

odtoku komunálnych čistiarní. 

481 057 

NiCaVis 701 IQ NI UV sonda pre súčasné meranie dusitanov a dusičnanov a CHSK, TOC, BSK, DOC, SAC a UVT, šírka 

štrbiny 1 mm, pre meranie in-situ na prítoku, v aktivácii a na odtoku komunálnych čistiarní. 

481 054 

NiCaVis 705 IQ NI UV sonda pre súčasné meranie dusitanov a  dusičnanov a CHSK, TOC, BSK, DOC, SAC a UVT, šírka štrbiny 5 

mm, pre meranie in-situ na odtoku komunálnych čistiarní. 

481 055 

  . 
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Príslušenstvo pre ... 

 ... zvislú inštaláciu ... vodorovnú inštaláciu 

 

(Držiak sondy EH/U 170 v kombinácii s výložníkom s reťazou 
EH/F 170-1,5) 

 (Závesný set Vis Set/EH v kombinácii s výložníkom s reťazou 
EH/F 170-1,5) 

Model Obj.č..  Model  Obj.č. 
EH/F 170-1,5 109 272  EH/F 170-1,5 109 272 

EH/U 170 109 320 
 

Vis Set/EH 481 073 

 
 

 

 
 

 

... pre veľmi kolísavé hladiny vody 
 

... pre prietokové meranie 

 
 

 

 

 

Model Order No.  Model  Order No. 
S 200  108 540  VIS FT-1 480 080 

VIS Set-F 481 080 
 

 

 
 

 

 
Ďalšie príslušenstvo nájdete v brožúre “Product Details” pre Online meraciu techniku alebo na web stránkach  

www.wtw.sk.  

Plavák S200 s doplnkovou sadou VIS Set-F) Prietoková kyveta VIS FT-1 



 

Čo môže Xylem urobiť pre Vás?? 

Sme skupina 12.900 ľudí, ktorých zjednocuje spoločný cieľ: Vytvárať inovatívne riešenia  

pre spravovanie vody na našej planéte. Vývoj nových technológií, ktoré zlepšia spôsob, ako sa 

voda používa, chráni a znovu použije v budúcnosti, je stredobodom pozornosti pre našu 

prácu. Vodu transportujeme, čistíme, analyzujeme a vraciame do životného prostredia. 

Pomáhame ľuďom používať vodu efektívne vo svojich domovoch, budovách, továrňach  

a poľnohospodárstve. Vo viac ako 150 krajinách sveta máme silné, dlhodobé vzťahy  

so zákazníkmi, ktorí nás poznajú vďaka silnej kombinácii svetových značiek výrobkov  

a odbornosti, ktorá sa opiera o dedičstvo inovácií. 

Pre viac informácií o tom ako vám môže Xylem pomôcť, navštívte web stránku www.xyleminc.com 

 

 

WTW Wissenschaftlich-Technische  

Werkstätten GmbH 

Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1 

D-82362 Weilheim  

Germany 

Phone:   +49 881 183-0 

Fax:   +49 881 183-420 

E-Mail:  Info.WTW@Xyleminc.com 
Internet:   www.WTW.com 

 

WTW meracia a analytická technika s.r.o. 

ČSA 25 

974 01 Banská Bystrica  

Slovensko 

Telefón:   +421 48 414 13 58 

Fax:   +421 48 414 64 58 

E-Mail:  info@wtw.sk 
Internet:   www.wtw.sk 
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