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Kontroller SC200 lengkap sistem 
analisis air dirancang untuk power 
plant. Hach menyediakan berbagai 
pilihan produk yang dibuat untuk 
bekerja bersama sebagai solusi yang 
fleksibel untuk memenuhi kebutuhan 
Anda. Pendekatan komprehensif Hach 
yang menghemat waktu pada desain, 
instalasi, pelatihan, pemeliharaan, dan 
operasi.  
 
- Menghemat waktu pada desain  
- Mempercepat instalasi  
- Mengurangi kompleksitas pelatihan  
- Memudahkan perawatan dan operasi  
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PURE WATER ANALYSIS FOR POWER PLANT 

9611 sc Phosphate Analyser tersedia dengan 1/2/4 saluran dan termasuk reagen set untuk startup 
dan sampai 90 hari penggunaan . 
 
- Rendah pemeliharaan 
- Mengurangi downtime 
- Reagen User-defined yang memenuhi kebutuhan individu 
- 90 hari runtime terus menerus. 
- Mudah diverifikasi dengan produk lab. 
 
Analyzer ini dapat digunakan dengan reagen yang ditentukan pelanggan atau reagen siap pakai 
yang diformulasikan oleh pabrik  untuk akurasi yang optimal dan dirancang dengan fitur yang 
mudah digunakan seperti warna-kode pada tutup  dan segel botol  memungkinkan penggantian 
reagen cepat dan bersih . Hanya 2 liter setiap reagen yang diperlukan untuk analisa sampai 90 hari . 
 
Fitur sampling In and Out memungkinkan analisis cepat dari sampel dituangkan ke dalam atau 
diambil dari analyzer untuk memverifikasi di laboratorium . 

Measurement Range : LR Model : 4 -  5000 µg/L as PO4 
   HR Model : 200 - 50,000 µg/L as PO4 
Detection Limit : LR Model : 4 µg/L 
   HR Model : 200 µg/L 
Accuracy : LR Model : ± 4 µg/L or ± 4% of reading, whichever is greater 
   HR Model : ± 500 µg/L or ± 5% of reading, whichever is greater 
  (Tested with Hach reagents) 
Number of Channel : 1, 2, 4; Programmable sequence 
Operating temperature range  : 5 - 45°C 
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