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PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 
METTLER TOLEDO Thornton lancerer næste generation af silikaanalysatorer, som øger produktiviteten 
med banebrydende kombineret måleteknologi 
 
2850Si, den nyeste silikaanalysator fra METTLER TOLEDO Thornton, leverer 3-i-1 silika-, fosfat- og 
multistrømsmålinger i rent og ultrarent vand.  
 
METTLER TOLEDO Thornton, som er placeret i Billerica, 
Massachusetts, USA, annoncerer lanceringen af sin 2850Si-
silikaanalysator, der er designet til at maksimere oppetiden og levere 
overlegen ydeevne til både silika- og fosfatovervågning. 
 
Silikaovervågning er af afgørende betydning for måling og kontrol af 
kontaminering i rent og ultrarent vand, der anvendes i industrier som 
f.eks. elproduktion og mikroelektronik, og som forstyrrer 
produktkvalitet, udstyrseffektivitet og vedligeholdelsesplanlægning. 
 
Fosfatbehandling, der ofte anvendes i kraftværkets tromlekedler, spiller 
to vigtige roller: opretholdelse af korrekt alkalinitet og styring af 
aflejringsdannelse for effektiv nedblæsning og beskyttelse mod 
korrosion. 
 
Med sin innovative måleteknik udfører en enkelt 2850Si-silikasanalysator det dobbelte omfang af 
overvågningen med kombineret silicium- og fosfatanalyse for kraftværkskemi, hvilket reducerer det 
samlede reagensforbrug og driftsomkostningerne betydeligt.  
 
Den kompakte størrelse af 2850Si reducerer de nødvendige reagensmængder med 75 % 
sammenlignet med konventionelle silikaanalysatorer, hvilket gør det muligt at installere yderligere 
målinger og dermed optimere værdifuld plads til vandpaneler. 
 
Overvågning af reagensforbrug og rør/filterstatus med METTLER TOLEDOs Intelligent Sensor 
Management-teknologi (ISM®) muliggør proaktiv lager- og serviceplanlægning. Vedligeholdelse 
forenkles yderligere ved hjælp af METTLER TOLEDO-servicefaciliteterne for at sikre optimal ydelse 
gennem hele analysatorens levetid. 
 
For at sikre nem betjening opfylder den indbyggede M800-transmitter med sin intuitive 
touchscreen-brugergrænseflade brugerens individuelle behov lige fra den indledende 
konfiguration og oplæring til fuld drift og fejlfinding. 
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De aktuelle udfordringer inden for kraft- og mikroelektronikindustrien er uden fortilfælde og 
kræver banebrydende analyseteknologi, der giver brugerne mere værdi. Med METTLER TOLEDO 
2850Si-silikaanalysatoren kan kraftværkspersonalet spare plads, udføre flere målinger og 
reducere omkostninger til vedligeholdelse og forbrugsstoffer. 
 
"Vandkvaliteten er en afgørende faktor, når det gælder produktion inden for kraft- og 
mikroelektronikindustrien. Vigtigheden af at overvåge de rette kemikalier på det rigtige tidspunkt og 
inden for budgettet for at opfylde stadig mere krævende mål kan simpelthen ikke undervurderes," siger 
Matt Knott, Product Manager hos METTLER TOLEDO Thornton. "2850Si-silikaanalysatoren overskrider 
nutidens standarder med flerstrømsprøveudtagning, lavere reagensforbrug, prædiktiv diagnostik og 
fosfatmåling, alt sammen i et kompakt design, der muliggør fleksibel drift, mens den sparer 
personaleressourcer og værdifuld plads til vandanalyse." 
 
www.mt.com/2850Si for nærmere oplysninger om 2850Si.  
 
 
Besøg http://www.mt.com/pro for yderligere oplysninger 

 

For spørgsmål, kontakt venligst: 

Per Alesand 
+46 73 318 6103 
per.alesand@mt.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METTLER TOLEDOs Process Analytics-afdeling udvikler og fremstiller instrumentering og sensorer til proces-
måling og -styring og tilbyder måling af pH, opløst ilt og luftformig ilt, opløst ozon, turbiditet, ltreduktions-
potentiale, resitivitet/konduktivitet, total organisk carbon og flow. METTLER TOLEDO Process Analysis består af 
to forretningsenheder, Ingold og Thornton, hvis produkter almindeligvis anvendes inden for blandt andet 
følgende brancher: • Lægemiddelindustrien og bioteknologi • Industrien for kemisk behandling og raffinering  
• Bryggeri, føde- og drikkevareproduktion • Energi- og dampproduktionsanlæg • Fremstilling af 
mikroelektronik For yderligere oplysninger henvises til www.mt.com/pro 
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