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 Sensors en analysers van afvalwaterzuive-

ringsinstallaties moeten een zware klus kla-

ren en hebben goed onderhoud en kalibratie 

nodig. Begeleid onderhoud kan zorgen voor 

beter instrumentmanagement en daarmee 

ongeplande uitvaltijd verminderen, zodat 

operators kunnen vertrouwen op meet-

gegevens en betere beslissingen kunnen 

nemen. 

 Claros brengt Prognosys voorspellende 

software voor proactief onderhoud en 

Mobile Sensor Management voor continu 

inzicht in de toestand van instrumenten. 
 Modules 

•  Prognosys voorspellende 

software 

•  Mobile Sensor Management 

 Claros 
 Instrument Management 

Claros Instrument Management

 Stelt u zich de tijdsbesparing, kostenverlaging en gemoeds-

rust eens voor, die een volledig „waterinformatiesysteem” 

kan bieden – een systeem dat informatie verzamelt om in-

zicht te geven voor een optimale werking van de installatie, 

en dat een oplossing biedt voor onzekerheden met betrek-

king tot naleving van de eisen, e�  ciëntie en instrumenton-

derhoud en voor fouten bij monstername of dataopslag.

 

 Claros, het Water Intelligence System van Hach® brengt 

meer dan 85 jaar aan instrumentatie expertise en 25 jaar 

aan softwareontwikkeling samen om u vanaf elke locatie 

toegang te bieden tot gegevens en te helpen bij betere 

besluitvorming in drie essentiële gebieden: Instrument 

Management, Data Management en Process Management. 
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Claros Instrument Management

 Prognosys 

 Kunt u vertrouwen op uw meting? 

 Met Prognosys kunt u proactief zijn in uw instrumentonder-

houd, zodat u kunt vertrouwen op beschikbaarheid van het 

meetpunt en de juiste meetwaarde. Dit systeem waarschuwt 

u voor aankomende onderhoudstaken door de interne 

componenten van het instrument te bewaken en onder-

houdsvereisten te monitoren. We hebben onze expertise 

toegepast om u absolute zekerheid te geven in uw online in-

strumenten en de kwaliteit van uw meetresultaten. Doordat 

u onmiddellijk inzicht krijgt in de toestand van instrumenten, 

weet u of veranderingen in uw resultaten het gevolg zijn van 

veranderingen in uw instrument of in uw proces. 

 Plan uw preventief onderhoud, vermijd onverwachte nood-

gevallen en wees er zeker van dat u kunt vertrouwen op uw 

meting. 

 Mobile Sensor Management 

 Zijn uw laboratorium- en procesinstrumenten op 

elkaar afgestemd? 

 Vereenvoudig kalibratie door waarden van uw laboratori-

uminstrumenten naar uw procesinstrumenten te sturen. 

Met Mobile Sensor Management verifi eert u de metingen 

van procesinstrumenten en stelt u deze af met behulp van 

laboratoriumreferentiewaarden, met een tik van uw vinger 

op uw tablet of mobiele telefoon. 

 Hoe werkt uw systeem? 

 Ontvang statusmeldingen voor alle aangesloten instrumenten 

in een enkel overzicht zodat u de prestaties van uw systeem 

kunt bekijken. Dankzij connectiviteit met voor internet ge-

schikte apparaten hebt u vanaf elke locatie toegang tot ge-

gevens. Het systeem is voorbereid, zodat alle toekomstige 

instrumenten naadloos kunnen worden geïntegreerd in 

het platform. 

Claros Instrument Management

 Onzekerheid wegnemen. 
Vertrouwen vergroten. 

 Ervaar de 
kracht van 
Claros. 
 Lees meer op 

nl.hach.com/claros

be.hach.com/claros 

 Hach servicepartnerschappen 

 Bij Hach begrijpen we dat de problemen bij uw installaties 

uniek zijn. We hebben daarom Hach servicepartnerschap-

pen ontwikkeld die u kunnen helpen met betrekking tot het 

onderhoud en ondersteuning van uw Hach-product. Of het 

nu gaat om een tekort aan middelen, naleven van normen 

of de behoefte aan voorspelbare budgettering: we hebben 

programma's die voorzien in uw unieke behoeften. 

 Lees meer op 

nl.hach.com/service-overview

be.hach.com/service-overview-nl 
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