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MS3500 

Monitor stężenia amoniaku w ściekach  
 

Opis produktu                                1 

Analizator MS3500 jest analizatorem do ciągłego 

i niezawodnego pomiaru stężenia Amoniaku 

w ściekach surowych i oczyszczonych. 

Analizator zapewnia monitoring stężenia w czasie 

rzeczywistym w obszarach kontroli procesów 

przemysłowych, ochrony środowiska i instalacji 

oczyszczania ścieków on-line. 

Bezkontaktowy system pomiaru zapobiega 

zanieczyszczeniu i zarastaniu, korozji oraz 

zmniejszeniu czułości czujników pomiarowych, 

niezależnie od właściwości ścieków. Dzięki wysokiej 

niezawodności Monitor MS3500 zapewnia niskie 

koszty eksploatacji przy absolutnie minimalnych 

czynnościach serwisowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitor MS3500 łączy w sobie innowacyjną 

inżynierię pomiarową i instrumentalną 

ze sprawdzoną techniką poboru próby, 

zapewniając niezawodny i wydajny system 

do pomiaru stężenia amoniaku nawet 

w najtrudniejszych warunkach pracy. 

Wytrzymała obudowa analizatora MS3500 

umożliwia jego łatwy montaż i zapewnia pełną 

ochronę przed wpływem warunków otoczenia. 

Zastosowanie                               1 

• Ścieki surowe na dopływie do oczyszczalni 

• Kontrola procesów oczyszczania ścieków 

• Monitoring ścieków oczyszczonych 

• Pomiar amoniaku w wodzie z odwadniania 

   osadów ściekowych 
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MS3500 

Monitor stężenia amoniaku w ściekach  
 

Technologia                                   1 

Analizator MS3500 firmy Multisensor Systems 

jest instrumentem do bezkontaktowego pomiaru 

stężenia amoniaku w najbardziej niesprzyjających 

warunkach –  na początku procesu oczyszczania 

ścieków. Zadaniem tego systemu jest monitoring 

stężenia dużych ładunków amoniaku i kontrola 

procesu oczyszczania ścieków, dla zapewnienia 

wydajniejszej pracy instalacji technologicznych, 

w tym obniżenia zużycia energii oraz substancji 

chemicznych wykorzystywanych w procesie. 

System składa się z komory próbki, napełnianej 

przez pompkę próżniową, głowicy czujnika, układu 

pneumatycznego i elektronicznego układu 

analitycznego wyposażonego w przyjazny 

dla Użytkownika interfejs oraz funkcje 

komunikacyjne i kontrolne. 

Cały układ pomiarowy zamknięty jest w solidnej 

obudowie z kontrolą temperatury, która może być 

zainstalowana na zewnątrz bez dodatkowych 

komponentów i kosztów. 

Zasada działania 

Zasada działania polega na pomiarze gazu 

skoncentrowanego nad zwierciadłem próbki 

pobranej z komory próbki. 

Jak przedstawiono na schemacie, w analizatorze 

MS3500 próbka wpływa do komory próbki. 

Następnie dawkowany jest Wodorotlenek Sodu 

(NaOH), który podnosząc pH powoduje, że zawarte 

w ściekach jony NH4
+ przekształcają się 

do Amoniaku. Zgodnie z prawem Henry’ego, 

w ustalonych warunkach, stężenie substancji w fazie 

gazowej nad zwierciadłem próbki jest wprost 

proporcjonalne do stężenia substancji w tej cieczy. 

Amoniak i inne substancje lotne zawarte w ściekach 

przechodzą do przestrzeni komory nad zwierciadłem 

 

 

 

próbki ścieków, gdzie będą gromadzone. Ten etap 

jest kontynuowany, aż do osiągnięcia stanu 

równowagi.  

W efekcie zgromadzona próbka gazów znad 

zwierciadła próbki jest przepuszczana przez czujnik 

w głowicy pomiarowej, który działa selektywnie 

wobec amoniaku. Informacja otrzymana z czujnika 

jest analizowana i przetwarzana na wartość 

stężenia amoniaku w ściekach. 

  

 

Zalety systemu                             1 

• Redukcja zużycia energii dzięki dokładnej kontroli 

   procesu  

• Minimalne zużycie odczynników chemicznych 

• Niskie koszty eksploatacji i konserwacji 

• Wysoka niezawodność i rzetelność wskazań 
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MS3500 

Monitor stężenia amoniaku w ściekach  
 

Typowy przykład z zastosowania                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy wykres przedstawia typową odpowiedź 

analizatora MS3500 w cyklu ciągłym pracy 

w oczyszczalni ścieków. 

Dla porównania została naniesiona krzywa wyników 

pomiarowych uzyskanych metodyką referencyjną 

przez certyfikowane laboratorium. 

Analizator MS3500, na podstawie szeregu 

przeprowadzonych testów, realizowanych 

bezpośrednio w oczyszczalniach ścieków wykazuje 

najwyższą niezawodność pracy przy minimalnych 

czynnościach konserwacyjnych. 

System zapewnia najwyższą dostępność danych 

pomiarowych dając Użytkownikowi bezpieczeństwo 

oraz pewność pracy instalacji oczyszczania ścieków. 

Porównanie wyników pomiędzy pomiarem analizatorem MS3500 i pomiarem laboratoryjnym 

Laboratorium  Analizator MS3500 

12. grudzień 13. grudzień 14. grudzień 

[mg/l] 
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Parametry techniczne                                                                                   1 

Parametr Wymagania użytkowe Uwagi 
 Minimum Maximum  
Napięcie zasilania 90 V AC 240 V AC 50 Hz lub 60 Hz 
Zużycie energii przy 
temperaturze pracy 20˚C 

 70 W 
 

Zużycie energii przy 
temperaturze pracy 5˚C 

 250 W 
Wraz z grzałką 

Wysokość podnoszenia próbki  6 m   
Temperatura otoczenia -10˚C + 50˚C  
Temperatura próbki + 1˚C + 50˚C  

Próbkowanie 30 minut 60 minut 
Ustawiany przez Użytkownika. Im wyższe 
stężenie tym krótszy czas próbkowania 

Obudowa analizatora 
Tworzywo sztuczne 

wzmocnione włóknem 
szklanym 

 

Zużycie NaOH 30 l / rok Próbkowanie co 60 minut 
Zakres pomiaru 1 ppm 200 ppm  
Powtarzalność -2% +2%  

Wyjście analogowe 4mA 20mA 
Skalowane do wymaganego zakresu 
pomiarowego, maks. obciążenie 900 R 

Izolacja wyjścia analogowego 400V  Ciągła. Optoizolowane 
Interfejs cyfrowy Profibus, Modbus WiFi, 4G, Bluetooth również dostępne 
Napięcie przekaźnika  50 V 

2 x przekaźnik alarmowy, styk NO lub NC  
Prąd przekaźnika  5 A 
Waga 25 kg  
Wymiary 750 x 750 x 350 mm Opcjonalnie: montaż na ramie nośnej 

 

Częstotliwość kalibracji / walidacji                                                            1 

Co 6 miesięcy: za pomocą zestawu walidacyjnego dostępnego u autoryzowanego dystrybutora 
Multisensor Systems (w Polsce firma GREMES) 

 

Części eksploatacyjne                                                                                   1 

Co 6 miesięcy:  Wkład filtra z węglem aktywnym + Wkład filtra przeciwpyłowego 
Co 12 miesięcy: Uszczelnienie zbiornika próbki 

Autoryzowany dystrybutor i serwis w Polsce: 
GREMES | ul. Ptasia 24 | 59-700 Bolesławiec 
tel.: 71 75 75 728 | faks: 71 75 75 729 
kom.: +48 694 19 88 19 | 508 25 93 69 | 602 29 30 81 
biuro@gremes.pl | www.gremes.pl 

mailto:biuro@gremes.pl
http://www.gremes.pl/

