
AMI SAC254

 Único, princípio de operação 
patenteado - medição dinâ-
mica de absorção em vários 
comprimentos de caminho 
óptico:
- Medição estável sem desvio, 
insensível a incrustações
- Ampla faixa de medição de 0 
a 300 m-1 com limite de de-
tecção de 0,05 m-1

 Correção de turbidez integrada 
a 550 nm, de acordo com a 
DIN 38404-3

 Funcionalidade de amostra-
gem manual integrada, verifi -
cação e calibração.

sac254.swan.ch

O AMI SAC254 é um monitor online 
para medição contínua da absorção 
UV no comprimento de onda de 254 
nm. A absorção UV é um princípio de 
medição para determinar o material 
orgânico (COD, TOC, etc.) nos pro-
cessos de tratamento de água.

 Simplifi cando o monitoramento de orgânicos em 
 processos de tratamento de água potável.

ANALYTICAL INSTRUMENTS



Monitor de orgânicos por absorção UV

Água Bruta da Entrada
Monitorar as mudanças na composição da carga 
orgânica da água bruta para análises de tendên-
cias, para permitir a detecção contínua e o ajuste 
precoce do processo de tratamento.

Coagulação/Floculação/Sedimentação
Monitorar a remoção eficaz da matéria orgânica 
natural (MON). Otimização da alimentação quími-
ca para maior eficiência do processo.

Desinfecção UV
Economia de energia através da operação oti-
mizada da desinfecção por UV.

Remoção de Micropoluentes
Controle de processo de dosagem de carvão 
ativado e ozônio.

Filtração por Carvão Ativado
Monitorando contínuo da eficácia da filtragem 
por carvão ativado para previsões precisas da 
saturação do filtro.

Coeficiente de Absorção Especial – SAC254

Faixa de Aplicações

201909

SAC254 é a soma dos parâmetros, o qual indica a carga orgânica na água potável e efluentes, pois a absorção de UV em 
254 nm é normalmente comandado por contaminantes orgânicos.

A correlação com vários parâmetros baseados em carbono (COD, TOC, etc.), faz do SAC254 uma medição versátil, pois 
níveis elevados de carbono orgânico (CO) estão relacionados a muitos problemas de qualidade da água: o carbono or-
gânico (CO) diminui a estabilidade microbiológica da água potável e a presença de desinfetantes. É um precursor para a 
formação de subprodutos orgânicos de desinfecção cancerígenos e pode causar problemas de sabor e odor, se presen-
tes em níveis de ppm. A eficiência da desinfecção por UV é reduzida à medida que a inativação de patógenos compete 
com a absorção de UV pelo COD (carbono orgânico dissolvido).

Consequentemente, a remoção eficiente de carbono orgânico (CO) é um objetivo importante durante a produção de 
água potável e o tratamento de efluentes. O monitoramento do carbono orgânico (CO) através da absorção de UV é um 
método tecnicamente simples e rápido em comparação com os analisadores online do COD/ TOC ou medições de labo-
ratório. O AMI SAC254 permite a detecção precoce de alterações na qualidade da água, que exigem o ajuste das etapas 
de tratamento ou outras medidas para garantir uma alta qualidade da água constantemente.
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