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فاضالب و آب الکتروشیمیایی پارامترهای آنالین کنترل جهت دستگاهی 

هدایت جمله از همزمان پارامتر 16 تا 1 گیری اندازه قابلیت 
 کلر ،ORP، pH، TSS کدورت، ،(DO)محلول اکسیژن و (EC)الکتریکی

 شیمیایی های یون سایر و آزاد

سازمان های نامه شیوه اساس بر پساب و آب مانیتورینگ کامل پایش  
   کشور زیست محیط

روی اینترنت طریق از گیری اندازه نتایج و آالرم دریافت و کنترل توانایی 
 موبایل و کامپیوتر

گالوانیک سنتی های پراب به نسبت اندک نگهداری هزینه و باال دقت 

فوق های پارامتر همه پایین و باال های محدوده سنجش توانایی 

EL200 
 تک یا مولتی پارامتر

EL300 
 مولتی پارامتر

 UV300آناالیزر مدل 

ورودی کانال 16 با کوچکتر های پروژه جهت صرفه به مقرون 

طیف تابش اساس بر آنالیز UV  اندک عملیاتی هزینه با 

آلی مواد سنجش توانایی (COD)، ،های هیدروکربن رنگ، نیترات 
 Cl2  آمونیاک، و Aکلروفیل،(PAH)آروماتیک

سنجش PO4، NO2، Fe، Al های استاندارد بر مبتنی سنجی رنگ با  
EPA،ASTM ، Standard Methods 

استاندارد بر مبتنی لیزر دیود توسط کدورت سنجش ISO7027 

شیمیایی الکترو های پارامتر سنجش جهت خارجی پراب شدن اضافه قابلیت  
 IR کدورت وpH ،Conductivity ، DO ، ORP ، نظیر

محیط سازمان های نامه شیوه اساس بر پساب و آب مانیتورینگ کامل پایش 
 کشور زیست

روی اینترنت طریق از گیری اندازه نتایج و آالرم دریافت و کنترل توانایی 
   موبایل و کامپیوتر

اتوماتیک شستشوی سیستم 

باال بسیار المپ عمر 

UV300 
 مولتی پارامتر

 EL200و  EL300آناالیزرهای مدل 
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ها کاربرد انواع برای همزمان صورت به پارامتر 16 تا پارامتر مولتی آناالیزر  
 و شهری های فاضالب تاالب، برکه، دریاچه، سد، رودخانه، شرب، آب نظیر

 صنعتی

های عملیات برای اپراتور توسط که خاصی نوری ماژول توسط پارامتر هر  
 .شود می گیری اندازه گردد، می تعیین مختلف

طیف تابش اساس بر آنالیز UV اندک عملیاتی هزینه با 

توانایی سنجش مواد آلی(COD) ،آمونیاک، هیدروکربن های آروماتیک ،
PAH/TPH نیترات، رنگ، کلروفیل ،A  ،نیتریت، کلر آزاد، آمونیاک ،H2S 

 EPA, Standard Methodsمبتنی بر استاندارد های 

با مطابق وانادات روش به سنجی رنگ توسط فسفات سنجشStandard 

Methods  

محدوده در لیزر دیود توسط کدورت سنجش IR  استاندارد بر مبتنی 
ISO7027 

الکتروشیمیایی های پارامتر سنجش جهت خارجی پراب شدن اضافه قابلیت  
 کدورت و pH، ORP، Conductivity، DO نظیر

اتوماتیک شستشوی سیستم 

حتی باال بسیار  امالح و معلق ذرات کدورت، با های نمونه پذیرش قابلیت  
 فیلتراسیون به نیاز بدون فعال، لجن بستر فاضالب

باال بسیار المپ عمر 

ها پارامتر اکثر برای ثانیه 10 پاسخ زمان 

قیمت ارزان و اندک بسیار نگهداری و تعمیر 

اتصال USB  نرم ویرایش و ارتقا انتقال، یا گیری اندازه نتایج انتقال برای 
 افزارها

روی اینترنت طریق از پایشی نتایج و آالرم دریافت و کنترل توانایی 
 موبایل و کامپیوتر

سازمان های نامه شیوه اساس بر پساب و آب مانیتورینگ کامل پایش  
 کشور زیست محیط

نمونه 6 تا همزمان آنالیز برای ورودی های جریان سوئیچینگ قابلیت  
 آناالیزر یک با مختلف

 

 المپ
 دتکتور

 صفحه نمایش لمسی

 UV400آناالیزرهای مدل 

UV400 
 مولتی پارامتر
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تاالب، برکه، دریاچه، سد، رودخانه، شرب، آب نظیر ها کاربرد انواع برای همزمان صورت به پارامتر 16 تا پارامتر مولتی آناالیزر  
 صنعتی و شهری های فاضالب

منطقه کل جذبی کامل طیف گیری اندازه جهت اسپکتروگراف و اسکنر به مجهز  UV- Visibleمحدوده در nm 800-175 

طیف تابش اساس بر آنالیز UV اندک عملیاتی هزینه با و باال وضوح با مشاهده قابل 

آلی مواد سنجش توانایی(COD)، ،آروماتیک، های هیدروکربن آمونیاک PAH/TPH، ،کلروفیل رنگ، نیترات A، ،نیتریت  
 EPA, Standard Methods های استاندارد بر مبتنی H2S  آمونیاک، آزاد، کلر

با مطابق وانادات روش به سنجی رنگ توسط فسفات سنجشStandard Methods  

با مشاهده قابل لیزر دیود با نفلومتریک سنج کدورت دارای Infera-Red 

نظیر الکتروشیمیایی های پارامتر سنجش جهت خارجی پراب شدن اضافه قابلیت pH، ORP، Conductivity، DO و 
 کدورت

اتوماتیک شستشوی سیستم 

فیلتراسیون به نیاز بدون فعال، لجن بستر فاضالب حتی باال بسیار  امالح و معلق ذرات کدورت، با های نمونه پذیرش قابلیت 

اتصال USB  افزارها نرم ویرایش و ارتقا انتقال، یا گیری اندازه نتایج انتقال برای 

موبایل و کامپیوتر روی اینترنت طریق از پایشی نتایج و آالرم دریافت و کنترل توانایی 

کشور زیست محیط سازمان های نامه شیوه اساس بر پساب و آب مانیتورینگ کامل پایش 

آناالیزر یک با مختلف نمونه 6 تا همزمان آنالیز برای ورودی های جریان سوئیچینگ قابلیت 

 

UV500 
 مولتی پارامتر

 UVآنالیز بر اساس تابش طیف 

 UV500آناالیزرهای مدل 
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 EXآناالیزرهای مناسب محیط های 

 های کارخانه و ها پاالیشگاه نظیر انفجار قابل خطرناک مناطق در نصب جهت هوا تخلیه سیستم و ویژه محفظه دارای  

 ATEX های استاندارد انواع با مطابق انفجار مستعد شیمیایی

 بدنه Stainless Steel خورنده های گاز حاوی های محیط در باال مقاومت با   

 به مجهز  Vortex Cooler باال دمای با محیطی شرایط در محفظه داخل دمای تنظیم جهت 

روش با گیری اندازه قابل های هیدروکربن از عبارتند آناالیزرها نوع این به مربوط اصلی پارامترهای UV 

Fluorescence، گازی، فاز در سولفید هیدروژن یا آمونیاک COD جذب روش با UV 

 

II 3 G Ex[pz] IIC T3 
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 pH 14-0 اندازه گیری محدوده

  C° 80-0 دما محدوده

 Ryton جنس بدنه

 mg/L 20-0 اندازه گیری محدوده

 Luminescent Optical روش اندازه گیری

 Stainless Steel 316 body جنس بدنه

 to 50 °C 5- دما محدوده

اندازه گیری  محدوده  0-20 mg/L(ppm) 

 روش اندازه گیری

Membrane-covered ، three 
electrode amperometric 

technology 

 to 50 °C 0 دما محدوده

 200ms-0 اندازه گیری محدوده

  C° 80-0 دما محدوده

  Polypropylene جنس بدنه

 (DO)پراب اکسیژن محلول 

 mg/L 25-0 اندازه گیری محدوده

  Fluorescence Optical روش اندازه گیری

 جنس بدنه
Epoxy ، polyurethane 

and PVC 

 to 60 °C 0 دما محدوده

 pHسنسور 
 (DO)پراب اکسیژن محلول 

 سنسور کلر
 ECسنسور 
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 اندازه گیری محدوده
0 – 4.000 NTU ، 0 – 40.00 

NTU ، 0 – 400.0 NTU 

 Nephelometric روش اندازه گیری

 to 50 °C 5- دما محدوده

 PVC جنس بدنه

 mg/L 30000-0 اندازه گیری محدوده

 IR light absorption روش اندازه گیری

 جنس بدنه
Epoxy ، polyurethane and 

PVC 

 to 60 °C 0 دما محدوده

اندازه گیری  محدوده  0-200Abs/m or 0-600Abs/m  0-2000Abs/m 

 UV-Visible spectroscopy (190~750 nm) روش اندازه گیری

 to 70 °C 20- دما محدوده

 Integrated by  referevce wavelenght method اثر کدورت حذف

تمامی پراب ها قابل اتصال به  
 کنترلرهای زیر می باشند

 (TSS)سنسور ذرات معلق کل

 UV-VIS200 Full Spectrum Probeپراب 

  (COD, BOD, TOC, TSS, Nitrate, Color) 

 سنسور کدورت
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 کاربردها

UV 500 UV 400 UV 300 EL 300 EL200 

 تصفیه خانه پساب صنعتی شرکت ایران خودرو

pH  و دما، کدورت وTSS ،BOD ،COD ،TOCفسفات و نیترات ، 
 شرکت پاالیش گاز پارسیان

pH  و دما، کدورت وTSS ،BOD ،CODفسفات و نیترات ، 

 شرکت پاالیش نفت شازند
در واحد  (Phenols)اندازه گیری آمونیاک و آلودگی نفتی

API تصفیه خانه فاضالب صنعتی 

 

دریاچه رودخانه،  

 آب شرب

 فاضالب شهری

ی
عت

صن
ب 

ضال
 فا

 غذایی 

چوب/  کاغذ  

 شیمیایی

 پتروشیمیایی

 نیروگاه ها

 فلزات
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CEM 400 
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 EXM400آناالیزر مدل 

سیستم نمایش آنالین و لحظه ای 

توانایی مانیتورینگ فرایند های مختلف نظیر سیستم های DeNOx  نیروگاه، ژنراتور، کارخانه های شیمیایی، پتروشیمی و راکتور ،
 های بیوگاز

 تکنیک اندازه گیری بر اساسHot-Wet   بدون نیاز به سرد کردن و خشک کردن گاز، به منظور جلوگیری از میعان و تشکیل اسید
 .درجه سانتی گراد حرارت داده می شود 190های خورنده،تمام مسیر گاز از نقطه نمونه برداری تا خروجی آناالیزر با دمای باالی 

آنالیز بر اساس تابش طیفUV   که بسیار حساس تر و با ثبات تر از سیستم هایINFERA-RED  می باشد. 

ر توانایی سنجش چندین گاز به صورت همزمان نظیNO, SO2, NH3 

 های عدم تداخل جذب برای گازH2O ،CO ،CO2  وCH4  در محدودهUV 

 حساسیت بسیار باال به دلیل تفکیک و تحلیل طیفUV  با استفاده از توابع ریاضی و سری فوریه(FFT) 

 توانایی سنجش یک یا چند پارامتر نظیرBenzene, NCL3, CS2, H2S, NO2 , NO, SO2,,NH3, Xylene, Toluene 

 آرایه دیود فوق العاده حساس 512تعداد 

سیستم نمونه گیری به صورت استخراجی 

 0.02 طیف نگار با کیفیت باالیnm 

دارای پمپ نمونه گیر 

 EXM500آناالیزر مدل 

 حساسیت بسیار باال به خاطر تفکیک و تحلیل طیفUV با استفاده از توابع ریاضی و سری فوریه(FFT) 

 تکنیک اندازه گیری بر اساسHot-Wet  بدون نیاز به سرد کردن و خشک کردن گاز، به منظورجلوگیری از میعان و تشکیل اسید
 .درجه سانتی گراد حرارت داده می شود 190های خورنده، تمام مسیر گاز از نقطه نمونه برداری تا خروجی آناالیزر با دمای 

آنالیز بر اساس تابش طیف UV  که بسیار حساس تر و با ثبات تر از سیستم هایINFERA-RED می باشد. 

توانایی سنجش یک یا چند پارامتر از قبیل :Benzene, NCL3, CS2, H2S, NO2 , NO, SO2,,NH3, Xylene, Toluene 

 19سیستم نمونه گیری به صورت استخراجی ارائه شده در استانداردinch rack 

 آرایه دیود فوق العاده حساس با طول عمر طوالنی 2048با استفاده از 

سیستم نمایش آنالین و لحظه ای 

 0.1 طیف نگار با کیفیت باالیnm 

دارای پمپ نمونه گیر  
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 CEM400آناالیزر مدل 

سیستم نمایش آنالین 

 کاربرد های مختلف نظیر فرایند هایDeNOx  نیروگاه، ژنراتور ها، کارخانه های
 شیمیایی، پتروشیمی و راکتور های بیوگاز

 آنالیز بر اساس تابش طیفUV  می باشد که با کیفیت باالتر و پایداری بیشتری
 .می باشد INFERA-REDنسبت به سیستم های 

 توانایی سنجش چندین گاز به صورت همزمان نظیرNO, SO2, NH3 

 حساسیت بسیار باال به خاطر تفکیک و تحلیل طیفUV   با استفاده از توابع
 (FFT)ریاضی و سریه فوریه 

 تکنیک اندازه گیری بر اساسHot-Wet  بدون نیاز به سرد کردن و خشک کردن
گاز، به منظورجلوگیری از میعان و تشکیل اسید های خورنده، تمام مسیر گاز از نقطه 

درجه سانتی گراد حرارت داده می  190نمونه برداری تا خروجی آناالیزر با دمای 
 .شود

 های عدم تداخل جذب برای گازH2O ،CO ،CO2  وCH4  در محدودهUV 

 آرایه دیود فوق العاده حساس 512تعداد 

 0.2 طیف نگار با کیفیت باالیnm 

کالیبراسیون اتوماتیک 

توانایی سنجش یک یا چند پارامتر از قبیل :
Benzene,NCL3,CS2,H2S,NO2,NO,SO2,NH3,Xylene,Toluene 

سیستم نمونه گیری به صورت استخراجی 

 CEM500آناالیزر مدل 

سیستم نمایش آنالین 

 آرایه دیود فوق العاده حساس 2048تعداد 

 0.1 طیف نگار با کیفیت باالیnm 

 کاربرد های مختلف نظیر فرایند هایDeNOx  ،نیروگاه، ژنراتور ها، کارخانه های شیمیایی
 پتروشیمی و راکتور های بیوگاز

 آنالیز بر اساس تابش طیفUV  می باشد که با کیفیت باالتر و پایداری بیشتری نسبت به
 می باشد INFERA-REDسیستم های 

 توانایی سنجش چندین گاز به صورت همزمان نظیرNO, SO2, NH3 

 عدم تداخل جذب برای گاز هایH2O ،CO ،CO2  وCH4  در محدودهUV 

کالیبراسیون اتوماتیک 

دارای پمپ نمونه گیر 

توانایی سنجش یک یا چند پارامتر نظیر :Benzene, NCL3, CS2, H2S, NO2 , NO, 

SO2,,NH3, Xylene, Toluene 

سیستم نمونه گیری به صورت استخراجی 

 حساسیت بسیار باال به خاطر تفکیک و تحلیل طیفUV  با استفاده از توابع ریاضی و سریه فوریه(FFT) 

قابلیت پذیرش دو جریان نمونه به صورت همزمان با قابلیت سوئیچینگ 

 تکنیک اندازه گیری بر اساسHot- Wet  بدون نیاز به سرد کردن و خشک کردن گاز، به منظورجلوگیری از میعان و تشکیل اسید های
 .درجه سانتی گراد حرارت داده می شود 190خورنده، تمام مسیر گاز از نقطه نمونه برداری تا خروجی آناالیزر با دمای 
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UV300 

 آبهاي سطحي و زير زميني 

 آب شرب

 كنترل فرايند

 فاضالب 



:مقدمه  

 UVمزاياي اسپكتروسكوپي 



 UV300 آناالیزر مولتي پارامتر

طراحي منحصر به فرد سل آنااليزر 
 جهت پرهيز از انسداد مجاري

سنسور بصورت  ۱۲قابليت پذيرش 
سنسور مبتني بر شيمي تر ۴همزمان،   

طراحي مناسب جهت دسترسي آسان به تمام 
 قسمتهاي آنااليزر به هنگام تعميرات

برد الكترونيك مجهز به ميكروپروسسور قوي 
 MHZ 135با توانائي كاركرد در فركانس 

استفاده از المپ گزنون با توانائي 
برابر المپهاي معمولي بازار ۲فالش   

جهت انتقال نتايج   USBاتصال 
 اندازه گيري و امكان ارتقاء ويرايش

تفكيك كامل بخش 
 الكترونيك از بخش تر



 ساختمان فلوسل

:طراحي بسيار مناسب سل به منظور  

 فلوسل



 ساختمان محفظه آنااليزر
 طراحي مناسب جهت كاربردهاي تك پارامتره و مولتي پارامتري

اولين صفحه مخصوص 
پارامترهاي مبتني بر جذب و 

 ,CODمانند  UVفلورسانس 
NO3, PO4, Chlorophyll 

اتصال كابل الكترود 
پارامترهاي الكتروشيميائي 

DO, PH, EC 

دومين صفحه مخصوص 
پارامترهاي مبتني بر فاز 

  H2S, NH3گاز مانند 



 پارامترها
 بار آلي نيترات UVجذب  پارامترهاي مبتني بر

 هيدروكربنها كلروفيل UVفلورسانس   پارامترهاي مبتني بر

هيدروژن آمونياك در فاز گاز UVجذب  پارامترهاي مبتني بر
 سولفيد

فسفات  رنگ جذب در ناحيه مرئي پارامترهاي مبتني بر
)استفاده از معرف(  

 PH DO دما EC پارامترهاي الكترودي

 كدورت IRنفلومتري 



COD (UV 254) 
: روشهاي اندازه گيري بار آلي  

Chemical oxygen demand
(COD) 

Biological oxygen demand 
(BOD) 

Total organic compounds
(TOC) 

مشكالت عديده اي به هنگام استفاده از سيستمهاي 
Online  حادث ميگردند 

 اما

 راه حل:

كه به اصطالح  UV254nmاستفاده از روش 
SAC  گفته ميشود. 



COD (UV 254) 
 254nmدر طول موج  UVاندازه گيري جذب نور : مبنا

:قانون بير المبرت  
[C]= k log (Iin/Iout) 

[C]  :غلظت نمونه 

  : K  ثابت جذب

  Iin  : شدت نور قبل از نمونه 

Iout   :  شدت نور بعد از نمونه

 UVمولكولهاي غير اشباع هيدروكربني نور 
 جذب مينمايند 254nmرا در طول موج 

:قابليت تفسير نتايج جذب به پارامترهاي ملموس  

COD BOD  TOC 

اين روش كمترين 
نياز به سرويس و 

 نگهداري دارد 



COD (UV 254) 

بسياري از مولكولهاي هيدروكربني نظير شكر، آليفاتيك : مشكالت
 .را جذب نمي نمايند UVاسيدها، الكلها و آمينو اسيدها  نور 
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UV 254 = 1.6129 x COD 
or 

COD = 0.62 x UV254 

R2 = 0.9401 

نتايج  و  UV254nm تعيين ارتباط منطقي بين اعداد جذب 
  CODآزمايشگاهي 

:مهمترين مرحله استفاده از اين روش  

. همه هنر اين روش، تشخيص محل كاريرد آن است  

:ارتباط منطقي نتايج براي آب رودخانه  
 .است 0.5برابر  UV254nmو  CODضريب تصحيح بين 
 .است 0.3برابر  UV254nmو TOCضريب تصحيح بين 



COD (UV 254) 

 رنج باال

0 - 2000 Abs/m 
0 - 20,000 mg/l COD 

 رنج پايين

0 - 200 Abs/m 
0 - 100 mg/l COD 

 رنج متوسط

0 - 600 Abs/m 
0 - 300 mg/l COD 

 فاضالب صنعتي  

 ورودي تصفيه خانه هاي فاضالب  شهري 

 خروجي  تصفيه خانه هاي فاضالب  شهري

 مانيتورينگ رودخانه ها

 تصفيه خانه هاي آب شرب

 مانيتورينگ رودخانه ها



 SACمزاياي روش 
 سادگي روش•
 اندازه كوچك تجهيزات•
  هزينه فوق العاده پايين  •
 همخواني بسيار زياد با نتايج آزمايشگاهي•
 عدم استفاده از معرف ها و مواد شيميايي•
 ثانيه 10زمان بسيار سريع تست،كمتر از •
 قابليت كاليبراسيون دستگاه در ناحيه دلخواه بر حسل غلطت نمونه•
 عاري از هر گونه تعميرات بدليل  عدم وجود قطعات مكانيكي متحرك•
RBحذف همزمان اثر كدورت و ذرات معلق در فتومتري با استفاده از تكنولوژي •



 SACادامه مزاياي روش 

روش اندازه گيري پيوسته،تمام اتوماتيك،قرائت مستقيم و •
 .عاري از هرگونه خطاهاي انساني ميباشد

UVطول عمر بسيار باالي تجهيزات از جمله المپ•

امكان در نظر گرفتن تمهيدات خاص جهت افزايش دقت نظير •
   Calibration Tank , de-bubblerنصب 



 SACادامه مزاياي روش 

امکان اندازه گيری همزمان پارامترهای ديگری نظير •
را جدب ميکنند وجود UVکه نور و كروماتها  فنلها ،نيترات

 ،PHهمچنين امکان اتصال سنسورهای ديگری نظير. دارد
DO، EC،  ISE ،  برخی  پارامترهای ديگر وجودكدورت و
 .  دارد

بنابراين اينگونه روشها برای مطالعات همزمان پارامترها •
تصفيه خانه هاي  ،سدها ،نظير مانيتورينگ آب رودخانه ها

 .آب و فاضالب و مطالعات زيست محيطي بسيار مناسبند



 نيترات
 220nm-210در ناحيه  N-Oتوسط مولكولهاي  UVاستفاده از خصلت جذب نور : مبناي كار

 صرفه اقتصادي باال دقت باال سادگي روش

.وجود مزاحمتها مانع كار ميشوند  

 اما

 راه حل ممكن

 استفاده از فيلتراسيون
استفاده از ممبرانهاي 

اصالح طول موج غشايي

 افزايش هزينه هاي
نگهداري 



 نيترات

در كارخانه سازنده كاليبره ميشوند و نياز  UV400آنااليزر 
 .   به كاليبراسيون روزمره ندارند

 استفاده اتوماتيك از نمونه شاهدAuto 
Zeroing   باعث حذف خطايDrift  ميگردد.

:قانون بير المبرت  
[C]= k log (Iin/Iout) 

[C]  :غلظت نمونه 

  : K  ثابت جذب

  Iin  : شدت نور قبل از نمونه 

Iout   :  شدت نور بعد از نمونه

  Auto Zeroingمزيت استفاده اتوماتيك از نمونه شاهد 
 . در محدوده هاي بسيار پايين تاثير بيشتربر دقت دارد

 و نياز به كاليبراسيون روزمره ندارند



 CODجبران اثر خطاهاي نيترات و 

 نيترات 
و جذب ثانويه   22onm-210جذب اوليه در طول موج 

 .اندازه گيري ميگردد  254nmدر طول موج 

بدليل جذب تركيبات هيدروكربني و كدورت نمونه  ميبايست 
.  سهم جذب اين تركيبات اندازه گيري و لحاظ گردد  

 بار آلي
و جذب ثانويه در طول   254nmجذب اوليه در طول موج 

 .اندازه گيري ميگردد  nm 350موج 

كدورت   بدليل جذب كدورت نمونه  ميبايست سهم جذب
 .   اندازه گيري و لحاظ گردد



  A400و  UV400آنااليزر 
 .بهره ميبرند  UVاز روش 

 آمونياك

 روشهاي متداول اندازه گيري آمونياك

 UVروش اسپكترومتري   ISEروش الكترودي  روش رنگ سنجي

بدليل كدورت بسيار باالي فاضالبها و اثر تخريبي فاضالب 
 .اين دو روش مناسب نيستند ISEروي الكترودهاي 

 اما



 آمونياك

به   NH3و تبديل  PHبه منظور افزايش 
NH4+  مقدار كمي سود به نمونه اضافه

 .ميگردد

 طيف جذبي گاز آمونياك

گاز آمونياك در فاز گاز در حال تعادل با گاز 
.آمونياك محلول در فاز مايع ميباشد  

براي تفكيك و محاسبه سهم آمونياك 
.از سري فوريه استفاده ميگردد  

FFT 

از مزاياي عمده اين روش عدم تاثير پذيري دقت آن 
 .  و رنگ نمونه است TSSبواسطه كدورت، 

 :مزايا
عدم نياز به فيلتراسيون. 
اندازه گيري پايا براي چندين ماه بدون نياز 
 .به كاليبراسيون مجدد 
حد اقل عمليات و هزينه نگهداري •



 آمونياك
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ISE 
Plant labolatory 
A400 تفسير نتايج: 

 .همخواني بسيار نزديكي با نتايج آزمايشگاهي دارد UVروش 

 :پايداري پاسخ

 .دقيقه يك تست ۱۵نتايج بسيار پايا براي مدت يك ماه بصورت هر 

 .بدون هيچ گونه عمليات نگهداري بجز پر كردن ظرف سود



Phenols(PAH) 
 (Oil in Water)حلقوي    هيدروكربنهاي نفتي

BTEX روغن سوخت جت ديزل بنزين 

 به نمونه و بازتابش  UVاساس اندازه گيري بر تابش نور 
 فلورسانسي اين نور توسط تركيبات هيدروكربني است 

x nm x+y nm 

Aromatic 

بازتاب فلورسانس نور توسط فتومالتي پالير 
دقت روش . بسيار دقيق اندازه گيري ميگردد

 .است ppbدر حد 

قابليت كاربرد در همه صنايع از جمله تصفيه خانه هاي 
.فاضالب صنعتي و آب شرب  

 كاربرد
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 نمايش گرافيكال

 نمائي از صفحه نمايش

 نمايش مقادير
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DSP 

Flash 
memory 

External bus 

USB 
Controller USB 

Backup 
memory 

Lithium battery 

Graphic 
Controller Screen 

15 I/O 

15x logical Inpout/ output 

pH DO Cond 4-20 

4-20 4-20 4-20 4-20 

4-20 4-20 4-20 4-20 

Channel A/D converter 

(NO3) (COD) (PAH) (PO4) (Turb) 

6 logical outputs 

Lamp xenon Photo diodes 

8 logical outputs Pumps 
Electrics valves 

Serial 
interface 

Serial 
interface 

RS 485 

RS 232 

Spectro 
(NH4) 

High speed serial port 

:پيكر بندي الكترونيك و اپتيكي  



 ماژول اينترنت

en 

UV300 

&  

EL 400 
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 EL400آنااليزر آامل آب و فاضالب مدل 
 

pH اآسيژن محلول ،(DO) هدايت الكتريكي ،(EC) ،
 آدورت، آلر و دما

 : آاربردها
 

ي،                     .  تقريبا در تمام بخش هاي تصفيه خانه هاي آب و فاضالب مي توان از اين آنااليزر بهره گرفت     مي، غذائ روشي ت فت و پ ع ن اي صن
ا             في آب ي ي رل آ داروسازي، لبنياتي، توليد نوشيدني ها، شيميائي، مانيتورينگ رودخانه ها و سد ها و هر صنعت ديگري آه نيازمند آنت

 . مي تواند آليد حل مشكالت باشد EL ۴٠٠فاضالب خويش باشد، بهره گيري از 

ا            (EC)، هدايت الكتريكي (DO)، اآسيژن محلول pH, ORP: پارامترهاي قابل اندازه گيري عبارتند از ر و دم ل دورت، آ ه    .  ، آ الزم ب
ري هر         (٢٠mA-۴)تاآيد است آه با توجه به توانائي پذيرش سيگنال ورودي آنالوگ جرياني  ي و سيگنال ولتاژي، ميتوان نتايج اندازه گ

 . آنااليزر و هر سنسور ديگري را به اين آنااليزر ارسال و نتايج اندازه گيري را بصورت مولتي پارامتر نمايش داد

 EL400آنااليزر آامل آب و فاضالب مدل 

ي     EL۴٠٠آنترلر مولتي پارامتر  ه                           Tethys Instrumentsنسل جديد آنااليزرهاي ساخت آمپان ادر ب ي ق ائ ه ن ه ت ه ب رانسه است آ ف
وان          .  مانيتورينگ اغلب پارامترهاي الكتروشيميائي آب و فاضالب مي باشد ه مي ت اين سيستم آامال مدوالر ساخته شده است بگونه اي آ

 . پارامتر مختلف به آار گرفت ١٢آن را براي اندازه گيري همزمان يك تا 

 : ويژگي ها
 پارامتر مختلف ١٢تا  ١سيستم مدوالر براي . 
 طراحي االكترونيكي ايده آل مدارها و بردها با آمترين نياز به تعميرات فني . 
 مجهز به رابطUSB براي ذخيره و انتقال نتايج اندازه گيري، ارتقاء نسخه نرم افزار و هر نوع نقل و انتقال فايل ها . 
صفحه نمايش رنگي حساس به لمس آامال گرافيكي، قابليت رسم نمودارهاي متفاوت از نتايج اندازه گيري . 
 قابليت انتخاب پارامترهاي متفاوت از قبيلpH      ر از ا       ١، هدايت االكتريكي، اآسيژن محلول، دما، آدورت و آل  ١٢ت

 . سنسور متفاوت ١٢يا تا ) سنسور مشابه از يك پارامتر ١٢تا (آانال همسان 
 ٢٠ – ٠/۴قابليت تعريف سيگنال هاي الكترونيكي آنالوگ mA    ان ك و اختصاص آن به پارامترهاي اندازه گيري با ام

 . انجام هر نوع عمليات آنترلي و اتوماسيون
 ٢٠ – ٠/۴مجهز به سيگنال هاي الكترونيكي آنالوگ mA ل        .  ورودي ي ب بدين ترتيب سنسورهاي متفاوت ديگري از ق

 . ازن، ارتفاع و فلوي نمونه، براحتي به اين آنترلر متصل و مقادير مربوط نمايش داده خواهند شد
 مجهز به انواع سيگنال هاي ديجيتال نظيرRS 232 وRS 485                     ه ر ب رل ت ن يت اتصال آ ل اب م          PLCبا ق ت س و سي

SCADA و خروجيUSB  

محدوده ي  پارامتر
 اندازه گيري

قدرت تفكيك صفحه 
 نمايش

 صحت و دقت

٠-١٠٠٠ آدورت , 
٠-١٠٠ NTU 

٠.٠١ NTU  ٢%± 

pH ١-٠۴ ٠.٠١  ٠.٠١± 

ORP -٢٠٠٠-
+٢٠٠٠ MV 

١ MV  ١٠ MV± 

 ±%١  MS ٠.٠١ MS ٢٠٠٠-٠ هدايت الكتريكي

 ±% mg/L  ۵ ٠.٠١ mg/L ٢٠-٠ اآسيژن محلول

 ±٠.٢  ٠.١ ٨٠-٠ دما

    ٠.٠١  mg/L ۵-٠ آلر

 فرانسه در ايران Tethys Instrumentsشرآت خردآيادانا نماينده آمپاني 



 
  Pt١٠٠٠يا  Pt١٠٠مجهز به سنسور : ناثير دما

  Ohm ۵٠٠بيتي و  ١٢، رزولوشن mA ٢٠-٠/۴: سيگنال خروجي آنالوگ
 .االرم قابل برنامه ريزي با قابليت هيسترزيس و تاخير ۶تا : خروجي االرم

، آنترلر ريموت، پورت    MODBUSبا قابليت بهره گيري از هايپرترمينال، پروتكل          RS٢٣٢مجهز به رابط    :  اتصال به آامپيوتر  
USB مجهز به سيستم ،WiFi مجهز به سيستم اترنت ، 

  Pixel ٣٢٠X٢۴٠رنگي حساس به لمس با وضوح : صفحه نمايش
 Hz ۶٠-VAC / ۵٠VA / ۵٠ ٢۶۴-٩٠: منبع تغذيه

  C° ۶٠-٠: دماي محيطي
  IEC۶١٣٢۶  ، ١-EN۶١٣٢۶ ،  IEC۶١٠١٠، ١-EN۶١٠٠١: استانداردهاي الكترومغناطيسي اروپايي

، استيل پوشش داده شده براي آاربردهاي       IP۶۵  (  ،Nema ۴Xدر صورت درخواست    (    IP۵۴داراي درجه ايمني    :  بدنه آنااليزر 
 داخل سالن 

  mm ٣٠٠X٢٠٠X١١٠ :LXWXH: ابعاد
  kg ۵: وزن

 :مشخصات فني 

 
 مكانيسم آدورت سنجي 

 
سنسور نفلومتري آدورت سنجي اين آنااليزر، آاربرد آن را براي آب هاي تصفيه شده با آدورت هاي بسيار ناچيز ميسر ساخته                             

 .است
اساس آدورت سنجي اين آنااليزر سيستم نفلومتري است آه بر اساس آن پخش نور توسط ذرات معلق موجود در نمونه در زاويه                            

با توجه به اينكه منبع تابش سنسور آدورت سنجي اين آنااليزر مجهز به                  .  درجه نسبت به مسير تابش اندازه گيري مي گردد             ٩٠
LED            ٨٨٠با قدرت تابش تحت طول موج nm       است بنابراين آنترلرEL۴آامال منطبق با دستورالعمل هاي          ٠٠ISO ٧٠٢٧ 
منبع تابش، پايداري خاصي به امواج تابشي آن بخشيده بگونه اي آه حداآثر                          LEDيا    طراحي منحصر به فرد ديود       .  باشد مي

. باشد مي  NTU ٠/٠١بنابراين دستگاه به خوبي و با دقت بسيار باال قادر به تشخيص آدورت در حد                  .  شود تكرارپذيري حاصل مي  
 . اين سنسور بگونه اي طراحي گشته است آه به راحتي اپراتور قادر به تميز آردن و آاليبراسيون آردن باشد

 
 :مشخصات فني سنسور آدورت

 
 Delrin: جنس بدنه

 NTU ١٠٠-٠: محدوده اندازه گيري
 NTU ٠/٠١: تفكيك نمايش

  ٢ - / + %: دقت
 Bar ۴-٠: محدوده فشار نمونه
 C° ۶٠-٠: محدوده دماي نمونه

 سيستم نفلومتري سنسور آدورت سنجي  

 ورود نمونه



 
 

 ORP /  pHسنسور 
 

ا                    .  متصل مي گردند EL۴٠٠بطور مستقيم به آنترلر ORPو  pHسنسورهاي  ام زواي م د در ت ن وان ي مي ت ان سنسورهاي اين آمپ
ي و     همچنين پل نمكي .  نصب گردند و الزامي به نصب عمودي آن ها نيست ائ فوق حساس آن در برابر هر نوع صدمات مواد شيمي

ي دارد    ل                 .  رسوبات موجود در نمونه مقاومت بساير باالئ وع اتصال دوب سور از ن ن سن اشد      ( Double Junction ) اي  .مي ب
رود           .و فلزات سنگين نظير سرب، جيوه و نقره نيز هيچ مشكلي ندارد H2Sبنابراين براي آاربرد نمونه هاي حاوي  ت ك ن ال ه اي بدن

ن     ي در برابر تغييرات فشار و دما بسيار مقاوم است بدين ترتيب از هر نوع رقيق شدن الكتروليت درون آن جلوگيري گشته و همچن
ان                 pHدر آنار سنسور  PT١٠٠٠يا  PT١٠٠وجود سنسور .  همواره داراي پتانسيل رفرنس ثابتي مي باشد ك ه، ام دن و در يك ب

سور        .  را فراهم مي آورد pHاندازه گيري دقيق و سريع درجه حرارت نمونه و تاثير اثر آن روي تغييرات  ي سن ن م  IP۶٨درجه اي
راي نصب             وده و ب مي باشد بدين ترتيب اين سنسور از هر نوع صدمات فيزيكي محيطي از قبيل گرد و خاك و رطوبت در امان ب

 . نيز هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت (Immersion)در حالت آامال غوطه ور در نمونه يا به اصطالح 
 

 : مشخصات فني
 

  Ryton: جنس بدنه
  O-ring Viton: جنس واشرها 

  ١۴-٠: محدوده ي اندازه گيري
  ٨٠-٠: محدوده ي دما

  Bar ۶.٩-٠:محدوده ي فشار
 در هفته  ٢mvآمتر از: ( Drift )افت زماني ولتاژ 

 ثانيه  ١٠پاسخ نهائي در  ٩۵: % ٢۵°Cسرعت پاسخ در 
  pH ٠/٢ -/+ pH ٧/٠: تقارن پتانسيل

 C°٢۵در دماي  pHبه ازاي هر واحد  mV ۵٩/١۶ -/+: شيب الكترود 
  ١٢/٨حدودا  pHموالر سديم با ١/٠در محلول  pHواحد  ٠/٠۵آمتر از: تاثير سديم

 مگا اهم  ١۵٠: C ٢۵امپدانس حباب شيشه اي سنسور در 
 
 
 

 : سنسور هدايت الكتريكي
  

ام          .  متصل مي گردد ۴٠٠ELسنسور هدايت الكتريكي بصورت مستقيم به آنترلر م راي ت ي ب ان سنسورهاي هدايت الكتريكي اين آمپ
ه هك               .  آاربردهاي آب و فاضالب توصيه مي گردند دن تمام سنسورهاي ارسالي توسط آمپاني آاليبره گشته و ثابت سل آن روي ب

ق         .  اين ثابت سل به هنگام اتصال سنسور به آنااليزر به حافظه آنااليزر سپرده مي شود. گشته است ي ه صورت دق تعيين ثابت سل ب
 . سبب افزايش قابل توجه دقت اندازه گيري مي گردد

 
 : مشخصات فني

 
 mS/cm ٢٠,٠٠٠-١٠: محدوده ي اندازه گيري

 cm / ١.٠: ثابت سل
 سه سيمه  Pt١٠٠: سنسور درجه حرارت 

  C° ١۵٠: محدوده ي درجه حرارت
  C° ٢٠در  Bar ١٠: محدوده ي فشار
 گرافيت : جنس الكترود

 ) پلي اتر سولفان (  PES: جنس بدنه شفت
 ضد آب  IP۶٧: درجه حفاظت بدنه



 : سنسور اآسيژن
 

سنسورهاي اآسيژن اين آمپاني حتي در شرايط بسيار . متصل مي گردد EL۴٠٠سنسور اآسيژن نيز به صورت مستقيم به آنترلر 
بدون افت ) فرمانتاسيون ( سال ها عملكرد مطلوب اين سنسورها در آارخانجات تخمير . سخت نيز مي توانند بكار گرفته شوند

 . ولتاژ يا افزايش زمان پاسخ، حاآي از آيفيت باالي سنسورهاست
از نوع گالوانيك بوده آه داراي آاتد نقره اي دوار و آند با سطح زياد آه درون الكتروليت  Tethysسنسورهاي اآسيژن آمپاني 

Prpionic Acid طراحي . از جنس تفلون نيز در بدنه آن بكار رفته استممبران . با نقطه جوش بسيار باال غوطه ور گشته اند
ممبران سنسور نيز طوري طراحي گشته . عالي آاتد سنسور سبب گشته آه از نشت و تجمع حباب ها اطراف آاتد جلوگيري گردد

جنس بدنه سنسور از . است آه نصب آن در سنسور و تعويض آن براحتي صورت گرفته و نياز به هيچ ابزار خاصي نداشته باشد
و همچنين ) ٢۵mmبراي نصب در اتصاالت مخزني (  ١١۵mmمي باشد آه در دو ابعاد  Rytonو  ٣١۶فوالد زنگ نزن 

 . براي اتصاالت فلنج دار و لوله اي ساخته شده است ١۵٠mmاندازه ي 
کمپانی  (LDO)نظر به گسترش کاربرد سنسورهای اکسيژن متری مبتنی بر لومنيسانس 

Tethys Instruments   نيز اقدام به ارائه اين سنسورها نموده است که بصورت اختياری
 .توسط کاربران قابل سفارش و خريد ميباشد

 : مشخصات فني
 

  Vitonو واشرهاي  Rytonدرون  ٣١۶فوالد ضد زنگ : جنس بدنه
  C °٢۵ميكروآمپر در هوا تحت دماي  ١۵.۵: سيگنال خروجي
  C° ١٣۵ + - ۵-: محدوده ي دما

  C° ٢۵در دماي  ٣.۴۵Bar-٠: محدوده ي فشار
 C° ٢۵در دماي  μA / ppm ١.٨٨: شيب الكترود

 :سنسور کلر
 

الکترود پالروگرافی کلرسنجی مجهز به سنسور رفرنس جهت کاهش خطای افت                   
طراحی منحصر به فرد آن سبب کاهش چشمگير حساسيت پاسخ به                .  پاسخ  ميباشد   

نظر به مکانيسم کارکرد اين سنسور ،                .  گشته است          PHمقادير و نوسانات        
هيچگونه معرف يا مواد شيميائی جهت تست استفاده نميشود که اين امر سبب حذف                 
کامل هزينه های عملياتی و همچنين  کاهش چشمگير هزينه های نگهداری و                                

 . تعميرات گشته است
کاليبراسيون پايدار اين سنسور از ويژگيهای منحصر به فرد آنست که ضرائب                           
کاليبراسيون آن تا مدتها ثابت بوده چرا که اين سنسور دارای حد اقل افت زمانی                          

 .پاسخ است

 :مشخصات فنی
 
سنسور پالروگرافی سه الکترودی : مکانيسم 
کلر آزاد باقيمانده يا کلر کل باقيمانده: پارامتر اندازه گيری 
10~0 ,5~0 ,2~0 ,1~0: محدوده اندازه گيری ppm 
کاتد از جنس طال: الکترود اندازه گيری. 
از جنس استيل: الکترود آند 
نقره —هاليد نقره : الکترود سوم رفرنس 
0.5تقريبا : شدت جريان نمونه liter/min 
  محدودهPH   :4~9.5 

 به گوشی موبايل در صورت نوسان شديد مقادير کلر  SMSارسال پيام کوتاه  PHکاهش حساسيت سنسور کلرسنجی به نوسانات 



Page :1



Page :3Page :4



Page :5Page :6



Page :7Page :8

آدرس: تهران، بلوار المپیک، باالتر از میدان المپیک، پالك 9


	1.pdf (p.1-13)
	2.pdf (p.14-40)
	UV400
	مقدمه:
	آنالايزر مولتي پارامتر UV400
	ساختمان فلوسل
	ساختمان محفظه آنالايزر
	پارامترها
	COD (UV 254)
	COD (UV 254)
	COD (UV 254)
	COD (UV 254)
	مزاياي روش SAC
	ادامه مزاياي روش SAC
	ادامه مزاياي روش SAC
	نيترات
	نيترات
	جبران اثر خطاهاي نيترات و COD
	آمونياك
	آمونياك
	آمونياك
	Phenols(PAH)
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27

	3.pdf (p.41-44)
	4.pdf (p.45-48)
	1-2
	3-4
	5-6
	7-8


