
Spectro::lyser II  - Industriële in-situ UV/UV-VIS spectrofotometer

Gelijktijdige meting van meerdere parameters 
De revolutionaire spectro::lyser II is een compacte en robuuste optische multi-parameter
probe. Door de toepassing van multiwave spectrofotometrie is het mogelijk om met één 
instrument nauwkeurig vele parameters te meten waar normaal meerdere extractieve en 
externe analyses voor nodig zijn. De probe heeft een uitstekende langdurige stabiliteit en 
beschikt over alle functies van een hoogwaardige laboratorium spectrometer. Parameter 
concentraties, van g/l tot µg/l, worden berekend uit het gehele optische spectrum.

Geavanceerde s::can-software maakt het mogelijk om de informatie uit het spectrum te 
gebruiken om nieuwe parameters en applicaties te ontwikkelen. Het aantal parameters is niet 
gelimiteerd en de voorinstellingen (algoritmes) voor veel toepassingen zoals in drink-, riool-, 
afval- en proceswater worden reeds succesvol toegepast.

Registratie van: BOD/BZV, COD/CZV, TOC, 
DOC, AOC, UV-254, SAC, NO3-N, NO2-N, O3, 
H2S, TSS, FTU/NTU, BTX, Kleur, Temperatuur, 
Druk, Contaminatie Alarm...

 » Meting op golfl engtes 

van 220 tot 720 nm

 » RVS behuizing - direct

in medium te plaatsen

 » Stabiel en 

onderhoudsarm

 » Bediening via s::can 

terminal en software

 » Voorgekalibreerd 

vanuit de fabriek

Uitwisselbaar meetvenster

Uitwisselbaar robuust meetvenster met een 
optische padlengte van 35 mm, 5 mm, 2 mm, 
1 mm of 0,5 mm.

Geïntegreerde luchtreiniging

Automatische reiniging met het geïntegreerde 
perslucht reinigingssysteem. 



Interline Systems BV
Ampèrestraat 3
NL-1704 SM 
Heerhugowaard
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Uw partner in proces- en wateranalysers©
 2

01
1,

 In
te

rli
ne

 S
ys

te
m

s 
B.

V.
 D

es
ig

n 
w

w
w

.e
m

og
y.n

l  
10

20
11

V3
A-

N
L

Specifi caties
Meetbereik - golfl engtes: UV-Vis spectrometrie 220 - 720 nm, UV spectrometrie 220 - 390 nm

Meetprincipe: Xenon fl ash lamp, 256 photo diodes

Automatische compensatie: Meting met twee stralen, met het volledige spectrum

Compensatie voor kruisgevoeligheden: Automatisch voor troebelheid, deeltjes en organische stoffen

Voorgekalibreerd ex-works: Alle parameters

Toegang tot ruwe signalen: Toegang tot spectrale informatie 

Geïntegreerde temperatuur sensor -10 tot 50 °C

Koppeling naar s::can terminals MIL connector, IP 68, RS485, 12 VDC

Kabel lengte en type: 7.5 m, TMPU jacket

Behuizing: RVS 1.4404, Beschermingsklasse: IP 68

Gewicht: Min. 3.4 kg (incl. kabel)

Afmetingen (diameter x lengte): 44 mm x 547 mm / 633 mm 

Bedrijfstemperatuur: 0 - 45 °C  (Temperatuur in opslag: -10 tot 50 °C)

Operationele druk: 0 - 3 bar, Hoge druk: 10 bar 

Explosie proof (optioneel): Volgens EN60079-0, -1, ATEX

Installatie: Ondergedompeld of in een fl ow cell

Stroomsnelheid: 3 m/s (max.)

Automatische reiniging: Met perslucht 3 - 6 bar

Conformiteit: EMC: EN 61326:97/A1:98/A2:01, Veiligheid: EN 61010-1:2002

Uitgebreide onderdelengarantie (optioneel): 3 jaar

Drink-, bron-, en 
ultrapuur water

Afval- en 
rioolwater

Industriële 
vloeistoffen

Grond- en 
oppervlaktewater

Toepassingen: Early Warning-, besturing- en meetsystemen

Meetprincipe - absorptiespectrum
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Benzene
Toluene
Xylene
Phenol ... Turbidity, TSS, etc.

old UV-probes: 1 wavelength only

COD_total,
TOC
etc.

Als lichtbron wordt een Xenon lamp gebruikt. Het uitgestuurde lichtsignaal wordt afwisselend door het 
medium en door een “clean room” in de sensor gestuurd waarna beide lichtbundels geprojecteerd worden 
op een diode-array, van 256 dioden, welke is verdeeld over het UV- en/of UV-VIS-spectrum. Softwarematig 
worden de signalen op elkaar in mindering gebracht waarbij het resulterende signaal overeenkomt met de 
hoeveelheid licht die geabsorbeerd is in het medium.

Een bijbehorend algoritme zal in het zichtbare gedeelte het drogestof gehalte berekenen. Deze waarde verhoudt 
zich naar het UV-spectrum als een e-curve. Door de curve te bepalen kan het UV-spectrum automatisch 
gecompenseerd worden voor droge stof. Uit het gecompenseerde spectrum kunnen de concentraties van 
verschillende stoff en 
worden berekend. De 
meetbereiken voor de 
diverse parameters 
zijn afhankelijk van 
de applicatie en 
de lengte van het 
meetpad. Voor het toe 
te passen algoritme is 
de sensor voorzien 
van een “global 
calibration” waardoor 
de sensor na plaatsing 
in het medium direct 
gebruikt kan worden.


