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Analiz: nerede, neden, ne ve nasıl

Daldırma banyoları

Durulama banyoları

Detoksifikasyon

Nötralizasyon

ELEKTROKAPLAMA ENDÜSTRİSİ

Bunlardan emin olmanız gerekir:

•	 Ürünlerinizin yüksek kalite standartlarına uygun  
olduğundan

•	 Üretiminizin, planlanmamış kesintiler olmadan verimli  
bir şekilde devam ettiğinden

•	 Atık suyunuzun yönetmelik gerekliliklerine uyduğundan.

Bu, doğru kararlar verebilmeniz için kullanıdığınız analitik 
işlemlerin ve ürünlerin her zaman doğru, güvenilir ve 
aydınlatıcı olması gerektiği anlamına gelir.

HACH LANGE analiz portföyü, kendinize güvenmeniz için 
tasarlanmıştır. Basit bir ölçüm cihazından online ölçüme veya 
atık su arıtma optimizasyonuna uzanan çözümlerimiz, yıllar 
süren araştırmalarımızın ve güvenebileceğiniz sonuçlar için 
en kolay yolu sunma isteğimizin sonucudur. Ürünlerimiz, 
 uygulama desteğimiz ve yerel servisimiz şunları elde etmenize 
yardımcı olur:

•	 Ekipman ve üretimde en uzun çalışma süresi

•	 İstikrarlı ve yüksek kaliteli nihai ürünler

•	 Yatırımınız sonucunda gerçek karlılık sunan analitik 
 çözümler

Deşarj

Nerede Neden Ne* Nasıl
Daldırma banyoları Kalite kontrol / üretim performansı: ürünlerin teknik 

özelliklere uygun olduğundan emin olmak ve banyo 
ömrünü uzatmak için

Krom banyosu rengi 
Bakır banyosu rengi 
Nikel banyosu rengi 
pH değeri 

Durulama banyoları Proses verimliliği: devamlılığı tespit etmek, durulama 
 adımlarını optimize etmek ve durulama suyunun yeniden 
kullanılabilirliğini izlemek için

İletkenlik 
pH değeri 
Siyanür 
Metal iyonları 

Detoksifikasyon Proses verimliliği / çevre güvenliği: siyanür ve nitritin 
doğru bir şekilde imha edilmesini takip etmek için

Siyanür 
Nitrit 
pH değeri 
Redoks potansiyeli 
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ELEKTROKAPLAMA ENDÜSTRİSİ

Laboratuvar analizi için kaplama banyolarına özel testlerle masa 
üstü ve portatif cihazlar
Denetim, bakım ve ekipman kalifikasyonu hizmetleri mevcuttur

Online analiz için kontrolörler ve sensörler

Nerede Neden Ne* Nasıl
Nötralizasyon Yönetmeliklere uygunluk: atık su arıtma prosesinin takibi  

ve yasal limit değerlere uyulduğundan emin olmak için
İletkenlik 
pH değeri 
Redoks potansiyeli 

Deşarj Yönetmeliklere uygunluk: atık su kalitesini izlemek ve  
yasal yasal limit değerlere uyulduğundan emin olmak için

AOX 
Serbest ve toplam klor 
Siyanür 
Nitrit 
Sülfür 
Yüzey aktif maddeler 
Kadmiyum 
Kobalt 
Bakır 
Krom, Krom VI 
Kurşun 
Nikel 
Gümüş 
Kalay 
Çinko 
Zirkonyum 
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* Diğer parametreler ve çözümler için lütfen yerel HACH LANGE temsilcinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin.
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