
 SYSTEM DIAGNOSTYKI 
PREDYKCYJNEJ PROGNOSYS 

 Wiarygodność pomiarów 
 Prognosys daje gwarancję pewności poprzez monitorowanie 

aparatury i alarmowanie przed utratą wiarygodności pomiarów. 

 Wizualizacja informacji o nadchodzących 
czynnościach konserwacyjnych.  
 Prognosys dostarcza informacji o nadchodzących czynnościach 

konserwacyjnych, ułatwia planowanie w sposób proaktywny i 

zapobiega nieoczekiwanym przestojom sprzętowym.  

 Natychmiastowe powiadomienie o stanie 
urządzenia 
 Prognosys wyświetla informacje niezbędne do określenia, czy 

zmiana wyniku pomiaru jest spowodowana jedynie działaniem 

urządzenia, czy wynika z rzeczywistej zmiany składu wody/

ścieków. 

 Instrumenty kompatybilne 
 A-ISE sc

Amtax sc

AN-ISE sc

LDO sc

N-ISE sc

Nitratax plus sc

Phosphax sc

Solitax sc  

 Eliminuje ratunkowe prace eksploatacyjne prowadzone 
w ostatniej chwili. 
 Poprzez sygnalizowanie konieczności przeprowadzenia prac eksploatacyjnych z wyprzedzeniem 

Prognosys umożliwia proaktywne działania konserwacyjne. Teraz wiesz, czy zmiany wartości 

wskazywanych przez przyrządy pomiarowe wynikają jedynie z działania aparatury, czy z rzeczywistej 

zmiany w składzie wody/ścieków. 
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 Informacje do zamówień 

Numer katalogowy Opis

LZY885.99.00001 System diagnostyki predykcyjnej Prognosys (EU)

LZY885.99.00002 System diagnostyki predykcyjnej Prognosys (US)

TSE-COM-PROGNOS Pakiet serwisowy TSE-COM-PROGNOS 

Rozruch systemu Prognosys: uruchomienie oraz instruktaż w zakresie systemu diagnostyki predykcyjnej 

Prognosys. Obejmuje instalację karty Prognosys w przetworniku SC1000, aktualizację oprogramowania 

przetwornika, wyświetlacza i czujników (zależnie od wyposażenia) oraz szkolenie użytkownika z zakresu 

obsługi systemu, podstawowej konserwacji, diagnostyki i bezpieczeństwa.

 Dane techniczne *

Wymagania 

systemowe

Przetwornik SC1000 z oprogramowaniem w wersji 3.32 lub wyższej. Karta komunikacyjna

RTC w wersji 2.05 lub wyższej

LUB

Karta komunikacyjna Prognosys w wersji 1.02 lub wyższej.

Wszystkie systemy RTC, analizatory 5500 sc i Polymetron 9610 sc oraz 9611 sc są obecnie wyposażone w Prognosys.

Zgodność 

przetwornika

SC1000

*Może ulec zmianie bez powiadomienia.

 Zasada działania 

 Prognosys umożliwia konserwację proaktywną. System ten informuje o nadchodzących pracach konserwacyjnych na podstawie 

monitoringu wewnętrznych podzespołów aparatury i kontroli wymagań serwisowych. Użyliśmy całej naszej wiedzy fachowej, aby 

zagwarantować absolutną pewność działania użytej aparatury online i jakości wyników pomiarów. 

System Prognosys działa na platformie SC1000 wyświetlając dwa wskaźniki stanu dla każdego podłączonego urządzenia 

współpracującego z systemem Prognosys. Wskaźniki te dostarczają informacji niezbędnych do planowania konserwacji prewencyjnej i 

unikania nieprzewidzianych awarii. Wskaźnik serwisowy ułatwia planowanie przeglądów, przekazując z wyprzedzeniem czytelne informacje 

o nadchodzących zadaniach. W ramach wskaźnika serwisowego, system Prognosys oblicza liczbę dni pozostałych do każdej kolejnej 

czynności serwisowej. Wskaźnik pomiaru wykracza poza zwykłą kontrolę zaplanowanych czynności serwisowych i interpretuje wewnętrzne 

sygnały aparatury pomiarowej w celu przedstawienia informacji o stanie urządzenia pomiarowego. Wynik jest wyświetlany jako wartość 

procentowa, co ułatwia podjęcie decyzji o koniecznych czynnościach serwisowych przed utratą wiarygodności pomiarów mających wpływ 

na prowadzony proces. 

System Prognosys współpracuje z szeroką gamą urządzeń Hach sc wyposażonych w przetwornik SC1000. System Prognosys, 

powiadamiając o stanie aparatury w czasie rzeczywistym, zapewnia realną eksploatację proaktywną. Teraz wiesz, czy zmiany wartości 

wskazywanych przez przyrządy pomiarowe wynikają z wadliwego działania aparatury, czy są wynikiem zmian w składzie wody/ścieków. 


