CLAROS MOBILE SENSOR MANAGEMENT

Vertrouwen in uw waterkwaliteitsanalyses.
Altijd en overal.

Mobile Sensor Management van Hach® zorgt
voor duidelijkheid door eenvoudig toegang tot
cruciale informatie te bieden. Daarmee helpt
Hach u om uw proces te beheren en pro-actief
te zijn op het gebied van onderhoud.

Beheer via pro-actieve sensorinformatie
Focus op uw hoogste prioriteiten, voorkom onverwachte
uitvaltijd en verlaag uw onderhoudskosten door het
ontvangen van pro-actieve meldingen over uw onderhoudsbehoeften.

Uitlijning van online en
laboratoriummetingen
Verifieer de metingen van online instrumenten en justeer
deze met behulp van laboratorium referentiewaarden, met
één vingertik.

Eenvoudige onderhoudsinstructies in de
palm van uw hand
Voer snel en nauwkeurig onderhoud uit aan uw instrumenten
uit door de stapsgewijze instructies op uw mobiele apparaat
te volgen.

CLAROS MOBILE SENSOR MANAGEMENT
Werkingsprincipe
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De software Mobile Sensor Management biedt toegang tot
de aangemelde analyse-instrumenten (1) van Hach via
elk apparaat met een internetverbinding (“randapparaat”) en
een standaard webbrowser (2).
Alle toegang de Mobile Sensor Management-webserver (3)
wordt beheerd met behulp van beveiligde verificatie. De
weergegeven statusinformatie geeft een overzicht van de
prestaties van elk afzonderlijk analyse-instrument. Het
geeft ook specifieke informatie over aankomende onderhoudsactiviteiten voor elk instrument.
Onderhoudsprocedures kunnen eenvoudig worden gestart
vanuit het dashboard van de Mobile Sensor Managementsoftware. Door de interactieve en stapsgewijze begeleiding
door de diverse onderhoudshandelingen kunt u het onderhoud snel en nauwkeurig uitvoeren. Door de integratie
van de DR3900/DR6000-spectrofotometer (4) van Hach is
een eenvoudige en handige verificatie en eventuele kalibratie van de analyse-instrumenten (1) mogelijk.
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De communicatie tussen de Hach-instrumenten (1) en (4) vindt
plaats via WIFI of een 3G/4G modem.

Systeemcomponenten
Compatibele instrumenten:
• SC1500

• Uvas sc

• N-ISE sc

• DR3900

• SC4200c

• Sonatax sc

• LDO 2 sc

• DR6000

• pHD sc

• Amtax sc

• Phosphax sc

• TU5300/TU5400sc

• 1200-S sc

• AN-ISE sc

• Phosphax sc LR

• TSS sc

• 3798-S sc

• A-ISE sc

• Nitratax sc

• Solitax ts-line sc, hs-line sc

Vertrouw op Hach Service

Serviceovereenkomst: Hach biedt on-site en in-factory reparatie, preventief onderhoud en kalibratieprogramma's voor uw
instrumenten om de betrouwbaarheid en instrument up-time te garanderen. We hebben de overeenkomst die aansluit bij
uw specifieke behoeften.
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Opstarten / inbedrijfstelling: onze servicemonteurs bezoeken uw site en stellen instrumentatie in, bieden basistrainingen
aan voor eindgebruikers over de werking en onderhoud en valideren instellingen en prestaties om u op weg te helpen.

