
 ПРОГНОЗНА ДИАГНОСТИЧНА 
СИСТЕМА PROGNOSYS 

 Увереност във вашите измервания 

 Prognosys придава увереност посредством наблюдение на 

вашия инструмент и известяване, преди измерванията да са се 

превърнали в повод за безпокойство. 

 Видимост на предстоящата поддръжка  

 Prognosys информира за предстоящата нужда от поддръжка, 

улеснява проактивното планиране и избягва неочакваното 

преустановяване на работата на инструмента.  

 Незабавна информация за състоянието 

на инструмента 

 Prognosys показва информацията, необходима за определяне 

на това дали промените в измерванията се дължат на 

инструмента, или водата.  

 Съвместими инструменти 

 A-ISE sc

Amtax sc

AN-ISE sc

LDO sc

N-ISE sc

Nitratax plus sc

Phosphax sc

Solitax sc 

 Избавете се от извънредната поддръжка в 
последния момент. 
 Prognosys позволява да сте проактивни в поддръжката, като ви известява за предстоящи проблеми с 

инструмента. Ще знаете със сигурност дали измененията във вашите измервания се дължат на промени 

в инструмента, или водата. 



2  Прогнозна диагностична система Prognosys 

 Информация за поръчка 

Артикул номер Описание

LZY885.99.00001 Прогнозна диагностична система Prognosys (ЕС)

LZY885.99.00002 Прогнозна диагностична система Prognosys (US)

TSE-COM-PROGNOS Въвеждане в експлоатация на пакет за сервизно обслужване TSE-COM-PROGNOS за Prognosys: 

въвеждане в експлоатация и инструкции за прогнозната диагностична система Prognosys. Включва 

инсталиране на картата Prognosys в контролера SC1000, актуализиране на софтуера на контролера, 

дисплея и сензорите (ако е необходимо), както и обучение на оператор за използване на системата, 

спешна поддръжка, отстраняване на неизправности и изисквания за безопасност.
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 www.bg.hach.com 

 Принципи на действие 

 Prognosys ви дава възможност да сте проактивни с поддръжката. Тази система ви уведомява за предстоящите задачи за 

поддръжка, като наблюдава вътрешните компоненти на инструмента и следи изискванията за обслужване. Възползвахме се от 

експертните си знания, за да ви вдъхнем пълна увереност в стабилността на онлайн инструментите и качеството на измерените 

резултати. 

Системата Prognosys работи с платформата SC1000, като извежда два индикатора за състояние за всеки свързан с Prognosys 

инструмент в готовност. Тези индикатори ви дават цялата информация, необходима за планиране на профилактична поддръжка 

и избягване на непланираните случаи на извънредна поддръжка. Предназначението на индикатора за обслужване е да улесни 

поддръжката при ясна видимост на предстоящите задачи. Като част от индикатора за обслужване Prognosys следи броя дни 

до следващата поддръжка. Индикаторът на измерванията не само следи очакваната работа по поддръжката, но и тълкува 

вътрешните сигнали на инструмента с цел да информира потребителя за състоянието на инструмента. Отчетеното показание се 

изразява в проценти и целта му е да ви съобщи дали инструментът ви се нуждае от поддръжка, преди измерванията ви да са се 

превърнали в повод за безпокойство и да могат да окажат влияние на вашия процес. 

Prognosys работи с редица sc инструменти на Hach, когато се използва с контролера SC1000. Като незабавно ви съобщава 

за състоянието на инструмента, Prognosys ви позволява да възприемете един действително проактивен подход към вашата 

поддръжка. С нея ще знаете със сигурност дали измененията във вашите измервания се дължат на промени в инструмента, или 

водата. 

 Технически данни *

Системни изисквания Софтуер на цифров контролер SC1000, версия 3.32 или по-нова

RTC комуникационна карта, версия 2.05 или по-нова

ИЛИ

комуникационна карта на Prognosys, версия 1.02 или по-нова – понастоящем софтуерът Prognosys е 

включен във всички RTC системи, анализатори 5500 sc и Polymetron 9610 sc и 9611 sc

Контролер, 

съвместимост

SC1000

*Подлежи на промяна


