
 
 
Interline Systems is sinds 1990 dé specialist op het gebied van analysers en analyserintegratie. Voor 
zeer uiteenlopende industrieën leveren, ontwerpen, produceren en onderhouden wij wateranalyse- en 
processanalysesystemen. Onze systemen worden o.a. toegepast bij waterzuiveringen, 
drinkwatervoorzieningen, oppervlaktewater bewaking, in de chemische-, voedingsmiddelen- en 
papierindustrie en bij olie- en gaswinningsinstallaties en raffinaderijen.  
 
Binnen onze waterafdeling zijn wij exclusief vertegenwoordiger van analysers en sensoren van o.a.: 
s::can, Pamas water, Tytronics, InsiteIG, ATi en JMar. 
 
Door de aangescherpte lozingseisen en het toepassen van nieuwe innovatieve zuiveringstechnieken 
wordt het continu meten van parameters zoals nitriet, nitraat en fosfaat steeds belangrijker. Om ook 
het online meten van deze parameters, en eventueel in de toekomst nog aanvullende parameters, 
mogelijk te maken is Interline, in samenwerking met onze toeleveranciers, actief bezig om nieuwe 
sensoren te ontwikkelen. 
 
Tijdens de AquaNederland vakbeurs presenteren wij de online nitriet sensor van s::can, de 
orthofosfaat analyser van Tytronics en de deeltjesteller van Pamas. Overigens wordt er nog hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van een online totaal fosfaat analyser. 
 
s::can online nitriet sensor . 
 
Met de online UV-VIS spectrofotometer is s::can al een aantal jaren succesvol in het online meten en 
bewaken van waterstromen. Spectrofotometrie is een meettechniek waarbij een de absorptie van licht 
door een medium wordt gemeten in het UV en zichtbare spectrum. Met behulp van een specifieke 
software kunnen uit dit spectrum parameters zoals CZV, BZV, NO3-N, TOC, TSS etc. worden 
gemeten. Door toepassing van dezelfde techniek in alleen het UV spectrum is het mogelijk om in één 
meting de parameters Nitriet en Nitraat te meten. De sensor is een onderdompelings sensor en kan 
direct in het medium of in een by-pass syteem geplaats worden. Door toepassing van een automatisch 
reinigingsysteem wordt het onderhoud aan de sensor tot een minimum beperkt. 
Meetbereik:  NO2-N : 0 – 200 mg/ltr 
  NO3-N : 0 – 500 mg/ltr 
  TSS : 0 – 3000 mg/ltr 
 

 

Tytronics Orthofosfaat analyser. 
 
Fosfaat heeft de eigenschap dat het geen licht absorbeert en niet met een 
fysische meting direct te meten is. Door de combinatie van een fosfaat 
specifieke reagentia en een nauwkeurige sensor is het mogelijk om de 
concentratie van orthofosfaat online te meten. De Tytronics Orthofosfaat 
analyser maakt hiervoor gebruik van een gepatenteerd monstername-/meng 
systeem gecombineerd met een colorimetrische sensor.  
Meetbereik: Orthofosfaat PO4

2- : 0 – 500 ppb of 0 – 10 ppm. 

Pamas Deeltjesteller. 
 
“Particle counting” komt steeds meer in trek in de brede waterwereld, o.a. omdat 
het een gedifferentieerder en gevoeliger beeld geeft van de onopgeloste stof, 
vergeleken met het meten van troebelheid. Met de introductie van de stationaire 
(unit) de “WaterViewer” en de draagbare (unit) S4031 speelt Pamas in op deze 
ontwikkeling. Door toepassing van het volumetrisch design van de meetcel (een 
speciale doorstroom cel met venturi) worden alle doorstromende deeltjes geteld. 
Afhankelijk van de gekozen sensor technologie, hebben Pamas sensoren een 
meetbereik vanaf 0,5 µm. 
 
 
 
 


