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Optimize edilmiş tesis işletimi için yönlendirmeli içgörüler
sağlayacak bilgileri içeren ve yasal limitlere uyum, verimlilik,
cihaz bakımı, numune alma ya da kayıt sırasında yapılan
hatalarda karşılaşılan belirsizliklere çözüm sunacak eksiksiz
bir “water intelligence system” (akıllı su yönetim sistemi)
sayesinde elde edeceğiniz zaman ve maliyet tasarrufu ile iç
rahatlığını düşünün.
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Hach®, 70 yıldan uzun cihaz uzmanlığı ile 25 yıllık yazılım
geliştirme deneyimini bir araya getirerek verilere her yerden
erişmenize ve Instrument Management (Cihaz Yönetimi),
Data Management (Veri Yönetimi) ve Process Management
(Proses Yönetimi) olmak üzere, üç kritik alanda kararları
iyileştirmenize yardımcı olur.
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Modüller
• Prognosys Predictive
Diagnostics
• Mobile Sensor
Management

Atık su tesislerindeki problar ve analizörler
zorlu ortamlarda kullanılır, doğru bakım ve
kalibrasyon gerektirir. Rehberli bakım ile
sağlanan daha iyi cihaz bakımı sayesinde,
planlanmamış durma süresi azaltılabilir.
Böylece operatörler ölçüm verilerine
güvenebilir ve daha iyi kararlar verebilir.

Claros, önleyici bakıma yönelik Prognosys
Predictive Diagnostics ile cihaz durumu
hakkında anında farkındalık sağlamaya yö
nelik Mobile Sensor Management ürününü
bir araya getirir.
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Claros Instrument Management
Prognosys
Ölçümlerinize güvenebiliyor musunuz?
Prognosys, proaktif cihaz bakımına imkan tanıyarak ölçüm
lerinize güvenebilmenizi sağlar. Bu sistem, cihazın dahili
bileşenlerini izleyerek ve servis gereksinimlerini takip ederek
sizi yaklaşan bakım görevleri hakkında uyarır. Online cihazla
rınıza ve ölçüm sonuçlarınızın kalitesine tam olarak güven
menizi sağlamak için uzmanlığımızdan yararlanıyoruz. Cihaz
durumu hakkında anında farkındalık elde ederek sonuçları
nızdaki değişikliklerin cihazınızdaki değişikliklerden mi yoksa
sudaki değişikliklerden mi kaynaklandığını net bir şekilde
öğrenebilirsiniz.
Önleyici bakım planınızı yapıp beklenmeyen acil durumları
önleyin ve ölçümlerinize güvenin.

Mobile Sensor Management
Sisteminiz iyi çalışıyor mu?
Bağlı tüm cihazlar için durum uyarılarını tek görünümde
inceleyin ve böylece sisteminizin tüm performansını görme
imkanı elde edin. Web özellikli cihaz bağlanabilirliği sayesinde
verilere her yerden erişebilirsiniz. Sistem, ölçeklendirilebilirdir.
Bu sayede gelecekte kullanacağınız tüm cihazlar platforma
sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Hach Servis Ortaklıkları
Hach olarak, sorunların tesisinize özgü olduğunu anlıyoruz.
Hach ürününüz için bakım ve destek alma konusunda içinizin
rahat etmesine yardımcı olacak Hach Servis Ortaklıklarını
geliştirdik. Konu, ister kaynak eksikliği, ister uyumluluk sorunları
veya öngörülebilir bütçeleme ihtiyacı olsun, özgün ihtiyaç
larınıza uygun programlarımız mevcuttur.
Daha fazla bilgi için
tr.hach.com/service adresini ziyaret edin

Belirsizliği ortadan
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Claros’un gücünü keşfedin.
Daha fazla bilgi için
hach.com/claros adresini
ziyaret edin
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Laboratuvarınız ve proses cihazlarınız birbiriyle uyumlu mu?
Laboratuvar cihazlarınızdan proses cihazlarınıza değerler
göndererek kalibrasyonu kolaylaştırın. Mobile Sensor
Management, tek bir dokunuşla laboratuvar referans değer
lerini kullanarak proses cihazı ölçümlerinizi doğrulamanıza
ve ayarlamanıza imkan tanır.

