
 

 ZAJIŠTĚNÍ 
KVALITY VODY 
 pro lidi na celém světě 



 Absolutní důvěra v kvalitu vaší vody 
se společností Hach pro: 
 Odborné odpovědi 

 Díky zkušenostem z každého koutu světa společnost Hach zjednodušuje analýzu vody tak, 
abyste získali správné výsledky. Naši odborníci na aplikace napříč všemi odvětvími pomáhají 
snížit riziko, zajistit dodržování legislativy a zvýšit efektivitu. Nástroje pro školení a vzdělávání, 
které jsou pro vás k dispozici, poskytují znalosti a zdroje, které Vám pomohou získat jedinečné 
výsledky. 

 Vynikající podpora 

 Abyste měli důvěru ve výsledky kvality vaší vody, potřebujete kontinuální a správnou analýzu. 
Náš početný tým, včetně servisních techniků a technické podpory, poskytuje přímou pomoc 
s cílem zajistit včasné a správné údaje o kvalitě vody. 

 Spolehlivá, snadno použitelná řešení 

 Společnost Hach se zrodila pro jedinečný cíl – zjednodušení analýzy vody. Tento základní 
princip nás inspiruje k přinášení jednodušších, správnějších a spolehlivějších řešení. Protože 
výzvy týkající se analýzy vody se neustále vyvíjí, náš závazek k neustálé inovaci nás motivuje 
k vývoji výjimečných řešení, která splní vaše potřeby. 

 Celosvětový lídr pro řešení v oblasti kvality vody 
 Více než 80 let pomáhají řešení na analýzu vody od společnosti Hach® zákazníkům 
různých velikostí a odvětví dodávat kvalitní vodu. S širokou škálou analytických řešení 
zlepšujeme analýzu vody – rychlejší, jednodušší, šetrnější k životnímu prostředí a více 
informativní. 



 Široká škála řešení pro vaše specifi cké potřeby 
 Ze skromných začátků vyrostla společnost Hach ve víc než jen výrobce nástrojů pro 
měření. Při tvorbě širokého portfolia řešení jsou v popředí každého rozhodnutí o návrhu 
a inovaci provozovatelé, inženýři a manažeři provozů – technická řešení se tím pádem 
přímo dotýkají unikátních nařízení a výzev, kterým váš provoz čelí. 

 Laboratoř 

 Laboratorní řešení tvoří základ společnosti Hach. Nabízíme metody odpovídají 
legislativě pro zajištění kvality vody v komunálních a průmyslových provozech. 
Díky jednoduchosti, správnosti, přesnosti a nízkým nárokům na údržbu pomáhají 
naše laboratorní řešení provozovatelům, inženýrům a chemikům s analýzou 
kvality vody. 

 Proces 

 Víme, že zatížení se mění. Díky kontinuální analýze vody s analyzátory společ-
nosti Hach můžete zvládnout neočekáváné události ve vašem provozu, jako je 
například špičkové zatížení. Optimalizovaný provoz vám pomůže snížit náklady 
a současně přinést nejvyšší kvalitu vody.  

 Systémy pracující v reálném čase 

 Systémy společnosti Hach pracující v reálném čase (RTC) přizpůsobují kontinu-
álně proces čištění v reálném čase tak, aby vaše čistírna dodržovala limity dané 
legislativou za současného snižování nákladů na čištění. Provoz je tak snadnější 
než kdykoli předtím. 

 Servisní služby 

 S odborníky na technickou podporu, servisními techniky v servisním středisku 
a více než 800 servisními techniky u zákazníků po celém světě, zajišťuje servisní 
divize společnosti Hach, aby Vaše řešení pracovala hladce. Od spuštění a údržby 
po zaškolení obsluhy máme pro vás ideální program pro maximalizaci provo-
zuschopnosti a dosažení návratu investic, kterou potřebujete. 

 Komerční vzdělávání 

 Cílem naší skupiny pro komerční vzdělávání je učinit každou obsluhu odborní-
kem na řešení společnosti Hach. Komerční vzdělávání využívá 80 let společnosti 
Hach v oblasti kvality vody a kombinuje tak prvotřídní informace s digitálními a 
praktickými nástroji pro vzdělávání. Získejte odborné znalosti, které potřebujete 
k využití našich řešení a plnění rostoucích požadavků ve vašem odvětví. 



 Lepší kvalita vody – od komunální po průmyslové aplikace 
 Od velkých komunálních provozů po minipivovary - řešení společnosti Hach mohou 
být nalezena na každém kontinentě prakticky v jakémkoli odvětví nebo aplikaci, kde 
záleží na kvalitě vody. Jednoduše řečeno – tam, kde je analýza kvality vody, tam je Hach. 

Pro další informace ohledně našich řešeních a o odvětvích, kde působíme, navštivte hach.com. D
O

C
0
3
0
. 8

5
 .1

0
1
1
6
.S

e
p

1
6

 Komunální aplikace 
 Pitná voda 

 Řešení společnosti Hach pro pitnou 
vodu zahrnují kompletní portfolio pro 
aplikace v laboratoři, v terénu a pro 
online monitoring včetně servisních 
služeb. Naši odborníci nadále inovují 
přenosné a online analyzátory, které 
pomáhají udržet soulad s legislativou, 
snížit náklady a zefektivnit provoz.  

 Odpadní voda 

 Řešení společnosti Hach včetně systé-
mu RTC (Real-Time Control Systems), 
senzorů nutrientů, analyzátorů a 
spektrofotometrů poskytují zastřešující 
informace, které potřebujete kvůli 
snadnějšímu dodržování limitů daných 
legislativou a zlepšení kontroly procesů. 

 Další komunální aplikace 

•  Školství 

•  Armáda 

•  Privátní laboratoře 

•  Centrální laboratoře 

 Průmyslové aplikace 
 Potraviny a nápoje 

 Naše portfolio pro potravinářský a ná-
pojový průmysl, včetně laboratorních, 
online, přenosných a integrovaných 
řešení, přináší naše hlavní priority: vyšší 
kvalitu produktů, méně výrobních ztrát 
a dodržování legislativy. 

 Výroba elektřiny 

 Ve spolupráci s lokální terénní podporou 
pokrývá online analytika a laboratorní 
verifi kace širokou škálu parametrů, které 
jsou třeba pro zajištění maximální pro-
vozuschopnosti a správných měření – 
podporujíc tak efektivitu provozu a 
dodržování legislativy.  

 Chemický průmysl 

 Analytická řešení společnosti Hach pro 
chemické provozy podporují požadavky 
na ochranu životního prostředí pomocí 
online a laboratorních analytických a 
ověřovacích systémů, které pokrývají 
všechny důležité parametry. 

 Další průmyslové aplikace 

•  Ropa a plyn 

•  Celulóza a papír 

 Projekční a pora-
denské společnosti 
 Nástroj Engineering Design Tool 
společnosti Hach pomáhá technickým 
poradcům vybrat ten nejlepší návrh 
a projekty navrhovat rychleji a s nižším 
rizikem. 


