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QuickCOD – új online KOI mérõrendszer a KOI 1perc alatti mérésére

A LAR méréstechnikai vállalat bemutatta a 
QuickCOD elnevezésû új online KOI mérõ berende-
zését, amely a magas hõmérsékleten történõ mérés-

nek köszönhetõen még különösen rossz feltételek kö-
zött is néhány másodperc alatt lehetõvé teszi a KOI 
meghatározását.

A mérõrendszer minden KOI-mérési feladatra al-
kalmas az ipari és a kommunális szennyvíz-tisztítás 
területén. Tipikus alkalmazási terület a termelési vesz-
teségek mérése (például a vegyiparban, a petrolkémi-
ában és az élelmiszer-iparban), valamint a szenny-
víztisztító rendszerek be- és kifolyásainak ellenõrzése. 
Ezek a mérések megbízhatóan végezhetõk különösen 
nagy sókoncentráció mellett és extrém erõs koncent-
ráció-ingadozások esetében is.

A QuickCOD kétcsatornás változatban is létezik, 
amelyik két egymástól alapjaiban eltérõ anyagáram 
párhuzamos vizsgálatára készült. Ezzel például egy 
kommunális tisztítóüzem 500 -1000 mg/I KOI közötti 
befolyója és a 10 - 80 mg/I KOI közötti kifolyó vize 
folyamatosan ellenõrizhetõ. A mindenkori konkrét mé-
rési tartomány 1 és 200 000 mg/I KOI között szabadon 
választható, a minta hígítása nem követelmény.

A mérési módszer a magas hõmérsékletnek kö-
szönhetõen alkalmas a minta minden szerves alkotó-
részének tökéletes feltárására egész kis mennyiségû 
reagens felhasználás (például kalibráló oldat) mellett, 
így nem bocsájt ki környezetre káros anyagokat. Ez a 
más rendszerekhez képest nagyságrendileg csökkenti 
a karbantartási és üzemi költségeket.

A QuickCOD a teljesen automatikus üzemmód 
következtében nem igényel felügyeletet, a szabadal-
maztatott „Flow-Sampler" mintavevõ rendszer szûrés 
nélkül üzemel. A rendszer befogadja a szennyvíz 
szilárd alkotórészeit is, a mintát felhasználás elõtt ho-
mogenizálja, majd végül rövid idõn belül méri a KOI-t.
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