
 
SensAqua AS 
Remote sensing in aquatic systems 
  

 
 
 

      SensAqua AS je norská firma dodávající zařízení pro dálkové a automatické 
monitorování těžkých kovů.  Pro tento účel nebyly nalezeny jiné metody s výjimkou manuální-

ho odběru vzorků a jejich pozdější analýzy v laboratoři. Tato nová metoda je výsledkem vý-
zkumu na Norwegian University of Science and Technology (NTNU) v Trondheimu, Norsko. 

Metoda byla důkladně otestována v terénu a je mezinárodně patentována. 
 

 
Øyvind Mikkelsen a Knut Schrøder jsou profesoři na 
NTNU, Norwegian University of Science and Techno-
logy  pracující v oblasti analytické chemie. Náš výzkum 
je zaměřen na metody moniturující životní prostředí. 
Zvláště se zabýváme metodami pro dálkové a automa-
tické monitorování bez nutnosti časté obsluhy. 
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Možnosti sloužící k dálkovému monitorování vod a 
odpadních vod jsou velmi omezené. Dostupné metody 
se omezují na měření jednoduchých fyzikálních veličin, 
jako: elektrická vodivost, pH, hustota a teplota. Je zřej-
mé, že technicky schůdná měření jiných veličin jsou 
výhodou a dělají měření více komplexním.  To není jen 
z finančních důvodů, ale také důvodem je mít zdokona-
lené metody zapojující se v případě poruch a ilegálních 
činností. Další výhodou je, že výsledky mohou být 
bezprostředně dostupné veřejnosti na internetu. 
  
Samozřejmě klíčová je kvalitní záruka výsledků ze 
vzdáleného systému. To může zajistit odběr vzorků pro 
kontrolní měření v laboratoři. Praktickou cestou je pak 
spojení odběru vzorků s bežnou údržbou. 
  
Počet chemických sloučenin, na dálku monitorovaných, 
je omezen kvůli požadavkům dlouhodobé stability mě-
řicího systému, bez přítomnosti obsluhy.  Mimo jiné, 
systém musí být dostatečně citlivý pro aktuální použití. 
Jiná věc je, že zařízení pro environmentální pozorování 
nemůže být samo o sobě zdrojem nebo nebezpečím 
znečištění. Jedním z dalších požadavků jsou nízké ná-
klady na jeho instalaci. Nákladné zařízení ve vzdále-
ných oblastech bez dlouhodobého dozoru, se vystavuje 
velkému nebezpečí krádeže nebo jeho poškození. 
  
Mimořádně důležité je dálkové monitorování těžkých 
kovů jako jsou: měď, rtuť, olovo, zinek, kadmium, 
železo, thalium, atd. Pro tento účel nebyly dostupné 
žádné přijatelné metody, proto byl veden rozsáhlý vý-
zkum s mezinárodní spoluprací s cílem najít vhodné 
metody. 
 
Približně před sedmi lety jsme se začali zabývat myš-
lenkou dálkového a automatického monitorování vý-

znamných těžkých kovů; následně jsme začali rozsáhlý 
vývoj metody. Po dlouhé době testování jsme uspěli a 
získali velmi přijatelné výsledky, jejichž kvalita byla 
zaručena opakovaným srovnáváním s laboratorními 
metodami. Zdokumentovali jsme naše vsledky v celé 
řadě mezinárodních publikací:  
http://www.nt.ntnu.no/users/knusch/knutpub.htm
Metodu a výsledky jsme také prezentovali na různých 
konferencích a skupinám specialistů. Samostatné dálko-
vé měřicí stanice jsou stabilní a dosahují přesvědčivých 
výsledků. V nich měříme kvalitu pitné vody (s ohledem 
na těžké kovy) odpadní vody, vody z uzavřeného mědě-
ného dolu, vody ze spalovny a kontrolních procesů a v 
neposlední řadě odpadní voda z hutního průmyslu. Vět-
šina našich aktivit byla z praktického důvodu soustředě-
na v blízkosti Trondheimu v Norsku, avšak několik 
monitorovacích stanic bylo umístěno i v jiných oblas-
tech. 
 
V součastnosti jsou všechny naše stanice využity jako 
součást našeho výzkumu v metodologii a stabilitě, po 
získání dobrých referenčních měření jsme nyní ve fázi 
vývoje pro komerční účely. 
 
Vzhledem k tomu, že dříve nebyly dostupné vhodné 
metody pro tento účel měření, rozhodli jsme se naše 
metody chránit mezinárodním patentem. 
  
Prostřednictvím nově založené společnosti SensAqua 
AS (Remote Sensing in Aquatic Systems, 
www.sensaqua.com) sídlící v Oppdal, Norsko a s R&D 
na NTNU v Trondheimu, se nyní snažíme tento koncept 
komečně uplatnit, ve spolupráci s  Innovation Norway 
(www.invanor.no) a Innovation Mid-Norway 
(http://www.im-n.no). 
 
Nyní chceme představit nové metody s novými mož-
nostmi pro dálkové a automatické monitorování pro 
úřady stejně tak jako soukromé skupiny, zvláštní skupi-
ny zapojené do kontroly znečištění vod a odpadních 
vod. 
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SensAqua - automatický systém pro stopovou analýzu  
(The SensAqua Automatic Trace Metal System (ATMS) 
 
SensAqua AS je rozvíjející se systém vhodný pro dálkové a 
automatické monitorování těžkých kovů ve vodě, v odpadních 
vodách a pro kontrolu průmyslových procesů. 
  
Nabízíme následující kategorie produktů a služeb: 
Základní sestavu ATMS pro voltametrickou analýzu těžkých 
kovů využívající patentované pevné elektrody obsahující 
speciálně vyvíjené v našem výzkumném centru R&D. Toto je 
základní model neobsahující žádné zařízení pro automatizaci. 
 
Kompletní automatické systémy pro  dálkové a automatické 
monitorování těžkých kovů s internetovou prezentací a dálko-
vě kontrolovanou obsluhou. 

 Kompletní terénní stanice. Je-li to vyžadováno, tyto systémy 
mohou být vybaveny dalšími senzory pro automatické monito-
rování parametrů jako jsou: pH, COD, TOC, vodivost, hladina 
vody. 
 
Do předchozích  jsou též dodávány výukové programy. 
  
Jelikož SensAqua AS je jedinou firmou nabízející systémy pro 
dálkové monitorování těžkých kovů, výrobci, kteří se chtějí 
zapojit distribuce  dálkově ovládaných systémů, mohou  být 
vybaveni našimi zařízeními. Jejich další distribuce je předmě-
tem více či méně lukrativní dohody. 
 

Základní sestava ATMS je složena ze dvou skříní:      Automatické monitorování řeky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Řeka Raubekken (poblíž zavřeného dolu). Løkken, Norsko 
 
Za účelem, oddělení “suché části”(vyhodnocovací jednotka)  od jednotky nesoucí měřicí zařízení, byl ATMS navržen jako dvou-
skříňová verze; skříň I obsahuje počítačovou jednotku (Industrial-PC (104) s 6,4” displejem, operačním systémem a vlastním software), 
skříň II obsahuje patentovanou voltametrickou celu s elektrodami, kontrolní jednotku a interface pro externí řídicí zařízení jako je 
dávkovací pumpa pro základní elektrolyt, výpustný ventil, míchadlo, atd.  
 
Dálkové zařízení je schopné kontinuálně monitorovat sledované těžké kovy v životním prostředí (měď, rtuť, olovo, zinek, kadmium, 
železo, thalium, aj.) Je-li to vyžadováno, výsledky mohou být bezprostředně k dispozici pomocí internetu. Detekční limit je ve spodní 
hranici ppb (µg/L), avšak liší se podle druhu sledovaného kovu. Horní limit je na spodní hranici ppm (mg/L) (před nutným ředěním). 
Tento systém je navržen pro vodné roztoky. Pro odpadní vodu  je vhodné zařadit filtrační systém. 
 
 
Technické informace o  ATMS 
 
 
Electrodový systém:   Patentované slitiny 

Ag/AgCl 
Platina 

 
Software:    Windows 2000™ 
 
Rozměry: 30 X 40 X 21 cm  
váha:    2 X 10 kg 
Napájení:    230 V AC, Max 10 A 
Připojení elektrod:    3 X cable eye (6mm²) 
 
Polarizace 
Rozsah napětí:   ± 5 V  
Sweep Types: Differential Pulse/ Stair-

case 
Sweep Direction:   Anodic/Cathodic  

Min. Sweep Step height:  5/8 mV 
Min Sweep Step time:  10 ms 
 
Měření 
Vstupní impedance:    > 109    
Rozsah proudu:   ±2000 nA, 20 µA, 200 µA 
Rozlišení (proud):   14-bit 
Rozlišení (odezva):   14-bit 
 
Komunikace 
Serial:    Communication over 
Modbus in RTU   Mode LAN  
    Data delivery through 

web services. 


