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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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Modüller
• Spesifik ihtiyaçlarınıza
özel olarak hazırlamış
modüller ile Claros RTC
(Real Time Control).
Tüm modüllerin listesi için
2. sayfaya göz atın.

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.

Claros
Process Management
Proses yönetimi, uygun maliyetli tesis işletiminin ve yasal uyumluluğun sağlanması
açısından büyük önem taşımaktadır. Atık su
arıtma girişindeki değişimler, beklenmeyen
tepe yükleri ve maliyet tasarrufu ihtiyacı gibi
gerçek sorunlar karşısında gerçek zamanlı
bir çözüme ihtiyacınız vardır.

Suyu sürekli olarak ölçen Claros Real-Time
Control (RTC), kimyasal dozlamayı ve
havuz-havalandırıcı çalışma süresini
azaltma gibi maliyet açısından önemli
tasarruflar sağlarken, en az miktarda
kimyasal madde ve enerji kullanarak yasal
uyumluluğu korumanıza yardımcı olur.

Claros Process Management

Claros Process Management
Claros RTC (Real Time Control)
Tesisinizin verimli olduğundan emin misiniz?
Sürekli değişen tesis koşulları altında tesisinizi gerçek zamanlı
olarak yönetin. Dünya genelinde 1000’den fazla tesiste kullanılan, etkisi kanıtlanmış bu sistem; arıtma proseslerini gerçek
zamanlı olarak ayarlar, tesisinizin limitlere uygunluğunu
korur ve arıtma maliyetlerini azaltır.

RTC Modülleri:
Spesifik ihtiyaçlarınıza özel olarak hazırlanmış çeşitli
modüllerimiz mevcuttur:
• Denitrifikasyon

• Fosfor Giderimi

• Nitrifikasyon

• Eş Zamanlı Denitrifikasyon

• Nitrifikasyon/
Denitrifikasyon

• Çamur Susuzlaştırma

• Nütrient Dozlaması

• Çamur Yoğunlaştırma

• Açık valf ÇO kontrolü
(seçeneklerin çoğu;
N-RTC ve N/DN-RTC’ye
dahildir)

• Adım besleme N-RTC

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 ihtiyaçlarınıza uygun programlarımız mevcuttur.
Daha fazla bilgi için hach.com/service adresini ziyaret edin

• Çamur Yaşı

• Değişken Bölgeli N-RTC

Belirsizliği ortadan
kaldırın. Güveni artırın.
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Claros’un
gücünü
keşfedin.
Daha fazlası için
hach.com/claros
adresini ziyaret edin
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Fazla arıtma ile paranızı boşa mı harcıyorsunuz?
Kimyasal maddeleri fazla kullanma riskini ve havuz-havalandırıcı çalışma süresini azaltabilen dinamik bir sistemle
arıtma maliyetlerini azaltın. Değişen koşullar ve ani yük artışı
durumlarında bile deşarj uyumluluk limitlerini karşılayın ve
arıtma maliyetlerinizi kontrol altında tutun.

