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Monitoramento Online para

Desinfetantes
pH 
Potencial Redox (ORP)
Turbidez

Monitoramento de Orgânicos - SAC254 
Amônio/Nitrato/Fluoreto
Condutividade Específica
Oxigênio Dissolvido

Água Potável



 

 

Determinação fo-
tométrica diferenciada 
de cloro conforme 
AWWA 4500-Cl G/EN 
ISO 7393-2

 � Análise contínua e 
simultânea de cloro 
livre, combinado e 
total 

 � Intervalos de medição 
livremente configurá-
veis para um consu-
mo otimizado de 
reagentes 

 � Verificação rápida e 
fácil com padrão no 
estado sólido fácil de 
utilizar

 
 
 
 
 

} Cloro Livre  
 0-5 ppm
} Cloro Combinado   
 0-5 ppm
} Cloro Total  
 0-6 ppm

 

pH
Potencial Redox

Medição potenci-
ométrica do valor de 
pH e/ou potencial re-
dox (um ou dois canais)

 � Calibração fácil sem 
desmontar o sensor 

 � Manutenção minimi-
zada com limpeza do 
sensor integrada 

 � Medição e com-
pensação da tempe-
ratura integradas 

 
 
 
 
 
 

} Faixa de pH  
 1-13 pH
} Potencial Redox  
 (ORP)  
 -400 a +1200 mV

 

Desinfetantes  

Medição fotométrica 
e sistema de controle 
para concentrações de 
desinfetantes

 � Conformidade com 
o método DPD pa-
drão, de acordo com 
AWWA 4500-Cl G/EN 
ISO 7393-2 para cloro 
livre 

 � Alta precisão e repro-
dutibilidade devido a 
calibração automática 
do valor zero 

 � Manutenção reduzida 
com o módulo de lim-
peza e alta tolerância 
contra incrustações

 
 
 

} Cloro Livre  
 0-5 ppm
} Dióxido de Cloro  
 0-6 ppm
} Ozônio  
 0-2 ppm

 

 

Medição amperométri-
ca e sistema de contro-
le para concentrações 
de desinfetantes

 � Livre de reagentes 
- baixos custos de 
operação, sensor 
com design durável e 
livre de membrana 

 � Baixa manutenção, 
alta estabilidade do 
ponto zero, vida útil 
otimizada com lim-
peza automática do 
sensor 

 � Medições confiáveis 
com monitoramento 
integrado do poten-
cial Redox ou valor 
de pH (compensação 
inclusa)

} Cloro Livre  
 0-5 ppm
} Dióxido de Cloro  
 0-3 ppm
} Ozônio  
 0-1 ppm
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Turbidez 

Medição de turbidez 
sem contato com a 
amostra; método  
aprovado pela  
US EPA 180.1/ISO 7027

 � Ótica aquecida evita 
erros de medição e 
incrustação por con-
densação 

 � Sem consumíveis, 
sem peças de des-
gaste, sem custos de 
acompanhamento 

 � Lavagem automática 
da câmara de me-
dição; operação sem 
problemas e sem 
intervenção manual 

 � Verificação rápida 
e fácil com padrão 
primário e secundário

} Turbidez  
 0-200 NTU

 

Orgânicos

Medição da absorção 
UV em 254 nm (SAC254) 
para o monitoramento 
de contaminação de 
orgânicos

 � Método de medição 
dinâmico: Insensí-
vel à incrustação e 
com ampla faixa de 
medição 

 � Função integrada 
para medição de 
amostra manual 

 � Correlação com 
DOC, TOC e outros 
possíveis parâmetros 
relacionados 

 � Correção de turbidez 
integrada em 550 nm 
conforme DIN  
38404-3

 

} Absorção UVA   
 0-300 m-1
} Transmissão UVT   
 0-100 %
} DOC, TOC  
 Concentração ppm

 

 

Determinação de 
turbidez conforme ISO 
7027 sob condições de 
pressão do processo

 � Entrada da amostra 
até 10 bar; não é 
necessária redução 
de pressão 

 � Manutenção minimi-
zada devido à ope-
ração livre de limpeza 

 � Verificação rápida 
e fácil com padrão 
primário e secundário 
 
 
 
 
 
 
 
 

} Turbidez  
 0-100 NTU

 

Amônio  
Nitrato, Fluoreto

Determinação sensível 
à íons de amônio, nitra-
to ou fluoreto

 � Baixo custo de ope-
ração devido a ope-
ração sem reagentes 

 � Mínima manutenção 
devido à limpeza inte-
grada no sensor 

 � Flexibilidade para 
monitorar parâmetros 
adicionais com eletro-
dos sensíveis à íons

 
 
 
 
 
 
 
 

} Amônio
 0-1000 ppm
} Nitrato
 0-1000 ppm
} Fluoreto
 0-1000 ppm
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Oxigênio 
Dissolvido

Medição amperométri-
ca de oxigênio dissol-
vido

 � Compensação de 
temperatura e de 
pressão atmosférica 
integradas, para uma 
calibração simples 
utilizando o ar ambi-
ente 

 � Sistema de medição 
estável a longo prazo, 
com eletrodo robusto 
para operação de 
baixo custo 

 � Substituição de ele-
trólito e membrana de 
fácil manuseio

 

} Oxigênio Dissolvido
  0-20 ppm
} Saturação  
 0-200 %
 

 

Condutividade 
Específica

Medição de condutivi-
dade específica, sólidos 
totais dissolvidos (TDS) 
ou salinidade

 � Insensível à interferên-
cias devido ao princípio 
de 4 eletrodos 

 � Medição de salinidade 
como NaCl 

 � Calibração fácil sem 
remoção do sensor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

} Condutividade  
 Específica
 0,1 µS/cm-100 mS/cm
} Salinidade (como  
 NaCl)  
 0-4 %
} TDS (Coeficiente)   
 0-20 g/l
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Chematest 30/35

Kit portátil para medições de  
desinfetantes, ácido cianúrico, pH,  
potencial redox e condutividade  
específica. Resistente a poeira e  
água (IP67), com adaptador de  
cubeta removível

 � Fácil manuseio, resultados reproduzí-
veis devido à medição usar reagentes 
líquidos (método DPD) 

 � Menu dirigido para orientação do 
usuário, registro de usuários e pontos 
de amostragem  

 � Medição confortável de pH, potencial 
Redox e Condutividade Específica  
com sensores externos (somente  
Chematest 35).

} Cloro (livre, total e combinado)
 0-10 ppm
} Dióxido de Cloro  
 0-19 ppm
} Ozônio
 0-4 ppm
} Faixa de pH (com vermelho fenol)   
 6.5-8 pH
} Ácido cianúrico
 0-100 ppm

Conexões via sensor (somente no CT35):

} Faixa de pH
 1-13 pH
} Potencial redox (ORP)
 -400 - +1200mV 
} Faixa de Condutividade Específica
 0-100 mS/cm

Outros parâmetros: veja folha de dados
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Swan Conceito  
do Monitor

Integração do Sistema 

 � Sistemas completos 
montados em painel 
com conexões de fluídos 
pré-configurados para 
rápida partida 

 � Várias possibilidades de 
comunicação como Pro-
fibus, Modbus, Protocolo 
HART, Interface USB e 
saídas analógicas 

 � Engenharia de processo 
simples com funções 
de regulação (P, PI, PID 
ou PD), relê ou saída 
analógica

 

Controle de Qualidade 

 � Todo analisador é testa-
do em bancada úmida 
e calibrado em fábrica 
antes da entrega 

 � Diagnóstico automático 
do nível de carga dos 
reagentes e funções do 
sensor através do instru-
mento 

 � Controle de fluxo inte-
grado para verificação 
da validade

 

Serviço e Manutenção 

 � Navegação uniforme de 
menu para operação e 
manutenção simples; um 
transmissor para todos 
os instrumentos 

 � Configuração dos ins-
trumentos claramente 
organizada, fácil aces-
sibilidade de todos os 
componentes para uma 
manutenção eficiente 

 � Procedimentos de manu-
tenção autoexplicativos 
podem ser facilmente 
executados pela empre-
sa operadora

Os instrumentos Swan são entregues totalmente 
funcionais e prontos para o uso.  Isso garante fácil 
integração do sistema, bem como operação amigá-
vel e fácil manutenção. 
 
Altos padrões de desenvolvimento e produção asse-
guram a qualidade dos instrumentos esperados por 
nossos clientes.
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