RTC-N/DN MODÜLÜ GERÇEK
ZAMANLI NİTRİFİKASYON/
DENİTRİFİKASYON KONTROL
ÇÖZÜMÜ

Uygulamalar
• Evsel Atıksu
• Endüstriyel Atıksu

Nitrifikasyon/Denitrifikasyon. Kontrol Altında.
Hach®’ın, kesikli çalıştırılan tesisler ve ardışık kesikli reaktörler için özel olarak tasarlanan RTC-N/DN
Sistemi, amonyum ve nitrat konsantrasyonlarının sürekli ölçümüne bağlı olarak optimum nitrifikasyon ve
denitrifikasyon sürelerini belirler ve azot giderimini optimize eder.

Dengeli azot deşarj değerleri sayesinde
uyumluluğu koruyun
Aerobik ve anoksik döngüleri amonyak ve nitrat üzerinden
kontrol ederek proseslerinizin daha tutarlı olmasını
sağlayabilirsiniz. RTC-N/DN sistemi, havalandırma tankındaki
karışık sıvı amonyak ve nitrat seviyelerini sürekli olarak izler ve
yük değişikliklerine otomatik olarak yanıt vererek tesisinizin
uyumlu olmasını sağlar. Proses kontrolü hiç bu kadar kolay
olmamıştı.

Yüke bağlı havalandırma
RTC, son derece kolay kurulum sonrası kullanıma hazır bir tak ve
kullan sistemidir. Sistem, kurulum için çok kısa bir süre boyunca
hizmet dışı kalır ve kurulduğunda Hach, suyunuzu gerçek
zamanlı olarak izleyebilmeniz ve kullanabilmeniz için ayar
noktalarınızı programlamanıza yardımcı olur.

Daha az enerji tüketimi
İsteğe bağlı olarak RTC-N/DN modülü, amonyak ve nitrat
seviyeleri temel alınarak körüklerin istenen ÇO ayar noktasını
koruyacak şekilde ayarlanmasını sağlayan algoritmalarla
önceden programlanabilir. Yalnızca gerektiğinde kullanarak
enerji maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

Kestirimci tanılama
Prognosys, yaklaşan cihaz sorunlarıyla ilgili sizi uyararak bakım
çalışmalarınızda proaktif olmanızı sağlayan öngörü özelliğine
sahip bir tanı sistemidir. Ölçümlerinizdeki değişikliklerin
cihazınızdaki değişikliklerden mi yoksa sudaki değişikliklerden mi
kaynaklandığını kendinizden emin olarak bilebilirsiniz.

Gerçek Servisten bahsediyoruz!
Eksiksiz Servis paketi, yerel saha servis uzmanlarının sunduğu
rutin bakım ziyaretleri ile garanti kapsamındaki onarımların yanı
sıra optimum performans sağlamak üzere sisteminizin bir teknik
uzman ekibini tarafından uzaktan izlenmesini içerir. Tesisinizde
bir Hach Teknisyeni bulunmasından farksızdır.
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RTC-N/DN Modülü Gerçek Zamanlı Nitrifikasyon/Denitrifikasyon Kontrol Çözümü

Çalışma ilkesi
RTC-N/DN kontrol ünitesi, kesikli çalıştırılan tesisler için havalandırma tankında yapılan NH4-N ve NO3-N ölçümlerine bağlı olarak
nitrifikasyon ve denitrifikasyonun süresini belirler. N/DN kontrol ünitesi, orantılı-diferansiyel kontrol üniteleri (PD kontrol üniteleri) olarak
tasarlanmıştır ve mutlak konsantrasyonların yanı sıra bu parametreler için değişim oranını hesaba katar.
RTC-N/DN, havalandırma tankındaki mevcut NH4-N değerini hesaba katarak nitrifikasyon aşaması için bir ÇO ayar noktası sağlar.
Hesaplanan ÇO ayar noktası, minimum ve maksimum değerler ile sınırlanmıştır.
Opsiyonel olarak sunulan ek çözünmüş oksijen kontrol ünitesi (RTC-DO), RTC-N/DN tarafından hesaplanan ÇO ayar noktası için tek bir ÇO
konsantrasyonunun kontrol edilebilmesini sağlamak üzere altı adede kadar havalandırma cihazını etkinleştirebilir.
Amonyum ve nitrat için giriş sinyalleri mevcut değilse sistem otomatik olarak geri çekme stratejileri uygulamaya geçer.
RTC-N/DN kontrol yazılımı diğer kontrol yazılımı modülleriyle birleştirilebilir ve özel bir donanım içinde bulunması gerekir.

Sipariş Bilgisi
RTC-N/DN Modülü
LXV408 RTC-N/DN Modülü, eksiksiz çözüm, yazılım ve donanım dahildir.
Kesikli çalıştırılan AAT’lerde nitrifikasyon ve denitrifikasyon sürelerinin yüke bağlı kontrolü için kontrol modülü. 1 veya 2 kanallı
versiyon olarak sunulur.
LXZ520 RTC-N/DN Modülü, yalnızca yazılım. LXV515 ile kullanım içindir.
Kesikli çalıştırılan AAT’lerde nitrifikasyon ve denitrifikasyon sürelerinin yüke bağlı kontrolü için kontrol modülü. 1 veya 2 kanallı
versiyon olarak sunulur.
Opsiyonel olarak ilave bir ÇO kontrol ünitesi sunulur.
LXV515 IPC Donanımı
Not: RTC Modülünün kullanılabilmesi için SC1000 kontrol ünitesi ve RTC kartı gerekmektedir.

Hach’ın RTC için sunduğu Devreye Alma Hizmeti, Gerçek Zamanlı Kontrol çözümünüzün bütünüyle doğru şekilde kurulup
yapılandırılacağını ve verimli şekilde optimize edileceğini garanti eder. Devreye alma süreci boyunca (çalıştırma aşaması, devreye alma
aşaması, teslim aşaması), Hach, RTC’nizi uygulamanız için en yüksek performans ve verimlilik değerlerinde optimize etmek için rehberlik
sunmak amacıyla sisteminizi ayrıntılı bir şekilde izler ve verilerinizi uzaktan inceleyerek analiz eder.
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Birinci sınıf Servis Ortağı ile kontrol işleminizden emin olun. Hach Servisi ile sonuçlarınıza güvenin.

