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Met trots stellen wij u onze Pool Line voor! 

Hanna Instruments is sinds haar oprichting in 

1978 een betrouwbare partner op het gebied 

van instrumentatie voor wateranalyse. Meer 

dan 60 vestigingen wereldwijd en vier eigen 

fabrieken staan garant voor een breed assortiment 

kwaliteitsproducten op het gebied van analytische 

techniek.

De kwaliteit die wij u garanderen wordt gewaarborgd 

via ons ISO 9001-systeem. Omdat kwaliteit, hygiëne 

en veiligheid een steeds belangrijker rol spelen in 

de zwembadsector, stemt Hanna Instruments de 

apparatuur volledig af op de huidige wetgeving en op 

de meest actuele eisen op dit gebied. 

Een korte levertijd en een uitstekende service vinden 

wij heel normaal!
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Meer dan 45 jaar ervaring in 
waterkwaliteitsanalyses
Wereldspeler
Sinds de oprichting in 1978 is Hanna Instruments interna-
tionaal uitgegroeid tot één van de grootste spelers op het 
gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van meet- 
en regelapparatuur voor waterkwaliteitsanalyses. Wereld-

wijd heeft Hanna Instruments meer dan 60 lokale verkoop- 
en servicekantoren en vier eigen productievestigingen in 
Europa en Amerika.

Technologie en innovatie
Onder leiding van onze teams in de Verenigde Staten en 
Europa, daagt Hanna Instruments’ onderzoeks- en ontwik-
kelingsafdeling zichzelf voortdurend uit om nieuwe test-
technieken uit te vinden en bestaande technologie vooruit 
te helpen door verbetering van instrumentatie, sensoront-
wikkeling, reagentia en chemicaliën.

Door aandachtig naar onze klanten te luisteren, kunnen 
we instrumenten leveren die innovatieve kenmerken met 
uitzonderlijke betrouwbaarheid hebben.

‘s Werelds eerste ...
1980 Draagbare geleidbaarheidsmeter met enkelvoudige sonde
1982 pH-controller met ingebouwde chemische doseerpomp 
1984 Microprocessorgestuurde draagbare pH-meter 
1985 pH-elektrode met ingebouwde temperatuursensor 
1986 Elektronische pH-tester in zakformaat 
1988 Signaalversterkte pH-elektrode 
1990 Waterbestendige draagbare pH-meter
1991 pH-tester in zakformaat met vervangbare elektrode
1992 Draagbare pH-meter met printer 
1995 Thermometer in zakformaat met CAL Check-functie 
1997 pH-tester met elektrode met dubbele junctie

1999 pH/temperatuurtester met dubbele weergave op lcd 
2000 Multiparameter-tester in zakformaat 
2002 Fotometer met CAL Check-functie 
2003 pH-meter met kalibratiecontrolefunctie
2004 Proces-pH-meter met mobiele communicatie
2005 Enkelvoudige parameter automatische titratoren voor wijn
2006 Draagbaar multiparameter-toestel met versterkte elek-

trode
2007 ‘conductimetric known addition’-alcoholanalysetoestel 

voor dranken
2010 Zakformaat colorimeters: Checker® HC
2013 ‘s Werelds meest innovatieve pH/EC/DO-meter: edge® 
2014 pH-elektrode met Bluetooth® Smart-technologie: HALO™
2015 pH-meter met Bluetooth® Smart-technologie: edge blu™
2016 Colorimeter met tutorialmodus
2017 pH- en pompcontroller met Smart-elektrode
2019 Lijn pH-testers met toepassingsspecifieke elektrodes voor 

voeding.
2020 pH- en pompcontroller met cloudconnectiviteit
2016 colorimeter met zelfstudiemodus
2017 pH- en pompcontroller met slimme elektrode
2019 complete lijn pH-testers met toepassingsspecifieke sondes 

voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
2020 pH- en pompcontroller met cloudconnectiviteit en slimme 

elektrode
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ISO 9000
Hanna Instruments® voldoet aan de ISO 9001:2000-
normen. We geloven in de controle van de kwaliteit van 
onze producten vanaf hun ontwikkeling tot levering. 
Daarom maken we zelf alle producten die we op de markt 
brengen, inclusief de meters, elektrodes, chemische rea-
gentia en bufferoplossingen. Om stabiliteit en kwaliteit te 
verzekeren, zijn elk van onze vijf fabrieken gespecialiseerd 
in één productsegment. Om steeds aan hoge standaar-
den te voldoen, investeren we constant in zowel nieuwe 
fabricage-uitrusting als in nieuwe fabricagetechnieken. 

Aantrekkelijke prijzen
Door elk product zelf te ontwikkelen en te produceren zijn 
vele concurrenten jaloers op de prijzen die Hanna Instru-
ments hanteert. We hebben de reputatie dat we de beste 
prijzen op de markt bieden. 

Wij ontwerpen,  
produceren, leveren  
en ondersteunen  
al onze producten 

Lokale service

Direct
In de Benelux is Hanna Instruments sinds 1987 de ver-
trouwde en deskundige partner van de betere zwemba-
dinstallateur. Hanna Instruments is één van de weinige 
fabrikanten van meet- en doseerapparatuur die in  België 
én Nederland fysiek aanwezig zijn en waar installateurs 
rechtstreeks bij terecht kunnen. Het is ons doel om elke 
klant van eenvoudig, direct technisch advies te voorzien 
voor operationele en toegepaste specifieke assistentie.

Expertise
Regelmatig worden er cursussen en workshops georgani-
seerd om de kennis van de installateurs op peil te houden. 
Deze opleidingen omvatten het analyseren van de water-
kwaliteit in zwembaden en spa’s en de installatie en het 
onderhoud van automatische meet- en doseerapparatuur 
zoals de Security Pool Plus. De specialisten van Hanna 
Instruments brengen ook regelmatig een persoonlijk bezoek 
aan de zwembadbouwers om op deze manier kennis en 
informatie over te dragen. 
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Sectoren
Afvalwater
Aquaria en vijvers
Laboratoria
Onderwijs
Land- en tuinbouw
Proces & industrie
Ketels en koeltorens
Brouwerijen

Milieu
Voeding
Drinkwater
Beplating
Zwembaden en spa’s
Waterbehandeling
Wijnhuizen

Instrumenten
pH-meters
Geleidbaarheidsmeters
ORP-meters
ISE-meters
Opgeloste zuurstofmeters
Fotometers
Refractometers
Temperatuurmeters
Troebelheidsmeters

Multiparameter meters
Vochtigheidsmeters
Titratiesystemen
Magnetische roerders
Procesinstrumentatie
Elektroden
Chemische testkits
Vloeistoffen
Reagentia

  Nusfalau

  Woonsocket   Temse
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Behandeling van 
zwemwater
Tijdens het zwembadseizoen krijgen de waterexperts 
van Hanna Instruments regelmatig vragen omtrent 
het onderhoud en de kalibratie van automatische 
meet- en doseerapparatuur voor pH en chloor en de 
waterbehandeling van zwembaden en spa’s in het 
algemeen. 

Om hierin de nodige duidelijkheid te verschaffen orga-
niseert Hanna Instruments regelmatig seminars voor 
zwembadinstallateurs, technici en spa-dealers.

Tijdens deze seminars komen de volgende onderwer-
pen uitgebreid aan bod: 

 D onderhoud, kalibratie en installatie van 
automatische meet- en doseerapparatuur

 D onderhoud, kalibratie en gebruik 
van draagbare digitale meters

 D tips & adviezen voor helder en gezond 
water in zwembaden en spa’s

Op de hoogte blijven?
Houd onze website, Facebook-
pagina of nieuwsbrieven in het oog 
voor nieuwe data!
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Dé alles-in-één oplossing voor automatische regeling  
van pH- en chloorgehalte in zwembad- en spawater

De BL122  kan van op 
afstand gecontroleerd 

worden via internet.
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BL121-BL122 Compacte en digitale meet- en doseerapparatuur
voor particuliere zwembaden en spa’s

De Security Pool Plus combineert twee 
controllers en twee doseerpompen in 
één apparaat, aangestuurd door een 
digitale multiparameterelektrode! 

Uniek concept
 D Meet nauwkeurig en betrouwbaar 

gelijktijdig pH, redox en °C
 D Eenvoudig en sneller 

om te installeren
 D Stille peristalstische pompen met 

regelbaar debiet (0,5 tot 3,5 l/u) 
voor spa’s tot grote zwembaden

 D Proportionele dosering 
 D Vertragingstijd instelbaar 

bij opstart systeem
 D Groot verlicht en gemakkelijk 

afleesbaar lcd-scherm 
met tegelijk pH-, ORP- en 
temperatuurwaarden

 D Logfunctie en GLP-waarden 
van elektroden, geheugen 
met laatste kalibratiedata, 
wachtwoordbescherming

 D Automatische kalibratie 
(zal kalibratie weigeren 
indien afwijking te groot 
is van elektroden)

 D Hoog en laag alarm
 D Analoge uitgang voor PLC-sturing 

of gegevensoverdracht naar pc
 D Meerkleurige led voor aanduiding 

meet/doseer/alarmtoestand
 D BL122-versie: met internet

Veilig en efficiënt
 D Digitale gecombineerde pH-, 

ORP- en temperatuurelektrode 
met ingebouwde aardingspin

 D Netspanningsvoeding wordt 
voorzien via het elektrische 
circuit van de circulatiepomp

 D Aansluiting van flowswitch 
optioneel mogelijk

 D Instelbaar alarm om overdosering 
van chemicaliën te voorkomen

 D ‘Intelligente’ dosering afhankelijk 
van juiste pH-waarde

Complete kit
De Security Pool wordt geleverd met 
een volledige installatiekit:

  gecombineerde pH- en ORP-
elektrode met temperatuur-
sensor en aardingspin 

  aanzuig- en injectieleidingen
  aanboorzadels (diam. 50 mm)
  koppeling voor injectoren

  kalibratievloeistoffen pH en redox

Automatisch loggen
De waarden voor elke parameter 
worden automatisch elke 10 seconden 
gelogd: pH-, ORP- en temperatuur-
waarden, laatste kalibratiegegevens, 
configuratieinstellingen en eventuele 
gebeurtenisgegevens. Voor beoor-
deling en opslag kunnen eenvoudig 
gegevens overgezet worden naar een 
pc met behulp van een flashdrive en 
de USB-poort.

Proportionele dosering
De BL121-BL122 is voorzien van pro-
portioneel geregelde doseerpompen. 
Op basis van de gevoeligheid van het 
proces voor chemische toevoeging, 
kan de   proportionele band aangepast 
worden. Deze instelling bepaalt de 
tijd dat de pompen doseren als een 
percentage van de afwijking van het 
instelpunt. Een grote hoeveelheid 
water zal bijvoorbeeld een kleine pro-
portionele band gebruiken. Een kleine 
band (bv. 0,1 pH) zal ervoor zorgen dat 
de pompen vaker doseren wanneer de 
waarde dicht bij het instelpunt ligt. 

Voor bruisbaden of spa’s is het nutti-
ger om een   grotere proportionele band 
in te stellen (bv. 1,0 pH). Wanneer de 
waarde dicht bij het instelpunt ligt, 
is de tijd dat de doseerpomp werkt 
minimaal, om grote schommelingen 
van pH of ORP te voorkomen. Deze 
waardevolle functie zorgt voor een 
zeer fijne controle bij het handhaven 
van het gewenste instelpunt.

Regelbaar debiet
Het debiet van de doseerpomp is 
instelbaar van 0,5 tot 3,5 l/u. Grotere 
zwembaden vereisen meer chemi-
caliën om te worden gedoseerd dan 
kleine, omdat er meer chemicaliën 
nodig zijn om een   verandering in de 
meting te zien. Het instelbare debiet, 
zoals de proportionele band, zorgt 
voor een betere controle bij het hand-
haven van een gewenst instelpunt.

Programmeerbaar alarm
Lage en hoge alarmniveaus kunnen 
voor alle parameters ingesteld 
worden. Wanneer een alarm wordt 
geactiveerd, stopt alle dosering. Het 
systeem biedt ook bescherming tegen 
overdosering als de waarde niet 
binnen een gespecificeerd tijdsinterval 
wordt gecorrigeerd.

Digitale ingangen
Via de digitale ingangen kunt u een 
aantal interessante opties toevoegen 
aan het systeem: bijvoorbeeld een 
flowswitch om de circulatie van de 
pomp te controleren of een niveau-
controller om het vloeistofniveau in 
chloor- of zuurtank na te gaan. 
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Remote hold
De reagenspompen kunnen worden 
uitgeschakeld met de Remote Hold-
functie van Hanna Cloud. Ze kunnen 
opnieuw worden geactiveerd op de 
controller of via Hanna Cloud.

USB-connectie
Voor beoordeling en opslag kunt u 
eenvoudig gegevens overzetten naar 
een pc met behulp van een USB-
sleutel.

Wachtwoordbeschermd
De BL12x heeft een wachtwoordbe-
veiliging die beperkte toegang biedt 
tot kalibratie, configuratie en controle 
van gelogde gegevens. 

Meerdere configuraties
Deze controllers zijn ook beschikbaar 
op paneel gemonteerd met door-
stroomcel. De cel maakt kalibratie en 
onderhoud van de sonde mogelijk 
zonder dat de recirculatiepomp hoeft 
te worden uitgeschakeld.

Accessoires
Zie pagina 48.

Gratis indienstname van uw eerste BL12x
Na installatie van uw eerste Security Pool Plus (BL121 of BL122) kunt u een afspraak maken met uw 
regioverantwoordelijke voor de systeeminstelling van het automatische doseringssysteem.  
Gratis, waar ook in de Benelux.

Bestelinformatie BL121-10 BL121-10D63 BL121-110 BL121-15 BL121-20 BL121-20D63

pH/ORP-elektrode PP PP PP PP PP PP
Lengte elektrodekabel 2 m 2 m 10 m 5 m 2 m 2 m

Installatiekit zwembad PP PP O PP PP PP
Installatiekit spa O O PP O O O
Diam. aanboorzadels 50 mm 63 mm flexibel ABZSPA 50 mm 50 mm 63 mm

Paneel/doorstroomcel O O O O PP PP
Analoge uitgangen 3 3 3 3 3 3

Ethernet-aansluiting O O O O O O
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Specificaties BL121-10 BL121-20 BL122-10 BL122-20
Bereik pH 0,00 tot 14,00 pH

redox ±2000 mV
temperatuur -5,0 tot 105,0 °C

Resolutie pH 0,01 pH
redox 1 mV
temperatuur 0,1 °C

Nauwkeurigheid pH ±0,05 pH
redox ±5 mV
temperatuur ±1 °C

pH-kalibratie automatisch, op 2 punten
Temperatuurcompensatie automatisch van -5,0 tot 105,0 °C
Alarm hoog en laag, apart instelbaar voor elke parameter
pH- en redox-regeling proportioneel met instelbaar setpunt en proportionele band, vertragingstijd en overdoseerbeveiliging
Analoge uitgangen 3 -
Geheugen metingen pH, redox, temp., data (fout, alarm, stroomstoring)
Pompregeling manueel, van 0,5 tot 3,5 l/u voor elke pomp
Veiligheid programmering en kalibratie beveiligd met wachtwoord
Connectie USB USB, ethernet
GLP pH/redox/°C
Voeding adapter 220 V
Afmetingen controller 245 x 188 x 55 mm
Afmetingen paneel - 486 x 385 x 5mm - 486 x 385 x 5mm
Gewicht 1700 g 3320 g 1700 g 3320 g

Bestelinformatie BL122-10 BL122-10D63 BL122-110 BL122-20 BL122-20D63

pH/ORP-elektrode PP PP PP PP PP
Lengte elektrodekabel 2 m 2 m 10 m 2 m 2 m

Installatiekit zwembad PP PP O PP PP
Installatiekit spa O O PP O O
Diam. aanboorzadels 50 mm 63 mm flexibel ABZSPA 50 mm 63 mm

Paneel/doorstroomcel O O O PP PP
Analoge uitgangen O O O O O
Ethernet-aansluiting PP PP PP PP PP
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Matching pin
De referentie-halvecel staat recht-
streeks in contact met de te analyse-
ren vloeistof. Wanneer stroom- (elek-
trolyse) of geleidbaarheidsmetingen 
in hetzelfde monster aanwezig zijn, 
worden de gecreëerde magnetische 
velden opgepikt door de referentie-
elektrode en de pH-meting wordt 
gewijzigd. De matching pin isoleert 

deze magnetische velden van de 
referentie-elektrode.

Uit deze vergelijking kan worden 
afgeleid dat wanneer de temperatuur 
T verandert, de term ln (10) RT/nF (de 
afwijkingsfactor) ook zal veranderen. 
De tabel illustreert de verandering in 
afwijkfactor voor veranderingen in 
temperatuur.

EMF van gevoelig glas
Temperatuur 

°C
EMF 

mV per pH-eenheid
05 55,18
10 56,18
15 57,18
20 58,17
25 59,16
30 60,15
35 61,14

De HI1036-18xx is een digitale 
gecombineerde sonde die pH, ORP en 
temperatuur meet. Deze sonde bevat 
ook een matching pin. De matching 
pin wordt beschouwd als de aardings-
verbinding en wordt gebruikt om te 
voorkomen dat aardluseffecten onre-
gelmatige metingen en schade aan het 
systeem veroorzaken.

pH-elektrode
Het pH-glas is gekozen om een   stabiel 
snel evenwicht te bekomen, zelfs in 
water met een lage geleidbaarheid. 
Bovendien is de pH-sensor ontwor-
pen om een   mV-waarde van nul te 
produceren in de buurt van pH 4 (niet 
pH 7 zoals typische pH-sensoren!), 
die de procesregeling stopt wanneer 
de sensor kapot is. Een kapotte pH-
elektrode die een mV-waarde in de 
buurt van pH 4 produceert, zal een 
alarmtoestand veroorzaken en elke 
geactiveerde pomp uitschakelen.

ORP-elektrode
Het ORP-detectieoppervlak is een 
grote platina band met glad oppervlak 
die de temperatuursonde omringt. 

De ORP- en pH-sensoren en referen-
tie-elektrode gebruiken een differen-
tiële meettechniek waarvan bekend is 
dat deze blijft werken en nauwkeurige 
metingen levert onder ongunstige 
omstandigheden, die ertoe kunnen 
leiden dat conventionele pH-elektro-
den foutieve metingen produceren. 

Versterkt
De differentiële versterker vermindert 
onnauwkeurigheden, die worden 
veroorzaakt door aardlussen   tussen 
proces- en instrumentaarde, aanzien-
lijk. Met de differentiële techniek zal 
een aardlusstroom door het pad met 
lage impedantie van de aardingspin 
vloeien, waardoor immuniteit voor 
de meetsignalen wordt verkregen. 
Bovendien zet de sonde deze metin-
gen om in een digitaal signaal om ruis 
en statische elektriciteit te elimineren 
als gevolg van signalen met hoge 
impedantie die door de kabel worden 
gedragen.

 D Meet pH, redox én temperatuur 
met één sonde

 D Eenvoudig om te installeren, 
kalibreren en vervangen

 D Niet onderhevig aan 
interferenties afkomstig van 
kabels of zwerfstromen

 D Nauwkeurige en stabiele 
meetresultaten

 D Lange levensduur
 D Meting van de watertemperatuur
 D Weergave van de 

kalibratiegeschiedenis en 
kwaliteit van de pH-elektrode

 D Beschikbaar in verschillende 
kabellengtes

 D Optioneel: robuuste meetcel 
voor digitale elektrode

HI1036-18xx Digitale multiparameter sonde
voor pH, ORP en temperatuur
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Met unieke  
Hanna Instruments-

koppeling voor
snelle montage

Specificaties HI1036-18xx
Bereik pH 0,00 tot 12,00 pH

ORP ±2000 mV
Temperatuur 0,0 tot 70,0 ºC

Referentie Ag/AgCl (3.5M KCl)
Junctie Cloth
Behuizing PVDF
Schroefdraad 3/4” NPT
Connector DIN
Maximum druk 3 bar (43,5 psi) bij 25 °C

pH/°C-elektrode

ORP-elektrode

matching pin

hernieuwbare 
junctie

Bestelinformatie

HI1036-1802 Versterkte pH/ORP-elektrode met temperatuur-
sensor en aardingspin, 2m kabel

HI1036-1805 Versterkte pH/ORP-elektrode met temperatuur-
sensor en aardingspin, 5m kabel

HI1036-1810 Versterkte pH/ORP-elektrode met temperatuur-
sensor en aardingspin, 10m kabel

HI1036-1815 Versterkte pH/ORP-elektrode met temperatuur-
sensor en aardingspin, 15m kabel

HI1036-1820 Versterkte pH/ORP-elektrode met temperatuur-
sensor en aardingspin, 20m kabel

‘s Werelds eerste automatisering 
met digitale pH/ORP-elektrode met 
ingebouwde temperatuursensor en 
aardingspin!
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Hoe installeer ik een  
Security Pool Plus- 
systeem?
Bekijk de video op Youtube!

BL12x-10

niveaudetectie
niveaudetectie

zuur

warmtepompcirculatiepomp

fluxdetectie

filterflux

chloor

elektrode
pH/redox/°C

aanbevolen 
afstand: 2 m

injector 
zuur

injector
chloor

BL121-BL122 Installatievoorbeelden

Voordeel
Zonder gebruik te maken van een doorstroomcel dient één 
aanboorzadel minder op het leidingwerk geplaatst te 
worden.

Nadeel
Het is niet zichtbaar wat er zich rond de elektrode afspeelt. 
Eventuele luchtbellen rond het meetpunt worden niet 
gedetecteerd. Voor kalibratie van de elektrode dient de 
circulatiepomp stilgelegd te worden om de elektrode uit het 
aanboorzadel te draaien. 

12



BL12x-20 met paneel en doorstroomcel: optie 1

niveaudetectie

niveaudetectie

injector 
zuur

zuur

injector
chloor

doorstroomcel

elektrode
pH/redox/°C

circulatiepomp

fluxdetectie

filter
aanbevolen 
afstand: 2 mflux

chloor

warmtepomp

Voordeel
De inlaat van de doorstroomcel staat achter de filter. Het 
water dat in de doorstroomcel terecht komt is dus al gefil-
terd, waardoor eventuele schade aan de elektrode door 
zwevende deeltjes in het zwemwater wordt beperkt.

Nadeel
De uitlaat van de doorstroomcel staat voor de circula-
tiepomp op de aanzuigleiding vanuit het zwembad. Het 
kleinste lek hierop kan leiden tot aflopen van het systeem 
wanneer de circulatiepomp niet draait.
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BL12x-20 met paneel en doorstroomcel: optie 2

Voordeel
De uitlaat van de doorstroomcel staat achter de circula-
tiepomp, waardoor aflopen van het systeem nagenoeg 
uitgesloten is.

Nadeel
De inlaat van de doorstroomcel staat voor de filter. Het 
water dat in de doorstroomcel terecht komt is aldus niet 
gefilterd, waardoor de elektrode niet beschermd is tegen 
eventuele zwevende deeltjes in het zwembadwater. 

niveaudetectie

niveaudetectie

injector 
zuur

zuur

injector
chloor

doorstroomcel

elektrode
pH/redox/°C

circulatiepomp

fluxdetectie

filter
aanbevolen 
afstand: 2 mflux

chloor

warmtepomp
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Aanbevolen waarden voor spa- of zwembadwater

pH 
tussen 7,0 en 7,6 
tussen 7,2 en 7,4 (Security Pool Plus)

Totaal alkaliniteit (TAC) tussen 80 en 120 mg/l (carbonaathardheid of TAC)

Calciumhardheid (CaCO3) (TH) 100-200 mg/l / 10 mg/l CaCO3=1 °fH = 0,562 dH° 

Koper (Cu) tussen 0,3 en 0,8 mg/l

IJzer (Fe) < 0,2 mg/l

Cyanuurzuur < 70 mg/l (of ideaal 0 mg/l bij Security Pool Plus)

Vrij chloor 
openluchtzwembaden 0,5 - 3,0 mg/l 
binnenzwembaden 0,5 - 1,5 mg/l 
spa’s 1 - 3 mg/l

Gebonden chloor < 0,6 mg/l (totaal-vrij chloor)

Fosfaat <2,5 mg/l

Geleidbaarheid (EC) < 2100 μS/cm of 2,1 mS/cm

Nitraat <50 mg/l 
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Het Security Pool Plus-systeem kan op ieder type spa gebruikt worden zonder buffertank, dankzij de proportionele dosering 
van het systeem. Hierdoor geniet u in alle omstandigheden van gedesinfecteerd water. 

Bestelinformatie BL121-110 BL122-110

pH/ORP-elektrode PP PP
Lengte elektrodekabel 10 m 10 m

Installatiekit zwembad OO OO
Installatiekit spa PP PP
Diam. aanboorzadels flexibel ABZSPA flexibel ABZSPA

Paneel/doorstroomcel OO OO
Analoge uitgangen 3 O

Ethernet-aansluiting OO PP

Ook voor spa ...
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BL121-BL122

Ook voor spa’s 
en bubbelbaden 
de alles-in-één 
oplossing voor 
automatische 
regeling van 
pH en chloor!

 Dzonder buffertank!
 Dzonder verdunnen van  
chemicaliën!

ABZSPA kit T-stukken voor spa’s, met flexibele 
koppelstukken

ABZSPA Uniek in de wereld: rechtstreeks doseren in uw spa
voor BL12x
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hannacloud.com
De Hanna Cloud is een webgeba-
seerde applicatie die u verbindt met de 
BL122. Meetresultaten en opgeslagen 
gegevens zijn toegankelijk vanaf uw 
pc, tablet of smartphone. Meerdere 
controllers kunnen worden geregis-
treerd! 

Terwijl de BL122 uw proces meet en 
controleert, worden meetresultaten, 
trends, geschiedenis, apparaatinstel-
lingen, alarmen en berichten verzon-
den naar uw online dashboard.

Er kan ook een secundaire gebruiker 
aan uw apparaataccount worden toe-
gevoegd om meetresultaten te volgen 
en om e-mail-, of pop-upberichten van 
uw procesapparaat te ontvangen.

Hanna Cloud biedt beveiliging voor uw 
persoonlijke informatie. We bescher-
men uw informatie met behulp 
van technische en administratieve 
beveiligingsmaatregelen om het risico 
op verlies of misbruik te verminderen. 
Het betreft een beveiligde verbinding, 
apparaatidentiteitsregistratie en 
wachtwoordvergrendeling.

De Hanna Cloud-applicatie 
is compatibel met de meeste 
moderne webbrowsers.

Hanna Cloud: online dashboard voor zwembadcontrollers
voor BL122
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Meten
Bekijk eenvoudig meetwaarden, alarm, 
hold en pompstatus.

Inloggen
Log in met ùw persoonlijke account op 
hannacloud.com.

Notificaties
Kies of u push-notificaties of e-mailbe-
richten wil ontvangen.

Grafieken
Bekijk de trends van de laatste 6, 12 of 
24 uur in een grafiek.

Loggen
De loggeschiedenis kan gedownload 
worden als een pdf- of csv-bestand.

GLP
GLP-gegevens zijn direct beschikbaar.
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Ethernet
Ethernet-poort voor Hanna Cloud-con-
nectiviteit. Aan te sluiten rechtstreeks 
op de modem ofwel via powerline 
homeplugs op het elektriciteitsnet. 
Een eenvoudige oplossing voor bij-
voorbeeld internet in het tuinhuis.

Instellingen
Configureer uw instellingen voor 
cloudconnectiviteit inclusief in-/uit-
schakelen.

Remote hold
De reagenspompen kunnen worden uit-
geschakeld met de functie Remote Hold 
van Hanna Cloud. Ze kunnen opnieuw 
worden geactiveerd op de controller of 
via Hanna Cloud.

Hanna Cloud-opties
Kies uit statische of DHCP-verbinding. 
Navigeer naar de menu’s Status, Instel-
lingen en R-HOLD (Remote Hold) via 
Hanna Cloud-opties in het menu.
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Blijf overal op 
de hoogte 
met Hanna Cloud
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BL100-BL101 Controllers voor pH of ORP
voor particuliere zwembaden en spa’s

De BL100 pH- en BL101 ORP-control-
lers zijn respectievelijk ontworpen 
voor het handhaven van pH en chloor 
in zwembaden, bubbelbaden en spa’s. 
Plaats eenvoudig de elektrode en de 
injectieklep in lijn met de recirculatie-
pomp!

 D Peristaltische doseerpomp
 D Elektrode met snelkoppeling
 D Regelbaar debiet
 D Proportioneel doseren
 D Programmeerbare alarmen en 

overdoseringsbescherming
 D Ingang niveau/flow switch
 D Meerkleurig scherm

De BL10x zijn beschikbaar in meer-
dere configuraties: met kit voor in-line 
montage , paneelgemonteerd met 
doorstroomcel of enkel met elektrode. 
De set voor in-line of paneelmontage 
omvat aanzuigslangen met filter en 
doseerslangen met injectieklep.

Peristaltische doseerpomp
De BL10x heeft een duurzame inge-
bouwde peristaltische chemische 
toevoerpomp die gebruik maakt van 
een stappenmotor zonder tandwielen 
of borstels. Dit ontwerp zorgt voor een 
lange levensduur en weinig onder-
houd.

Quick Connect 
De Quick Connect DIN-connector zorgt 
voor een waterbestendige afdich-
ting, wat elektrische ruisproblemen 
vermindert.

Regelbaar debiet
Het debiet van de doseerpompen is 
instelbaar van 0,5 tot 3,5 l/u. Een groot 
zwembad vereist dat er meer chemi-
caliën worden gedoseerd dan bij een 
jacuzzi. Het instelbare debiet, zoals 
de proportionele band, zorgt voor een 

betere controle bij het handhaven van 
een gewenst instelpunt.

Automatische proportionele 
regeling
De peristaltische doseerpomp kan 
worden bestuurd door een eenvou-
dige aan/uit of meer geavanceerde 
proportionele regeling die voorkomt 
dat het instelpunt wordt overschre-
den. Bij gebruik van de proportionele 
regeling zal het debiet dat wordt 
geprogrammeerd worden beïnvloed 
door de gebruikte proportionele band. 
Hoe dichter de meetwaarde bij het 
instelpunt komt, hoe langer het duurt 
voordat de pomp een omwenteling 
heeft voltooid. Als de meetwaarde 
buiten de proportionele band ligt, is de 
tijd die nodig is om één omwenteling 
te voltooien gebaseerd op de gepro-
grammeerde stroomsnelheid.
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Specificaties BL100-10 BL101-10
Bereik 0,00 tot 14,00 pH, -5,0 tot 105 °C -2000 tot 2000 mV, -5,0 tot 105 °C
Resolutie 0,01 pH, 0,1 °C 1 mV, 0,1 °C
Nauwkeurigheid ±0,10 pH, ±0,5 °C (bij 25 °C) ±5 mV, ±0,5 °C (bij 25 °C)

Kalibratie gebruiker: autom., 1 of 2 punten (4,01, 7,01 of 10,01 pH)
proces: 1 punt, aanpasbaar (± 0,50 pH rond gemeten pH)

proces: 1 punt, aanpasbaar  
(± 50 mV rond gemeten ORP)

Temperatuurcompensatie automatisch -

Doseerregeling
aan/uit met aanpasbaar instelpunt (6,00 tot 8,00 pH) 

met aanpasbare hysteresis (0,10 tot 1,00 pH)
proportioneel met aanpasbaar instelpunt (6,00 - 8,00 

pH) met aanpasbare band (0,10 tot 2,00 pH)

aan/uit met aanpasbaar instelpunt (200 tot 900 mV) 
met aanpasbare hysteresis (10 tot 100 mV)

proportioneel met aanpasbaar instelpunt (200 tot 
900 mV) met aanpasbare band (10 to 200 mV)

Doseeractivatie dosering wanneer meting hoger of lager is dan hoog of laag instelpunt
Doseervertraging 0 tot 600 s na inschakelen
Max. doseertijd overdoseringsbescherming met veiligheidstimer 1 tot 180 min, of uit
Flow-regeling aanpasbaar 0,5 tot 3,5 l/u, 0,13 tot 0,92 G/u, manuele regeling voor ontluchting

Alarmen
hoog en laag met aan/uit-optie/na 5 sec, indien reeks opeenvolgende metingen over/onder drempelwaarden
niveau met aan/uit-optie/overdoseringsbescherming (1 tot 180 min, of uit)/intuïtief alarmsysteem met rode, 

lichtgroene en groene achtergrondverlichting
Uitgang alarmrelais SPDT 2,5A/230 VAC

Ingangen ingang voor niveauregelaar of stromingsschakelaar om doseerpomp uit te schakelen in geval van geen chemica-
liën, galvanisch gescheiden

Elektrode
HI10053 versterkte digitale pH/temperatuur-elektrode 

met DIN-snelkoppeling, dubbele cloth-junctie, aar-
dingspin, galvanisch gescheiden

HI20083 ORP/temperatuur-elektrode met platina 
tip met DIN-snelkoppeling, dubbele cloth-junctie, 

aardingspin, galvanisch gescheiden
Voeding 100—240 VAC, 50/60 Hz
Verbruik 15 VA
Omgeving 0-50°C, max. 95 % RH niet-condenserend
Afmetingen controller 90 x 142 x 80 mm/910 g
Gewicht controller 910 g
Behuizing voor wandmontage, IP65 sproeidicht

Accessoires
Zie pagina 50.

Programmeerbaar alarm
Wanneer een alarm wordt 
geactiveerd, stopt alle dosering. 
Voor extra veiligheid biedt het 
alarmsysteem ook een overdo-
seringsbeveiliging, omdat als de 
ingestelde waarde niet binnen 
een geprogrammeerd tijdsinter-
val wordt gecorrigeerd, de meter 
in de alarmstatus gaat.

Veelkleurig lcd-scherm
De BL10x beschikt over een 
meerkleurig lcd-scherm dat 
zorgt voor een snelle manier om 
de status van de zwembadcon-
troller te zien. In de bedienings-
modus is het display groen. Als 
de bediening niet is ingescha-
keld, is het display lichtgroen en 
in een alarmmodus knippert het 
display rood.

Bestelinformatie

BL100-10 met kit voor in-line montage, HI10053 pH-elektrode
BL100-20 op paneel met doorstroomcel, HI10053 pH-elektrode
BL101-10 met kit voor in-line montage, met HI20083 ORP-elektrode
BL101-20 op paneel met doorstroomcel, met HI20083 ORP-elektrode
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Elektroden voor automatiseringen
van diverse merken

Code HI1286A HI1286T HI1211T HI3214P HI3214T HI3211T

Parameter pH pH pH redox redox redox
Max. druk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Bereik 0 tot 13 pH 0 tot 12 pH ±2000 mV ±2000 mV

0 tot 80 °C -5 tot 80 °C  0 tot 80 °C -5 tot 80 °C
Temperatuur nee nee nee nee nee
Versterker nee nee nee nee nee nee
Behuizing PEI plastic PEI PEI plastic PEI
Kabel 2 m 1 m nee 2 m 1 m nee
Afmetingen 120 mm, Ø 12 mm 165 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm 165 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm

Ø 12 mm

H
I 1286

120 mm

120 m
m

45 m
m

165 m
m

PG 13.5
Ø 12 m

m

Corps PVDF
Electrolyte gel

Jonction tissus

PG 13.5
Ø 12 m

m

110 m
m

30 m
m

140 m
m

¾ x 16 UNF

Ø 12 m
m

110 m
m

38,5 m
m

148,5 m
m

Ø 20,5 mm

H
I 3214

120 m
m

165 m
m

PG 13.5

45 m
m

Ø 12 m
m

110 m
m

140 m
m

PG 13.5

30 m
m

Ø 12 m
m

Connectie BNC BNC schroef BNC BNC schroef

Flexibel en compatibel
De elektroden van Hanna Instruments worden gewaardeerd 
in de zwembadsector vanwege hun flexibiliteit en com-
patibiliteit met de meeste installaties. De BNC-elektroden 

zijn compatibel met alle merken van regelsystemen die een 
BNC-verbinding vereisen.

NIEUW NIEUW
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Code HI6291005 HI6293005 HI1036-1802 HI10053 HI20083

Parameter pH redox pH/redox BL12x pH BL100 redox BL101
Max. druk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Bereik 0 tot 12 pH ±2000 mV 0 tot 14 pH, ±2000 mV 0 tot 12 pH ±2000 mV

-5 tot 80 °C -5 tot 80 °C -5,0 tot 105,0 ºC -5 tot 70 °C -5 tot 70 °C
Temperatuur nee nee ja ja ja
Versterker ja ja ja ja ja
Behuizing PEI PEI plastic PVDF PVDF
Kabel 5 m 5 m 2 m 2 m 2 m
Afmetingen 110 mm, Ø 12 mm 110 mm, Ø 12 mm 193 mm, Ø 26 mm 150 mm, Ø 11 mm 150 mm, Ø 11 mm

¾ x 16 UNF
110 m

m
38,5 m

m

148,5 m
m

Ø 12 m
m

¾
 x 16 UNF

110 m
m

38,5 m
m

148,5 m
m

Ø 12 m
m

193 mm

Ø 26 mm

3/4’’

150 mm

Ø 11 mm

3/4"

1/2"

150 mm

Ø 11 mm

3/4"

1/2"

Connectie BNC BNC DIN Quick DIN Quick DIN

Versterkt of niet-versterkt?
Met de vervangbare batterij AmpHel HI740031 is het niet 
langer nodig om een elektrode weg te gooien wanneer de 
batterij leeg is. (Voor niet-versterkte elektroden mag de totale 

kabellengte (kabel + verlenging) niet groter zijn 
dan 20 m, voor versterkte elektroden is dat 100 m.)

HI740031 vervangbatterij

BNC: 
Universeel 

voor bijna alle 
merken!
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Vloeistoffen voor kalibratie en onderhoud elektroden

HI700044P 
kalibratievloeistof pH 4,01 

25 x 20 ml

HI700074P 
kalibratievloeistof pH 7,01 

25 x 20 ml

HI700224P 
testvloeistof 470 mV 

25 x 20 ml

HI700304P  
geleidbaarheidsvloeistof 12880 µS/cm 

25 x 20 ml

HI7006014P 
reinigingsvloeistof   

25 x 20 ml

HI7003004P 
bewaarvloeistof   

25 x 20 ml

HI70224L 
ORP-testvloeistof 470 mV 

fles 500 ml

HI703004L 
bewaarvloeistof  

fles 500 ml

HI70614L  
reinigingsvloeistof alg. gebruik 

fles 500 ml

HI70774L  
reinigingsvloeistof zonneolie 

fles 500 ml

HI740200 
bewaardoppen  

pH-elektroden (5)
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Vereenvoudig kalibratie en onderhoud  
met vloeistoffen in zakjes!

Oplossingen  
op maat
Praktisch en economisch, de zakjes 
van 20 ml zijn luchtdicht, ondoorzich-
tig, beschermd tegen licht en bevatten 
de exacte hoeveelheid oplossing die 
nodig is voor kalibratie of reiniging.

Praktisch, veilig en klaar voor 
gebruik
Zakjes voor eenmalig gebruik met per-
fecte afdichting garanderen versheid 
en optimale precisie. Ze vermijden elk 
risico op contaminatie.

Gecombineerde kits
De oplossingen van Hanna Instru-
ments zijn ook verkrijgbaar in handige 
combinatiesets, die bestaan uit alle 
oplossingen die nodig zijn voor meer-
puntskalibratie.

Door de juiste werkwijze aan te houden, kunt u de levensduur van uw pH-
elektrode aanzienlijk verlengen!

BL123-70 

Handige onderhoudskit voor de particulier voor pH- en redox-
elektroden. Ideaal voor de winterstop en bij de start van het 
zwembadseizoen, voor elektroden van automatische doseer-
systemen.

Bevat:
HI700044 20 ml kalibratievloeistof pH 4
HI700074 20 ml kalibratievloeistof pH 7
HI700224 20 ml redox-testvloeistof
HI7006014 20 ml reinigingsvloeistof
HI703004 20 ml bewaarvloeistof

 D Universeel voor alle merken elektroden
 D Onderhoud in slechts enkele minuten
 D Unieke zakjes voor eenmalig gebruik
 D Ondoorzichtig en hermetisch verpakt 

voor optimale versheid
 D Klaar voor gebruik
 D Eenvoudig in gebruik

BL123-70 onderhoudsvloeistoffenkit 
met 5 zakjes

BL123-70-30 30 doosjes BL123-70
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1. Reinig altijd
Waarom - Tijdens gebruik kunnen zich 
afzettingslagen vormen op het pH-ge-
voelige glas, wat foutieve kalibraties en/
of metingen kan veroorzaken.

Oplossing - Reinig de elektrode met een 
reinigingsvloeistof die speciaal is ontwik-
keld voor uw toepassing.

Bestelcode - algemeen: HI7061L, prote-
ine: HI7073L, olie/vet: HI7077L, anorga-
nisch: HI7074L 

2. Spoelen i.p.v. afvegen
Waarom - Afvegen van het pH-glas kan 
een statische lading veroorzaken die 
interfereert met de meting.

Oplossing - Spoel met gedestilleerd 
of gedemineraliseerd water. Dep (niet 
afvegen) met een niet-pluizend papieren 
doekje om overtollig vocht te verwijde-
ren.

3. Voorkom uitdroging
Waarom - Het uitdrogen van de elektro-
de kan leiden tot drift in waarden, trage 
reactietijden en onjuiste metingen.

Oplossing - Bewaar de elektrode, op 
momenten dat er niet wordt gemeten, in 
bewaarvloeistof.

Bestelcode - bewaarvloeistof HI70300L

4. Kalibreer regelmatig
Waarom - pH-elektroden moeten regel-
matig worden gekalibreerd om nauwkeu-
righeid te kunnen waarborgen.

Oplossing - De frequentie is afhankelijk 
van hoe vaak, waarin en hoe nauwkeurig 
u wilt meten.

Bestelcodes - kalibratiebuffers 
HI70004P, HI70007P, HI70010P (zakjes), 
HI7004L, HI7007L, HI7010L (500 ml 
flessen)

5. Bewaar in bewaarvloeistof
Waarom - Gedemineraliseerd water ont-
trekt de zouten uit het elektrolyt, put de 
elektrode uit en verkort de levensduur.

Oplossing - Bewaar in bewaarvloeistof.

Bestelcode - bewaarvloeistof HI70300L

6. De juiste elektrode voor uw toepassing

Waarom - Universele elektroden zijn 
functioneel voor een groot aantal 
toepassingen, maar niet per definitie 
geschikt voor alle monsters. 

Oplossing - Informeer bij Hanna Instru-
ments wélke elektrode precies is ontwor-
pen voor uw toepassing.

7. Schroef de vuldop los

Waarom - Een gesloten vulopening kan 
leiden tot een langere stabilisatietijd.

Oplossing - Draai alvorens te meten de 
eventueel aanwezige schroefdop enkele 
slagen los, of verwijder deze volledig. 
Draai na afloop van de metingen de 
schroefdop terug dicht. 
(Enkel van toepassing op hervulbare elektroden.)

8. Houd het elektrolyt op peil

Waarom - Tijdens gebruik stroomt er 
elektrolyt uit de referentiejunctie. Een 
laag elektrolytniveau zorgt voor onregel-
matige metingen.

Oplossing - Houd het elektrolytniveau 
tot niet minder dan 1 cm onder de vul-
opening.
(Enkel van toepassing op hervulbare elektroden.)

9. Dompel ver genoeg onder

Waarom - Zowel het pH-gevoelige glas 
als de referentiejunctie moeten volledig 
ondergedompeld zijn om goed te kunnen 
meten.

Oplossing - Gebruik genoeg monster om 
zowel de junctie als het gevoelige glas 
onder te kunnen dompelen.

10. Inspecteer de elektrode

Waarom - Na verloop van tijd wordt 
het gevoelige deel van het glas minder 
responsief. Schade door gebruik is ook 
mogelijk. Dit zal tot foutieve metingen 
leiden.

Oplossing - Controleer de elektrode op 
schade en bereken de helling (slope) en 
offset om de status van de elektrode vast 
te stellen. 

Onderhoud van pH-elektroden: 10 tips
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Specificaties HI981004

Bereik 0,0-14,0 pH
Resolutie ±0,2 pH
Nauwkeurigheid ±0,2 pH (bij 25 °C)
Kalibratie automatisch, 1 of 2 punten
Batterij CR2032 Li-ion, ca. 1.000 u
Slaapstand na 8 min., 60 min. of uit
Dimensies 50 x 174 x 21 mm

Bestelinformatie
Geleverd met pH-elektrode HI1271, kalibratieop-
lossingen pH 4,01 en 7,01 (2 zakjes elk), 2 zakjes 
reinigingsoplossing en batterij.

HI981004 pH-tester
HI1271 reserve pH-elektrode

De HI981004 is een zakformaat pH-meter 
die geschikt is voor routinemetingen en 
perfect is voor snelle pH-controles. De 
meegeleverde elektrode kan losgeschroefd 
worden om gemakkelijk en snel te vervangen. 
Door zijn compact formaat is deze pH-meter 
ideaal voor het dagelijks meten van de pH 
van zwembadwater. De kalibratie gebeurt op 
twee punten, automatisch op het scherm, 
met herkenning van de buffers. 

 D Automatische kalibratie op 2 
punten met bufferherkenning

 D Vervangbare elektrode

HI981004 Tester pH

HI983044 Waterbestendige tester geleidbaarheid en temperatuur

HI981074 Waterbestendige tester pH en temperatuur

De HI983044 is een eenvoudig te gebruiken 
waterbestendige tester voor geleidbaarheid 
en temperatuur. Door het ruime lcd-scherm 
kan zowel de EC als de temperatuur tegelij-
kertijd afgelezen worden. Een temperatuur-
sensor maakt snelle automatische tempera-
tuurgecompenseerde EC-metingen mogelijk. 

 D Handig zakformaat
 D Automatische kalibratie
 D Automatische temperatuurcorrectie
 D Groot lcd toont geleidbaarheid, 

temperatuur, kalibratiebuffers 
en batterijmeldingen

 D Stabiliteitsindicator

Specificaties HI981074

Bereik 0,0-14,0 pH/0,0-50,0 °C
Resolutie 0,1 pH/0,1 °C
Nauwkeurigheid ±0,1 pH/±0,5 °C (bij 25 °C)
Kalibratie automatisch, 1 of 2 punten
Temp.compensatie automatisch 0-50 °C
Batterij CR2032 Li-ion, ca. 800 u
Slaapstand na 8 min., 60 min. of uit
Dimensies 160 x 40 x 17 mm

Bestelinformatie
Geleverd met beschermdop, kalibratieoplossingen 
pH 4,01 en 7,01, reinigingsoplossing, batterij en 
certificaat.

HI981074 tester pH en temperatuur

Specificaties HI983044

Bereik 0,00-20,00 mS/cm 
0,0-50,0 °C

Resolutie 0,01 mS/cm/0,1 °C
Nauwkeurigheid ±2 % F.S./±0,5 °C (bij 25 °C)
Kalibratie automatisch, 1 punt
Temp.compensatie automatisch 0-50 °C
Batterij CR2032 Li-ion, ca. 250 u
Slaapstand na 8 min., 60 min. of uit
Dimensies 160 x 40 x 17 mm

Bestelinformatie
Geleverd met beschermdop, kalibratieoplossing 
12,88 mS/cm (4 zakjes), batterij en certificaat.

HI983044 tester geleidbaarheid en 
temperatuur

De HI981074 is een eenvoudig te gebruiken 
waterbestendige tester voor pH en tempera-
tuur. Door het ruime lcd-scherm kan zowel de 
pH als de temperatuur tegelijkertijd afgele-
zen worden. 

 D Handig zakformaat
 D Automatische kalibratie op 1 of 2 punten
 D Automatische temperatuurcompensatie
 D Vervangbare cloth-junctie
 D Groot lcd toont pH, temperatuur, 

kalibratiebuffers en batterijmeldingen
 D Stabiliteitsindicator
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Specificaties HI981274

Bereik -2,0 - 16,0 pH, -5,0 - 60,0 °C
Resolutie 0,1 pH, 0,1 °C
Nauwkeurigheid ±0,1 pH, ±0,5 °C
Kalibratie automatisch, 1 of 2 punten
Temp.compensatie ja
Batterij 4 x 1,5 V/300 u
Slaapstand na 8 min. niet-gebruik
Dimensies 163 x 40 x 26 mm 

Bestelinformatie
Geleverd met elektrode, bufferoplossing, reini-
gingsoplossing, bewaaroplossing, ORP-testoplos-
sing, gereedschap voor elektrodeverwijdering en 
batterijen.

HI981274 tester pH en temperatuur
HI73127 reserve pH-elektrode

Een waterbestendige pH-tester met digitale 
aflezing voor een snelle meting! Automati-
sche kalibratie en herkenning van buffers 
(4,01 & 7,01). Weergave batterijstatus. 

 D Handig zakformaat
 D Automatische kalibratie op 1 of 2 punten
 D Vervangbare elektrode
 D lcd met twee niveaus
 D Drijvende waterdichte behuizing
 D Automatische temperatuurcompensatie
 D Automatische uitschakeling
 D Stabiliteitsindicator

HI981274 Waterbestendige tester pH en temperatuur

HI981214 Waterbestendige tester pH, redox en temperatuur

HI981204 Waterbestendige tester redox en temperatuur

Een unieke tester die zowel pH, redox als 
temperatuur meet, drie meetwaarden in 
één instrument. Automatische kalibratie en 
herkenning van buffers. Weergave batterij-
status. Nooit meer schakelen tussen meters 
voor uw routinemetingen!

 D Handig zakformaat
 D Automatische kalibratie op 1 of 2 punten
 D Automatische temperatuurcompensatie
 D Vervangbare elektrode
 D lcd met twee niveaus
 D Drijvende waterdichte behuizing
 D Automatische uitschakeling

Specificaties HI981204
Bereik ±1000 mV, -5,0 - 60,0 °C
Resolutie 1 mV, 0,1 °C
Nauwkeurigheid ±2 mV, ±0,5 °C
Kalibratie -
Temp.compensatie -
Batterij 4 x 1,5 V/300 u
Slaapstand na 8 min. niet-gebruik
Dimensies 163 x 40 x 26 mm

Bestelinformatie
Geleverd met elektrode, gereedschap voor elektro-
deverwijdering, ORP-testoplossing en batterijen.

HI981204 tester redox en temperatuur
HI73120 reserve redox-elektrode

Specificaties HI981214

Bereik -2,00 - 16,00 pH, ±1000 mV, 
-5,0 - 60,0 °C

Resolutie 0,01 pH, 1 mV, 0,1 °C
Nauwkeurigheid ±0,05 pH, ±2 mV, ±0,5 °C
Kalibratie automatisch, 1 of 2 punten
Temp.compensatie ja
Batterij 4 x 1,5 V/250 u
Slaapstand na 8 min. niet-gebruik
Dimensies 163 x 40 x 26 mm

Bestelinformatie
Geleverd met elektrode, gereedschap voor elektro-
deverwijdering, bufferoplossing, ORP-testoplos-
sing, reinigings- en bewaaroplossing en batterijen.

HI981214 tester pH, redox en temp.
HI73127 reserve pH-elektrode

De HI981204 is een betrouwbare, water-
dichte tester die zorgt voor snelle en een-
voudige metingen van zowel ORP (= redox 
= chloor) als temperatuur. De elektrode is 
vervangbaar. 

 D Handig zakformaat
 D Vervangbare elektrode
 D lcd met twee niveaus
 D Drijvende waterdichte behuizing
 D Automatische uitschakeling

Vervangbare elektrode

Vervangbare elektrode

Vervangbare elektrode
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Specificaties HI981304

Bereik
0,00-14,00 pH, 0,00-
20,00 mS/cm, 0,00-
10,00 g/l, 0,0-60,0 °C

Resolutie 0,01 pH, 0,01 mS/cm, 
0,01 g/l, 0,1 °C

Nauwkeurigheid ±0,05 pH, ±2 % volle schaal, 
±0,5 °C

Kalibratie automatisch 
pH: 1/2 punten, EC: 1 punt

Temp.compensatie ja
Batterij 4 x 1,5 V/100 u
Slaapstand na 8 min. niet-gebruik
Dimensies 163 x 40 x 26 mm

Bestelinformatie
Geleverd met elektrode, bufferoplossing, reini-
gingsoplossing, bewaaroplossing, EC-standaard, 
TDS-standaard, elektrodeverwijderingsgereed-
schap en batterijen.

HI981304 tester pH, EC, TDS en °C
HI73127 reserve pH-elektrode

Een unieke tester die zowel pH, geleidbaar-
heid (EC), opgeloste zouten (TDS), als tempe-
ratuur meet, vier meetwaarden in één instru-
ment! Automatische kalibratie en herkenning 
van buffers. Weergave batterijstatus.

 D Handig zakformaat
 D Automatische kalibratie
 D Vervangbare elektrode
 D Automatische temperatuurcompensatie
 D lcd met twee niveaus
 D Drijvende waterdichte behuizing
 D Automatische uitschakeling
 D Stabiliteitsindicator

HI981304 Waterbestendige tester pH, EC, TDS en temperatuur

HI983124 Waterbestendige tester EC, TDS en temperatuur

Specificaties HI983124

Bereik 0,00-20,00 mS/cm, 0,00- 
10,00 g/l, 0,0-60,0 °C

Resolutie 0,01 mS/cm, 0,01 g/l, 0,1 °C
Nauwkeurigheid ±2 % volle schaal, ±0,5 °C
Kalibratie automatisch, 1 punt
Temp.correctie ja
Batterij 4 x 1,5 V/100 u
Slaapstand na 8 min. niet-gebruik
Dimensies 163 x 40 x 26 mm

Bestelinformatie
Geleverd met elektrode, elektrodeverwijderings-
gereedschap, EC-standaard, TDS-standaard en 
batterijen.

HI983124 tester EC, TDS en °C
HI73311 reserve EC/TDS-elektrode

Een waterbestendige meter voor geleidbaar-
heid (EC), opgeloste zouten (TDS) en tempe-
ratuur. Automatische kalibratie en herken-
ning van buffers (12,88 mS/cm). Weergave 
batterijstatus.

 D Handig zakformaat
 D Automatische kalibratie op 1 punt
 D Automatische temperatuurcorrectie
 D Vervangbare elektrode
 D lcd met twee niveaus
 D Drijvende waterdichte behuizing

HI983024 Waterbestendige tester TDS en temperatuur 
De Pool Line HI983024 is ideaal voor het 
bewaken van zwembaden en spa’s. Deze 
testers hebben een amperometrische grafiet 
elektrode die zorgt voor een verbeterde 
herhaalbaarheid van metingen, omdat ze niet 
oxideren. 

 D Waterbestendig
 D Automatische 

temperatuurcompensatie (ATC)
 D Automatische eenpuntskalibratie
 D Meetstabiliteitsindicator
 D Meet temperatuur

Specificaties HI983024

Bereik 0,00 tot 10,00 ppt (g/l) 
0,0-50,0 °C

Resolutie 0,01 ppt (g/l)/0,1 °C
Nauwkeurigheid ±2 % F.S./±0,5 °C (bij 20 °C)
Kalibratie automatisch, 1 punt
Temp.compensatie automatisch 0-50 °C
Batterij CR2032 Li-ion, ca. 250 u
Slaapstand na 8 min., 60 min. of uit
Dimensies 160 x 40 x 17 mm

Bestelinformatie
Geleverd met beschermdop, kalibratieoplossing en 
batterij.

HI983024 tester TDS
HI700384P kalibratieoplossing 6,44 ppt 

(g/l), zakjes 25 x 20 ml

Vervangbare elektrode

Vervangbare elektrode
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Specificaties HI7754
Bereik 10 tot 300 mg/l
Resolutie 1 mg/l
Nauwkeurigheid ±5 mg/l, ±5 % meetwaarde
Methode colorimetrisch
Batterij 1,5 V AAA
Dimensies 81,5 x 61 x 37,5 mm

Bestelinformatie
Geleverd met 2 cuvetten met dop, reagentia en 
batterij in een harde koffer.

HI7754 checker voor alkaliniteit
HI7754-26 druppels voor alkaliniteit, 

25 tests
HI937554-53 reagentia voor chloorver-

wijdering, flesje 20 ml
HI7754-11 standaard voor HI7754

Alkaliniteit is de buffercapaciteit van water 
en zorgt voor stabiliteit van de pH-waarde. 
Indien de alkaliniteit te hoog is, dan heeft 
toevoegen van zuur of base weinig tot 
geen effect op de pH-waarde. Indien de 
alkaliniteit te laag is zorgt de kleinste 
toevoeging van zuur of base voor extreme 
pH-veranderingen. De aanbevolen waarde is 
80 tot 120 mg/l CaCO3. De HI7754 biedt een 
eenvoudige, nauwkeurige én economische 
manier om dit te meten. 

 D Specifiek voor alkaliniteit
 D Nauwkeuriger dan chemische testkits
 D Groot lcd
 D Klein formaat, groot gemak
 D Bediening met één knop
 D Werkt op 1 enkele AAA-batterij

HI7754 Checker voor alkaliniteit

HI7024 Checker voor koper

HI7014 Checker voor vrij chloor

Indien de concentratie vrij koper te hoog is in 
zwemwater, kan blond haar groen worden. 
De maximale concentratie vrij koper in een 
bad is 0,8 mg/l. De HI7024 is een eenvou-
dige, nauwkeurige en betaalbare manier om 
de koperwaarden te meten. Deze checker 
maakt gebruik van een aanpassing van de 
EPA-methode. 

 D Specifiek voor koper
 D Nauwkeuriger dan chemische testkits
 D Groot lcd
 D Klein formaat, groot gemak
 D Bediening met één knop
 D Werkt op 1 enkele AAA-batterij

Specificaties HI7014
Bereik 0,06 tot 2,50 mg/l
Resolutie 0,01 mg/l
Nauwkeurigheid ±0,03 mg/l, ±3 % meetwaarde
Methode DPD 330.5
Batterij 1,5 V AAA
Dimensies 81,5 x 61 x 37,5 mm

Bestelinformatie
Geleverd met 2 cuvetten met dop, reagentia en 
batterij in een harde koffer.

HI7014 checker voor vrij chloor
HI7014-25 poeder voor vrij chloor LR, 

25 tests
HI7014-11 standaard voor HI7014

Specificaties HI7024
Bereik 0,06 tot 5,00 mg/l
Resolutie 0,01 mg/l
Nauwkeurigheid ±0,05 mg/l, ±5 % meetwaarde
Methode bicinchoninaat
Batterij 1,5 V AAA
Dimensies 81,5 x 61 x 37,5 mm

Bestelinformatie
Geleverd met 2 cuvetten met dop, reagentia en 
batterij in een harde koffer.

HI7024 checker voor koper
HI7024-25 poeder voor vrij koper HR, 

25 tests
HI7024-11 standaard voor HI7024

De aanwezigheid van vrij chloor, in combina-
tie met een correcte pH-waarde, zorgt ervoor 
dat zwemwater helder en gedesinfecteerd is. 
De concentratie vrije chloor van zwemwater 
dient regelmatig nagemeten te worden. De 
HI7014 overbrugt de kloof tussen eenvou-
dige chemische testkits en professionele 
instrumenten. Deze checker gebruikt een 
EPA-goedgekeurde DPD-methode. 

 D Specifiek voor vrij chloor
 D Nauwkeuriger dan chemische testkits
 D Groot lcd
 D Klein formaat, groot gemak
 D Bediening met één knop
 D Werkt op 1 enkele AAA-batterij
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Specificaties HI7214
Bereik 0,08 tot 5,00 mg/l
Resolutie 0,01 mg/l
Nauwkeurigheid ±0,04 mg/l, ±2 % meetwaarde
Methode fenantroline
Batterij 1,5 V AAA
Dimensies 81,5 x 61 x 37,5 mm

Bestelinformatie
Geleverd met 2 cuvetten met dop, reagentia en 
batterij in een harde koffer.

HI7214 checker voor ijzer
HI7214-25 poeder voor ijzer, 25 tests
HI7214-11 standaard voor HI7214

Te veel ijzer in zwemwater zorgt voor bruine 
plekken, vertroebeling of bruin water. De 
maximale concentratie ijzer in een bad is 
0,2 mg/l. De HI7214 biedt een snelle en 
nauwkeurige manier om ijzerwaarden te 
bepalen in vier eenvoudige stappen.

 D Specifiek voor ijzer
 D Nauwkeuriger dan chemische testkits
 D Groot lcd
 D Klein formaat, groot gemak
 D Bediening met één knop
 D Werkt op 1 enkele AAA-batterij

HI7214 Checker voor ijzer

HI7134 Checker voor fosfaat
Specificaties HI7134
Bereik 0,08 tot 2,50 mg/l
Resolutie 0,01 mg/l
Nauwkeurigheid ±0,04 mg/l, 4 % meetwaarde
Methode ascorbinezuur
Batterij 1,5 V AAA
Dimensies 81,5 x 61 x 37,5 mm

Bestelinformatie
Geleverd met 2 cuvetten met dop, reagentia en 
batterij in een harde koffer.

HI7134 checker voor fosfaat
HI7134-25 poeder voor fosfaat, 25 tests
HI7134-11 standaard voor HI713

Fosfaten zijn ideale voedingsstoffen voor 
algen die voor groen water zorgen. Deze 
stoffen zijn dikwijls afkomstig van mest-
stoffen die in een bad terecht komen. Met 
de HI7134 kunt u op een eenvoudige en 
betaalbare manier fosfaat meten. Ontwik-
keld als een meer accuraat alternatief voor 
chemische testkits, biedt deze checker snelle 
resultaten.

 D Specifiek voor fosfaat
 D Nauwkeuriger dan chemische testkits
 D Groot lcd
 D Klein formaat, groot gemak
 D Bediening met één knop
 D Werkt op 1 enkele AAA-batterij

HI779 Checker voor pH
Specificaties HI779
Bereik 6,3 tot 8,6 pH
Resolutie 0,1 pH
Nauwkeurigheid ±0,2 pH (bij 25 °C)
Methode fenolrood
Batterij 1,5 V AAA
Dimensies 81,5 x 61 x 37,5 mm

Bestelinformatie
Geleverd met 2 cuvetten met dop, reagentia en 
batterij in een harde koffer.

HI779 checker voor ph
HI779-25 druppels  voor pH, 100 tests
HI779-11 standaard voor HI779

Hanna Instruments is trots u deze nieuwe 
manier van pH meten te kunnen voorstel-
len! De HI779 is een checker-fotometer 
waarmee u snel, eenvoudig en bovendien 
nauwkeurig pH kan meten in zwemwater, 
volgens de erkende fenolroodmethode. De 
checker moet niet, zoals met een tester, 
gekalibreerd worden met buffers, en er is ook 
geen elektrode die in bewaarvloeistof moet 
gestockeerd worden. 

 D Specifiek voor pH
 D Nauwkeuriger dan chemische testkits
 D Groot lcd
 D Klein formaat, groot gemak
 D Bediening met één knop
 D Werkt op 1 enkele AAA-batterij

UNIEK
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Geleverd compleet in koffer.

Hét compromis tussen eenvoudige analysekits en dure analytische instrumenten!

De Hanna Instruments Checker®-serie 
overbrugt de kloof tussen eenvoudige 
chemische testkits en professionele 
instrumentatie. Testkits zijn over het 
algemeen indicatief en professionele 
instrumenten zijn vaak overbodig voor 
de doorsnee zwembadeigenaar. 

Ontwikkeld als een meer accuraat 
alternatief voor chemische testkits, 
bieden de Checkers snelle, nauwkeu-
rige resultaten in vier eenvoudige 
stappen. 

Accessoires

HI731321 meetcuvetten (4)
HI731225 doppen voor cuvet-

ten (4)

Zet de meter op nul 
met enkel het 

zwembadwater.

Voeg 1 zakje reagens 
toe aan de cuvet 
met zwemwater.

Plaats de cuvet 
in de checker.

Druk op de knop 
en lees het resultaat af,  

zo eenvoudig!

Meten in enkele seconden!
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Voor dagelijks gebruik 
thuis en in commerciële 

zwembaden en spa’s

Met de HI83326 kunnen de 11 belang-
rijkste parameters voor zwembad-
water, zoals pH, vrij en totaal chloor, 
alkaliniteit, calciumhardheid, cyanuur-
zuur, broom, ozon, nitraat, fosfaat en 
metalen zoals ijzer en vrije en totale 
koper, gemeten worden.

De meter is één van de meest geavan-
ceerde fotometers op de markt, met 
een innovatief optisch ontwerp, dat 
gebruik maakt van een referentie-
detector en lens om fouten te elimine-
ren door veranderingen in de lichtbron 
door vervuiling/beschadiging van de 
glazen cuvet. 

Om ruimte te besparen kan de 
HI83326 ook als professionele pH-
meter dienst doen, door zijn extra 
ingang voor een digitale pH/tempe-
ratuurelektrode. Nu kan één meter 
worden gebruikt voor zowel fotome-
trische als pH-metingen. 

De digitale pH-elektrode heeft een 
geïntegreerde microchip die alle 
kalibratie-informatie opslaat. 

De meter beschikt over twee USB-
poorten voor het overzetten van 
gelogde data naar een flash-drive/
computer (A-USB) en voor aansluiten 
van een stroomkabel (micro-USB). 

Voor extra gemak en draagbaarheid 
kan de meter ook werken op een 
3,7 VDC oplaadbare lithium-polymeer 
batterij.

 D Geavanceerd optisch systeem
 D Ingang voor slimme pH-elektrode
 D CAL Check™-functionaliteit
 D Twee USB-connecties
 D Geheugen en GLP
 D Display met virtuele toetsen
 D Absorptiemeetmodus
 D Oplaadbare batterij

HI83326 Multiparameter fotometer
12 parameters voor zwembaden en spa’s
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Bestelinformatie
Geleverd met cuvetten (4), reinigingsdoekje 
voor cuvetten, USB naar micro-USB-kabel, 
stroomadapter en handleiding, in draagkof-
fer (zonder reagentia).

HI83326-02 multiparameter 
fotometer

Accessoires

HI83326- 11 CAL Check-
cuvetkit

HI72083300 draagkoffer
HI76404A elektrodehouder
HI12300 pH/temperatuur-

elektrode
HI731331 cuvetten (4)
HI731335N doppen voor 

cuvetten (4)

Parameters Bereik Reagentia Methode Testen Vorm

Alkaliniteit * 0 tot 500 mg/l (ppm) HI7754-26 broomkresolgroen 25 vloeibaar

* + chloorverwijderingsreagentia HI937554-53 vereist vloeibaar

Broom 0,00 tot 8,00 mg/l (ppm) HI93716-01 DPD 100 poeder

Chloor totaal 0 tot 5,0 mg/l (ppm)
HI93701-T DPD 100 vloeibaar

HI93711-01 DPD 100 poeder

Chloor vrij 0 tot 5,0 mg/l (ppm)
HI93701-F DPD 300 vloeibaar

HI93701-01 DPD 100 poeder

Cyanuurzuur 0 tot 80 mg/l (ppm) HI93722-01 turbidimetrisch 100 poeder

Fosfaat LR 0,00 tot 2,50 mg/l (ppm) HI93713-01 ascorbinezuur 100 poeder

Calciumhardheid 0,00 tot 2,70 mg/l (ppm) HI93720-01 calmagite 100 poeder

IJzer HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) HI93721-01 fenantroline 100 poeder

Koper HR 0,00 tot 5,00 mg/l (ppm) HI93702-01 bicinchoninaat 100 poeder

Nitraat 0,0 tot 30,0 mg/l (ppm) HI93728-01 cadmiumreductie 100 poeder

Ozon 0,00 tot 2,00 mg/l (ppm)
HI93757-01 DPD 100 poeder

HI93703-52 DPD 100 poeder

pH (fotometrisch)* 6,5 tot 8,5 pH HI93710-01 fenolrood 100 vloeibaar

pH (met elektrode) -2,00 tot 16,00 pH HI12300 elektrode - -

Specificaties HI83326

Meetkanalen 5 optische kanalen, 1 digitaal elektrodekanaal (pH)

Absorptie

Bereik 0,000 Abs—4,000 Abs
Resolutie 0,001 Abs
Nauwkeurigheid ±0,003 Abs (bij 1,000 Abs)
Lichtbron lichtemitterende diode
Breedte bandpass-filter 8 nm
Nauwkeurigheid golflengtefilter ±1,0 nm
Lichtdetectie silicone fotocel
Cuvettype rond, 24,6 mm en 16 mm diameter
Aantal methodes 128 max.

pH
Bereik -2,00 tot 16,00 pH (±1000 mV)
Resolutie 0,01 pH (0,01 mV)
Temperatuurcompensatie automatisch, -5,0 tot 100,0 °C

Temperatuur
Bereik -20 tot 120 °C 
Resolutie 0,1 °C

pH-elektrode digitaal (niet meegeleverd)

Loggen 1.000 metingen (fotometer en elektrode), optioneel met gebruikersnaam en 
monster-ID

Display 128 x 64 pixel zw/w lcd met achtergrondverlichting
Connecties USB-A host voor flashdrive, micro-USB-B voor voeding en computer

Batterij 3,7 VDC Li-polymeer oplaadbaar, > 500 metingen bij 50 u ononderbroken 
pH-meting

Voeding 5 VDC USB 2.0 stroomadapter met USB-A naar micro-USB-B kabel (meege-
leverd)

Omgeving 0 tot 50 °C, 0 tot 95 % RH, niet-condenserend
Dimensies 206 x 177 x 97 mm
Gewicht 1,0 kg
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Meet alkaliniteit, chloor, cyanuurzuur en pH met 1 fotometer
De draagbare fotometers zijn ont-
worpen met een innovatief optisch 
systeem dat superieure prestaties 
biedt wat betreft nauwkeurigheid, 
herhaalbaarheid en de hoeveelheid 
tijd die het kost om een meting uit te 
voeren. 

Deze meter is uiterst gebruiksvrien-
delijk met een helpmodus die u stap 
voor stap begeleidt. Het gebruik van 
een verlichte dotmatrix-lcd maakt het 
gebruik van virtuele toetsen mogelijk 
die de bediening van de meter zeer 
intuïtief maken.

De HI971044 is ideaal voor het meten 
van zwembadwater, vooral voor 
zwembaden die met cyanuurzuur 
gestabiliseerd chloor gebruiken.

De HI971044 profiteert van Hanna 
Instruments' jarenlange ervaring als 
fabrikant van laboratoriuminstrumen-

ten voor wateranalyse. De fotome-
ter heeft een geavanceerd optisch 
systeem dat gebruik maakt van een 
led en een smalbandinterferentiefil-
ter die nauwkeurige en herhaalbare 
metingen mogelijk maakt.

Deze dompeldichte meter is uiterst 
intuïtief en gebruiksvriendelijk, met 
een helpmodus die u stap voor stap 
begeleidt. 

 D Led die geen warmte genereert
 D 8 nm smalbandige 

interferentiefilter die nauwkeurig 
is tot ± 1 nm en 25% meer 
lichtefficiëntie biedt.

 D Referentiedetector die de 
spanning moduleert naar 
de led voor een consistente 
lichtopbrengst

 D Een concave lens die fouten 
door onvolkomenheden 
in de cuvet vermindert

 D Logt de laatste 50 metingen

Het referentiesysteem compenseert 
eventuele drift als gevolg van stroom-
fluctuaties of veranderingen in de 
omgevingstemperatuur. Met een led-
lichtbron verkrijgt u snel een stabiele 
meting. Een referentiedetector en 
een focuslens elimineren eventuele 
fouten ontstaan door de lichtbron of 
imperfectie van de glazen cuvet. De 
relatief lange weglengte van de mon-
stercuvet garandeert nauwkeurige 
metingen, zelfs bij lage absorptie. 

Het optische systeem is afgesloten 
van stof, vuil en water van buitenaf. 
De meter maakt gebruik van een 
exclusief vergrendelingssysteem om 
ervoor te zorgen dat de cuvetten elke 
keer in dezelfde positie in de houder 
worden geplaatst.

HI971044 Multiparameter fotometer
voor alkaliniteit, chloor, cyanuurzuur en pH

Ideaal voor 
dagelijkse 

RAPPORTERING 
van waterkwaliteit 

publieke sector 
Vlarem II (VL) 
WHVBZ (NL)
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CAL Check™
Hanna Instruments' exclusieve CAL 
Check-functie zorgt voor prestatie-
verificatie en kalibratie van de meter 
volgens NIST. Onze CAL Check-stan-
daardcuvetten zijn ontwikkeld om een   
specifieke absorptiewaarde bij desbe-
treffende golflengte te simuleren om 
de nauwkeurigheid van de metingen 
te verifiëren. Het CAL Check-display 
leidt de gebruiker stap voor stap door 
het validatieproces en de gebruikers-
kalibratie.

Helpfunctie
De ingebouwde hulp leidt u stap voor 
stap door het meetproces. Het omvat 
alle stappen die nodig zijn voor mon-
stervoorbereiding, vereiste reagentia 
en hoeveelheden.

Stabiele lichtbron
Het interne referentiesysteem van 
deze fotometers compenseert voor 
eventuele drift als gevolg van stroom-

fluctuaties of veranderingen in de 
omgevingstemperatuur. Met een 
stabiele lichtbron zijn de meetwaarden 
snel en stabiel tussen de blanco (nul) 
meting en monstermeting.

Intuïtieve weergave
Deze fotometer is ontworpen met een 
verlicht display met virtuele toetsen, 
een batterijstatusindicator en fout-
meldingen. De gekozen parameter en 
gebruikte methode worden samen 
met de meetwaarde weergegeven.

Batterijstatus
Deze meters maken gebruik van drie 
AA-batterijen waarmee ongeveer 800 
metingen kunnen worden gedaan. De 
meter schakelt automatisch uit na 15 
minuten inactiviteit om de batterij te 
sparen. Een indicator geeft de reste-
rende levensduur van de batterij aan.

Chloor is het meest voorkomende 
desinfectiemiddel voor zwembad-
water. Daarnaast wordt cyanuur-
zuur veel gebruikt in zwembaden 
en spa’s als chloorstabilisator. Met 
dit vier-in-één-meetinstrument 
kunnen de belangrijkste parame-
ters van zwembad- en spawater 
worden gemeten.

Specificaties HI971044C
Lichtbron led
Cuvettype rond 24,6 mm diam. (22 mm binnen)
Omgeving 0 tot 50 °C, RH max 95 % niet-condenserend
Autolog 50 metingen
Batterij alkaline 1.5 V AA (3) > 800 metingen (zonder verlichting)
Slaapstand na 15 min. (30 min. bij READ-meting)
Afmetingen 142,5 x 102,5 x 50,5 mm
Gewicht 380 g

Parameter Golflengte Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Methode Reagentia Vorm
Alkaliniteit* 525 + 616 0 - 500 mg/l CaCO3 1mg/l ± 5 mg/l colorimetrisch HI7754-26 vloeibaar

* + chloorverwijderingsreagentia HI937554-53 vereist (vloeibaar) 

Chloor, totaal 525 + 614 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 0,01mg/l ± 0,03 mg/l DPD
HI93701-T vloeibaar
HI93711-01 poeder

Chloor, vrij 525 + 611 0,00 - 5,00 mg/l Cl2 0,01mg/l ± 0,03 mg/l DPD
HI93701-01 poeder
HI93701-F vloeibaar

Cyanuurzuur 525 + 615 0 - 80 mg/l CYA 1mg/l ±1 mg/l turbidimetrisch HI93722-01 poeder
pH 525 + 610 6,5 - 8,5 pH 0,1 pH ± 0,1 pH fenolrood HI93710-01 vloeibaar

Bestelinformatie
Geleverd in draagkoffer met reagentia, 
testkit voor totale hardheid, cuvetten, bat-
terijen, reinigingsdoekje.

HI971044R multiparameter 
fotometer

HI971044 zonder koffer, 
reagentia en ac-
cessoires

Standaarden

HI97775-11 alkaliniteit
HI97701-11 chloor, vrij/totaal
HI97722-11 cyanuurzuur
HI97710-11 pH

Accessoires

HI731331 meetcuvetten (4)
HI731336N cuvetdoppen (4)
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Is uw fotometer klaar voor het nieuwe seizoen?
Laat uw fotometer regelmatig nakij-
ken (bij voorkeur in de winterperiode). 
Een lichtbron die afwijkt, cuvetten met 
krassen, of reagentia die verkleurd of 
over datum zijn, geven immers steeds 
aanleiding tot foutieve resultaten en 
conclusies. 

Met een jaarlijkse controle bent u er 
zeker van dat het instrument en zijn 
toebehoren perfect werken tijdens 
het nieuwe zwembadseizoen. 

Onze technische dienst controleert de 
lichtbron, cuvetten, adapter, batterijen 
en reagentia voor slechts 115 € (excl. 
BTW en transport). U ontvangt ook 
een officieel kalibratiecertificaat dat 
u op verzoek kunt voorleggen aan uw 
klanten. Wij informeren u ook indien 
herstelling of vervanging van een 
onderdeel noodzakelijk is.

Stuur uw fotometer incl. cuvet-
ten, adapter en reagentia naar onze 
technische dienst met de vermelding 
‘nazicht fotometer HI83226’. Het 
document voor kalibratie kan u down-
loaden op onze website.

Hanna Instruments bv

Winninglaan 8 , BE-9140 Temse

tel.: +32 3 710 93 40 | info@hannainstruments.be | www.hannainstruments.be 

Aanvraag herstelling/kalibratie/controle

AFZENDER

Bedrijf:  ...............................................................
.................................................................

.........................................

Contactpersoon: ...............................................................
.................................................................

......................

Straat: ................................................................
...............  Nr. ..............................................................

......................

Postcode: ...............................................................
.........  Plaats: ................................................................

............

Tel. : ............................................................
.......................  E-mailadres: ................................................................

BETREFT

 F herstelling  F kalibratie  F kalibratie + certificaat  F controle

Toestel (artikelnr.): ......................................................  Serienr.:  ............................................................
............

Accessoires:  ..............................................................
.................................................................

...............................

Omschrijving:  ...............................................................
.................................................................

............................

.................................................................
.................................................................

.......................................................

.................................................................
.................................................................

.......................................................

GARANTIE
Garantie:   

Aankoopdatum: ............................................................  F
actuurnummer:  ......................................................

Zonder factuurnummer kunnen wij geen herstellingen onder garantie uitvoeren en zullen de kosten 

in rekening gebracht worden. Garantie is steeds ter beoordeling door de technische dienst.

VOORWAARDEN
• Alleen als het formulier compleet is ingevuld kan de herstelling in behandeling genomen worden. 

Zoniet, zal dit vertraging met zich meebrengen, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen gesteld 

worden.
• Het te herstellen product dient compleet te worden opgestuurd (bv. thermometer met sonde, pH-me-

ter met elektrode).
• Indien u garantie vraagt moet een kopie van de factuur (of factuur naar uw eindklant indien u verdeler 

bent) worden bijgevoegd en de garantieaanvraag vermeld worden op dit formulier. Wanneer dit niet 

gebeurt, kunnen hier extra kosten voor aangerekend worden als u dit op een later tijdstip wil claimen.

• Bij een herstelling gelden altijd de garantievoorwaarden van Hanna Instruments. Deze worden bij een 

order altijd meegeleverd, of zijn te vinden op onze website www.hannainstruments.be.

• Het versturen van het pakket is altijd voor uw eigen rekening.

• De onderzoekskosten komen, indien het geen garantie betreft, voor rekening van de klant. Deze 

kosten bedragen min. 60 euro (excl. BTW en eventuele verzendkosten). Ook als na prijsopgave de 

herstelling niet moet worden uitgevoerd, worden deze in rekening gebracht.

• Garantie op een herstelling is slechts mogelijk binnen één maand na de herstelling, mits de factuur is 

voldaan.

Service

Certificaatnummer:  .......................................................................................OPDRACHTGEVER
Firma:  ..................................................................................................................
Contactpersoon:  ............................................................................................
Adres:  ..................................................................................................................
Vestigingsplaats:  ...........................................................................................
Datum:  ................................................................................................................  Geldig tot:  ............................................................................................

GEBRUIKTE REFERENTIE 
TEMPERATUUROPNEMER

Fabrikant:  ..........................................................................................................  Fabrikant: .............................................................................................

Type:  ................................................................................................................... Type:  .......................................................................................................

Meetbereik:  ......................................................................................................  Meetbereik:  ........................................................................................

Kalibratie:  ..........................................................................................................  Resolutie:  ............................................................................................

Identificatienummer:  ...................................................................................  Serienummer:  ....................................................................................

WIJZE VAN ONDERZOEKDe temperatuuropnemer is gekalibreerd door vergelijking met een standaardtemperatuuropnemer op basis van de ITS-90 bij een om-

gevingstemperatuur van 21°C (± 1,0 °C). De temperatuuropnemer bevindt zich, samen met de standaardtemperatuuropnemer, in een 

vloeistofkalibratiebad. De insteekdiepte van beide opnemers is maximaal.HERLEIDBAARHEID
De kalibratie is uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter-)nationale standaarden is vastgelegd. Het kwaliteits-

systeem is gebaseerd op NEN-EN ISO/IEC 17025.ONZEKERHEID
Een opgegeven onzekerheid is gebaseerd op een standaardonzekerheid, vermenigvuldigd met een dekkingsfactor k=2, welke overeen-

komt met een betrouwbaarheidsinterval van ongeveer 95 %. De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA-4/02.

RESULTATEN
Sensor: ................................................................................................................
  
Referentietemperatuur Temperatuuropnemer

Afwijking

CONCLUSIE/OPMERKING
....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

UITVOERDER
Wim Vandamme, technische dienst

Hanna Instruments bvbaWinninglaan 8 BE-9140 Temse
Tel.: +32 (0)3 710 93 40info@hannainstruments.be www.hannainstruments.be

Kalibratiecertificaat
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HI981954 Waterbestendige multiparameter veldmeter
pH, mV, ORP, EC, TDS, saliniteit en temperatuur

Bestelinformatie
Geleverd met HI7698195 sonde, 
HI7698194-1 pH/ORP-elektrode, 
HI7698194-3 EC-sensor, pc-software, 
HI920015 micro-USB-kabel, 1,5 V AA 
batterijen (4), handleiding, snelstartgids, 
kwaliteitscertificaat en stevige draagkoffer

HI981954 multiparameter
HI710035 blauwe hoes

De HI981954 biedt multiparameter-
meting in een robuuste IP67 dompel-
dichte behuizing, ideaal voor veelei-
sende toepassingen in zwembaden 
of spa’s. Deze meter is voorzien van 
een digitale sonde met vervangbare 
elektroden. Het achtergrondverlicht, 
grafisch lcd-scherm is eenvoudig 
te lezen, zelfs op weinig verlichte 
plaatsen. Een combinatie van speciale 
toetsen en functietoetsen zorgt voor 
een eenvoudige, intuïtieve bediening.

De HI981954 stelt u in staat om 
45.000 continue of manuele mon-
sters op te slaan met logintervallen 
van één seconde tot drie uur. Gelogde 
gegevens kunnen later worden over-
gebracht naar een pc via USB.

Het contextuele helpmenu kan 
worden geraadpleegd om extra infor-
matie te verkrijgen of hulp voor elke 
functie met één druk op de toets.

 D Meter IP 67, stof- en dompeldicht
 D Sonde IP68 stof- en waterdicht
 D Digitale sonde met 

temperatuursensor en 
twee poorten voor pH- 
(ORP) en EC-sensoren 

 D Automatische 
elektrodeherkenning

Multifunctionele sonde
Vervanging is snel en gemakkelijk met ver-
vangbare elektroden met schroefconnectie 
en kleurgecodeerd voor een gemakkelijke 
identificatie. Deze meters herkennen de 
elektroden automatisch. 

Specificaties HI981954
Temperatuurcompensatie automatisch van -5 tot 55 °C
Geheugen 45.000 logs (manueel of continu, alle parameters) 
Loginterval 1 sec tot 3 u
Pc-connectiviteit via USB (met Hanna Instruments pc-software) 
Omgeving 0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67

Batterij 1,5 V AA batterijen (4)/ca. 360 u continu gebruik zonder 
schermverlichting, 50 u met

Afmetingen/gewicht  185 x 93 x 35,2 mm/400 g

 D Snelle kalibratiefunctie
 D Automatische 

temperatuurcompensatie
 D Automatisch loggen 

tot 45.000 monsters
 D Manueel loggen
 D GLP-data levert 

gegevens uit vijf 
voorgaande kalibraties

 D Speciale hulptoets: 
contextspecifieke hulp 
direct verkrijgbaar met 
één druk op de knop

 D lcd-display met multifunctionele 
virtuele toetsen

 D Intuïtief toetsenbord: speciale 
en virtuele functietoetsen

 D Pc-connectiviteit via optisch 
geïsoleerde micro-USB met 
Hanna Instruments-software

 D Tot 360 uren gebruik
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HI981914 Draagbare pH-meter met geheugen

Bestelinformatie
Geleverd met HI72911B elektrode, kalibra-
tievloeistoffen, batterijen en draagkoffer.

HI981914  pH-meter met 
geheugen

HI72911B pH-elektrode 
roestvrij staal, flat 
tip met temp.-
sensor, BNC

HI920013 USB-kabel, 1,8 m
HI710035 blauwe schok-

bestendige rub-
beren hoes

Specificaties HI981914
Bereik pH -2,0 tot 20,0, -2,00 tot 20,00, -2,000 tot 20,000 pH

mV ±2000 mV
°C -20,0° tot 120,0 °C

Resolutie pH 0,1, 0,01, 0,001 pH
mV 0,1 mV
°C 0,1 °C

Nauwkeurigheid pH ±0,01, ±0,002 pH
mV ±0,2 mV
°C ±0,4 °C (exclusief fout op sonde) 

Kalibratie pH tot 5 punten, 7 standaard buffers beschikbaar (1,68, 4,01, 6,86, 
7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 naar keuze

Temp.compensatie pH manueel of automatisch van -20,0° tot 120,0 °C
Loggen manueel 300 monsters (100 elk bereik) 
Pc-connectie opto-geïsoleerd USB (met HI 92000 software) 
Batterijtype 1,5 V AA batterijen/ca. 200 u continu gebruik (zonder verlichting) 
Waterresistentie waterbestendig IP67
Omgeving 0 tot 50 °C, RH 100 %, IP67
Afmetingen/gewicht 185 x 93 x 35,2 mm/400 g

Deze meter kan voor gebruik op locatie 
gemakkelijk met één hand bediend 
worden en wordt in een robuuste 
waterbestendige draagkoffer opge-
borgen. 

U kan met de sleutelfunctie tussen de 
verschillende schermen navigeren en 
heeft onmiddellijk toegang tot belang-
rijke gegevens zoals kalibratiemodus, 
methode, eenheden en gelogde data. 
Een grafisch verlicht display zorgt 
voor een duidelijke weergave van de 
gemeten parameters en instellingen. 
Met behulp van de toetsen kunt u 
eenvoudig een keuze maken uit de 
verschillende talen en de helpfunctie 
raadplegen.

 D Exclusieve CAL CheckTM

 D Oplaadbare batterijen 
met inductieve lader

 D Grafisch verlicht scherm 
met batterijstatus

 D Waterbestendig IP67
 D Exclusieve CAL CheckTM
 D Gebruiksvriendelijk menu
 D Robuuste draagkoffer
 D Uitgebreide functionaliteit
 D USB-connectie
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HI985394 Digitale thermometer met verzwaarde meetsonde

De HI985394 Checktemp Dip is een 
zeer nauwkeurige thermometer ver-
bonden met een verzwaarde roestvrij-
stalen sonde en een 3 m lange flexibele 
siliconekabel. De sonde is voorzien van 
een NTC-thermistorsensor.

De verzwaarde sonde is in staat om 
temperatuurmetingen op verschillende 
dieptes te doen. Deze is gemaakt van 
AISI 316 roestvrij staal, dat gemakkelijk 
te reinigen is.

De HI985394 Checktemp Dip is 
uitgerust met de exclusieve CAL 
Check®-functie voor betrouwbare en 
nauwkeurige temperatuurmetingen. 

CAL Check® voert automatisch een 
controle uit bij het opstarten en zoekt 
naar eventuele verschuivingen in de 
interne elektronica. De Checktemp Dip 
meldt dan de instrumentstatus in een 
kwestie van seconden.

 D Eén van de nauwkeurigste 
beschikbaar op de markt

 D CAL Check®
 D 3 m silicone kabel
 D Duidelijk lcd-scherm
 D IP65
 D HACCP-compatibel
 D Roestvrijstalen verzwaarde sonde
 D Automatische uitschakeling

Specificaties HI985394
Bereik -20,0 tot 80,0 °C
Resolutie 0,1 °C
Nauwkeurigheid ±0,3 °C
Sonde roestvrij staal met 3 m silicone kabel (kabel max. temperatuur: 80 °C) 
Autom. uitschakeling 8 min (standaard), 60 min of uit
Batterij 1,5 V AAA (3)/ca. 2 jaar
Omgeving -30 tot 50 °C, IP65
Afmetingen 107 x 59 x 17 mm 
Gewicht 130 g (enkel meter)

Bestelinformatie
Geleverd met roestvrijstalen sonde, 3 m 
verzwaarde silicone kabel, batterijen en 
handleiding.

HI985394 thermometer met 
verzwaarde meet-
sonde

HI9310014 Precisiesimulator pH/mV voor alle regelsystemen met BNC

Wanneer afwijkingen of onregelmatig-
heden optreden op een pH-meter of 
regelaar, is het moeilijk om de oorzaak 
van het probleem te identificeren: 
elektrode, pH-meter, regelaar? De 
HI9310014 is bedoeld voor technie-
kers die de staat van hun instrumenta-

tie willen onderzoeken. De HI9310014 
simuleert gedefinieerde pH- en 
ORP-waarden en maakt rechtstreeks 
verbinding met het instrument. Als na 
verificatie van verschillende waarden 
het resultaat van de test overeenkomt, 
ligt de fout bij de elektrode. 

Bestelinformatie
Geleverd met HI7858/1 BNC-kabel van 1 m.

HI9310014 precisiesimulator 
pH/mVBNC

HI7858/1 kabel BNC & BNC, 
1 m

HI7858/5 kabel BNC & BNC, 
5 m

HI7858/10 kabel BNC & BNC, 
10 m

HI710009 blauwe schok-
bestendige rub-
beren hoes

Specificaties HI9310014

Bereik 0,00 tot 14,00 pH, -1000 tot 1000 mV
Resolutie pH 0,01, 1 mV
Nauwkeurigheid bij 20 °C ±0,01 pH, ±1 mV
Temperatuurcompensatie alle uitgangswaarden worden gesimuleerd op 25 °C
Batterijtype/levensduur 1 x 9 V/ca. 500 u gebruik
Omgeving 0 tot 50 °C, RH max 95 %
Afmetingen/gewicht 185 x 82 x 53 mm/ 320 g
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Wij ontwerpen,  
produceren, leveren  

en ondersteunen  
al onze producten
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Specificaties HI968014
Bereik 0 tot 85 % Brix/ 0 tot 80 °C
Resolutie 0,1 % Brix/0,1 °C
Nauwkeurigheid ±0,2 % Brix/±0,3 °C (bij 20 °C)
Temperatuurcompensatie autom. tussen 10 en 40 °C
Meettijd ca. 1,5 sec
Min. monstervolume 100 µl (om prisma volledig te bedekken) 
Lichtbron gele led 589 nm
Monstercel roestvrijstalen ring en witglas prisma
Autom. uitschakeling na 3 min. niet-gebruik
Beschermingsklasse IP65
Batterij 9 V/ongeveer 5000 metingen
Afmetingen/gewicht 192 x 102 x 67 mm/420 g

Ontworpen om te voldoen 
aan uw eisen
Om de hypochlorietconcentratie 
van uw vloeibare chloorcontainers 
te meten, wordt een refractometer 
gebruikt die ontwikkeld is om % Brix 
te bepalen. Via extrapolatie van de 
bekomen waarde kan de concentratie 
hypochloriet bepaald worden.

Met behulp van de HI96801 refrac-
tometer van Hanna Instruments 
weet u al na enkele seconden wat 
de concentratie natriumhypochloriet 
bedraagt!

 D Tweedelig lcd-scherm toont 
meting en temperatuur 
tegelijkertijd

 D Resultaten in minder 
dan 2 seconden

 D Eenvoudig meten
 D Uitstekende precisie
 D Minimale monsterhoeveelheid: 

2 metrische druppels

 D Kalibratie met 
gedemineraliseerd water

 D Automatische 
temperatuurcompensatie

 D Ongeëvenaarde prijs /
kwaliteitverhouding

 D Battery Error Protection 
System meldt wanneer lage 
batterijspanning de metingen 
zou kunnen beïnvloeden

 D IP65 waterbestendige 
bescherming

 D Monstercel uit roestvrij staal
 D Automatische uitschakeling
 D Voor chloorbidons (niet 

voor zwemwater)

Hanna Instruments biedt deze refrac-
tometer voor hypochloriet aan om 
tegemoet te komen aan de vereisten 
van de zwembadsector. De digitale 
refractometer HI968014 is robuust, 
draagbaar en waterbestendig voor 
metingen op locatie.

De meting van de brekingsindex is 
eenvoudig en snel en levert de gebrui-

ker een standaard aanvaarde methode 
voor analyse van % Brix. Monsters 
worden geanalyseerd na een een-
voudige kalibratie met gedeïoniseerd 
of gedistilleerd water. Binnen een paar 
seconden bepalen deze instrumenten 
de brekingsindex van het monster en 
zetten het om in %  Brix. Deze digitale 
refractometers elimineren de onze-
kerheid die gepaard gaat met mecha-
nische refractometers en zijn een-
voudig mee te nemen voor metingen 
in het veld.

Temperatuur (in °C) wordt tegeli-
jkertijd met de meting op het grote 
tweedelig scherm getoond, samen 
met ikoontjes voor lage batterijspan-
ning en andere zinvolle meldingen.

HI968014 Digitale refractometer voor vloeibaar chloor

Bestelinformatie 
Geleverd met 9 V batterij en handleiding.

HI968014 refractometer voor 
vloeibaar chloor

HI740318 harde draagkoffer

45



HI987134 Turbiditeitsmeter om waterhelderheid te meten

Bestelinformatie
Geleverd met meetcuvetten (5), HI987134-
11 kalibratiecuvetten, HI93703-58 
siliciumolie 15 ml, reinigingsdoekje voor 
cuvetten, batterijen (4), AC-adapter en 
harde draagkoffer.

HI987134-02 turbiditeitsmeter

Oplossingen

HI98713-11 kit turbiditeits-
standaarden

HI93703-50 cuvetreinigingsop-
lossing, fles 250 ml

Specificaties HI987134-02
Bereik 0,00 tot 9,99 10,0 tot 99,9 100 tot 1000 FNU
Bereik selectie automatisch

Resolutie 0,01 FNU van 0,00 tot 9,99 FNU 0,1 FNU van 10,0 tot 99,9 FNU 
1 FNU van 100 tot 1000 FNU

Nauwkeurigheid ±2 % van meting plus 0,1 FNU
Kalibratie 2, 3 of 4 punten, <0,1, 15, 100 en 750 FNU
Loggeheugen 200 metingen
Serie-interface USB of RS232
Omgeving tot 50 °C, max. 95 %, RH niet-condenserend
Slaapstand na 15 min. niet-gebruik
Voeding  1,5 V AA alkaline batterijen (4) of AC-adapter, 
Afmetingen/gewicht 224 x 87 x 77 mm/512 g

Robuust en compact, de HI987134 
is een ideaal hulpmiddel voor het 
meten van troebelheid in zwemba-
den. Ontwikkeld met de nieuwste ISO 
7027-compatibele technologieën, 
zorgt het voor een nauwkeurigheid 
van ± 2% met uitstekende reprodu-
ceerbaarheid en gevoeligheid. 

 D Exclusieve Fast Tracker™
 D 2, 3 of 4 punten kalibratie 
 D USB en RS232 pc-verbinding
 D Schermverlichte lcd
 D GLP-mogelijkheden
 D Gebruiksvriendelijk scherm 

met begeleidingscodes
 D Batterijpercentage op scherm
 D Continu huidige tijd op het scherm

Ideaal om te 
bepalen wanneer 

u dient te  
BACKWASHEN 
Vlarem II (VL) 
WHVBZ (NL)
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HI38xx4 Chemische testkits

Parameter Code Methode Bereik* Kleinste incrementum Methode Aantal tests
Waterhardheid HI38904 Titratie 0 - 80 TH ** 1 TH ** calmagite
Hypochloriet HI38434 Titratie 50-150 g/l 5 g/l (0,5 %) jodometrisch ca. 100

Waterstofperoxide HI38444 Titratie 0,00 tot 2,00 mg/l,  
0,0 tot 10,0 mg/l

0,25 mg/l (0,00 tot 2,00 mg/l),  
1,0 mg/l (0,0 tot 10,0 mg/l) * jodometrisch ca. 100

* 1 mg/I = 1 ppm 
**1 °TH = 1 °fH = 0,562 °dH = 0,7 °eH = 0,2 meq/l = 10 mg/l CaCO3

HI38434 HI38444 HI38904

Eenvoudige analyse
De testkits van Hanna Instruments® 
vormen de eenvoudigste manier om 
accurate chemische analyses uit te 
voeren. De uitgebreide variatie aan 
kits die in dit onderdeel voorgesteld 
worden, beschikken over zowel 
enkelvoudige parameter-testkits met 
verschillende meetbereiken als ook 
combinatietestkits met alle benodigde 
reagentia voor specifieke applicaties. 
Elke chemische testkit van Hanna 
Instruments wordt geleverd met een 
harde draagkoffer en Engelstalige 
handleiding.

Kwaliteit en veiligheid
De testkits van Hanna Instruments zijn 
volledig uitgerust met alle noodzake-
lijke accessoires en kunnen direct in 
gebruik genomen worden. Ze zijn ont-
worpen om u beter, sneller en veiliger 
te laten werken.

Alle chemische testkits van Hanna 
Instruments beschikken over kleurge-
codeerde druppelflesjes die gemak-
kelijk te herkennen zijn tijdens de 
analyse. Dankzij de druppelflesjes 
kan titratie extreem snel, accuraat en 
gemakkelijk uitgevoerd worden. Elke 
plastiek beker is uitgerust met een 
deksel om verspilling te voorkomen. 
Elke kit is gemaakt naar de hoogste 

kwaliteitsstandaarden. Voor elk 
product is er een veiligheidsinforma-
tieblad beschikbaar.

Handleidingen
Elke chemische testkit is voorzien 
van een Engelstalige handleiding. De 
handleidingen maken u stap-voor-stap 
wegwijs door de analyse, zodat ook 
niet-technisch opgeleid personeel de 
test gemakkelijk kan uitvoeren. 

Waterhardheid
De hardheid of TH geeft de totale 
concentratie van calcium- en mag-
nesiumzouten aan: 1 °fH/0,562 °dH 
hardheid komt overeen met 10 mg/l 
(ppm) calciumcarbonaat.

Hoe harder het water, hoe groter het 
risico op afzettingen van calcium- en 
magnesiumzouten op de wanden van 
zwembad of vijver. Aan de andere kant 
is te zacht water agressief en bijtend.

°fH °dH
zeer zacht 0 - 7 0 - 4
zacht 7 - 15 4 - 8
enigszins hard 15 - 25 8 - 14
gemiddeld hard 25 - 32 14 - 18
hard 32 - 42 18 - 23
zeer hard > 42 > 23

De ideale TH voor zwembadwater is 
tussen 10 en 20 °fH of 5 en 11 °dH.

Hypochloriet
Natriumhypochloriet wordt gebruikt 
als bleekmiddel in papier- en textielin-
dustrieën en als een desinfectant bij 
drinkwater en zwembaden.

De meest gebruikte oplossing bevat 
10-15 % chloor (100-150 g/l), maar 
vervliegt snel en wordt beïnvloed 
door temperatuur, licht, pH en zware 
metalen.

Waterstofperoxide 
Waterstofperoxide wordt toegepast 
als desinfectant of bleekmiddel in de 
behandeling van water, textiel, pulp 
en in de papierindustrie. 

HI3844 bepaalt waterstofperoxide-
concentraties in water tot 10 mg/l 
(ppm) en blijft onaangetast bij de 
aanwezigheid van stabilisatiestoffen.
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BL121-BL122 Onderdelen

ABZSPA
Kit T-stukken voor spa’s

BL120-150
Aanboorzadels (2x injec-
tor, 1x elektrode) voor 
50 mm diam. 

BL120-163
Aanboorzadels (2x injec-
tor, 1x elektrode) voor 
63 mm diam.

BL120-175
Aanboorzadels (2x injec-
tor, 1x elektrode) voor 
75 mm diam. 

BL120-200
Aanzuigfilter en gewicht

BL120-201
Injector (1/2” M)

BL120-201SPA
Injector voor spa’s (1/2’ M)

BL120-202
Aanzuig/injectieleidingen 
PVC (2x 5 m)

BL120-204
Aanzuig/injectieleiding 
PVC, 100 m

BL120-206
O-ringset voor BL120-201 
(100)

BL120-250
Aanboorzadel voor injector 
(1/2”F, diam. 50 mm)

BL120-263
Aanboorzadel voor injector 
(1/2”F, diam. 63 mm)

BL120-275
Aanboorzadel voor injector 
(1/2”F, diam. 75 mm)

BL120-300
Vervangtubes (2) voor 
peristaltische pomp

BL120-301
Rotor voor peristaltische 
pomp

BL120-302
Plastiek deksel met 
vijs voor peristaltische 
pompen

BL120-401
Kraan voor doorstroomcel 
(2x1/2’F)

BL120-402
Aan- en afvoerleiding (10 
m) voor doorstroomcel

BL120-410
Doorstroomcel

BL120-411
Paneel voor BL12x-20

BL120-450
Kit voor doorstroomcel 
voor 50 mm diam. buizen

BL120-463
Kit voor doorstroomcel 
voor 63 mm diam. buizen

BL120-475
Kit voor doorstroomcel 
voor 75 mm diam. buizen

BL120-500
Kit voor elektrodehouder 
(O-ring, adapter)

BL120-501
Beschermdop, 1-1/4” 
draad
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BL120-550
Aanboorzadel voor 
elektrode  (1-1/4”F diam. 
50 mm)

BL120-563
Aanboorzadel voor 
elektrode  (1-1/4”F diam. 
63 mm)

BL120-575
Aanboorzadel voor 
elektrode (1-1/4”F diam. 
75 mm)

BL120-601
Plastic nippel 2x1/2” met 
O-ringen (2x1/2 “M)

BL120-602
Metalen nippel 12 x 1/2” 
(12x1/2“M)

BL120-603
Plastic elleboog voor door-
stroomcel van BL12x-20

BL120-604
O-ring voor doorstroomcel 
van BL12x-20

BL120-605
Metalen nippel 12X1/4’ 
voor BL120-410 door-
stroomcel

BL120-903
Kit kabelwartels

CAP1006
Reserve dop voor elek-
trode HI1036

FLOWSWITCH
Stromingsschakelaar

HI1036-1802
pH/ORP/°C-elektrode met 
aardingspin, 2 m kabel

HI1036-1805
pH/ORP/°C-elektrode met 
aardingspin , 5 m kabel

HI1036-1810
pH/ORP/°C-elektrode met 
aardingspin, 10 m kabel

HI1036-1815
pH/ORP/°C-elektrode met 
aardingspin, 15 m kabel

HI1036-1820
pH/ORP/°C-elektrode met 
aardingspin, 20 m kabel

LEKBAK/60
PP lekbak voor zuur 
en chloor, 600 x 400 x 
325 mm, 60 l

O-RING806
Afdichtingsring voor 
HI1036-180x

SP121-99 
SD-kaart voor BL121

SP122-99 
SD-kaart voor BL122
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BL100-BL101 Onderdelen

BL100-302
Afdekplaatje met schroef

BL100-400
Adapterkit voor doorstroomcel 
BL120-410

BL100-421
Paneel voor doorstroomcel

BL120-150
Aanboorzadels (2x injector, 
1x elektrode) voor 50 mm 
diam. 

BL120-163
Aanboorzadels voor 63 mm diam. 

BL120-175
Aanboorzadels voor 75 mm diam. 

BL120-200
Aanzuigfilter en gewicht

BL120-201
Injector (1/2” M)

BL120-202
Aanzuig/injectieleidingen PVC 
(2x 5 m)

BL120-204
Aanzuigleiding PVC crystal, 100 m

BL120-206
O-ringset voor BL120-201 (100)

BL120-250
Aanboorzadel voor injector 
(1/2”F, diam. 50 mm)

BL120-263
Aanboorzadel voor injector 
(1/2”F, diam. 63 mm)

BL120-275
Aanboorzadel voor injector 
(1/2”F, diam. 75 mm)

BL120-300
Vervangtubes (2) voor peristalti-
sche pomp

BL120-301
Rotor voor peristaltische pomp

BL120-401
Kraan voor doorstroomcel 
(2x1/2’F)

BL120-402
Aan- en afvoerleiding (10 m) voor 
doorstroomcel

BL120-410
Doorstroomcel

BL120-450
Kit doorstroomcel voor 50 mm 
diam. 
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BL120-463
Kit doorstroomcel voor 63 mm 
diam. 

BL120-475
Kit doorstroomcel voor 75 mm 
diam. 

BL120-601
Plastic nippel 2x1/2” met 
O-ringen (2x1/2 “M)

BL120-602
Metalen nippel 12 x 1/2” 
(12x1/2“M)

BL120-603
Plastic elleboog voor doorstroom-
cel van BL12x-20

BL120-604
O-ring voor doorstroomcel van 
BL12x-20

BL120-605
Metalen nippel 12X1/4’ voor 
BL120-410 doorstroomcel

FLOWSWITCH
Stromingsschakelaar

HI10053
pH/temp.elektrode, 2 m kabel, 
Quick DIN

HI20083
ORP/temp. elektrode, 2 m kabel, 
Quick DIN

LEKBAK/60
PP lekbak voor zuur en chloor, 
600 x 400 x 325 mm, 60 l
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Security Pool Onderdelen

BL120-200
Aanzuigfilter en gewicht

BL120-201
Injector

BL120-202
Aanzuig/injectieleidingen PVC 
(2x 5 m)

BL120-204
Aanzuigleiding PVC crystal, 100 m

BL120-206
O-ringset voor BL120-201 (100)

BL120-250
Aanboorzadel voor injector (1/2”F 
diam. 50 mm)

BL120-263
Aanboorzadel voor injector 
(1/2”F, diam. 63 mm)

BL120-275
Aanboorzadel voor injector 
(1/2”F, diam. 75 mm)

BL120-300
Vervangtubes (2) voor peristalti-
sche pomp

BL120-604V
Koppeling aan- en afvoerleiding 
voor doorstroomcel

BL2.2-2
Peristaltische pomp 2,2 LPH

BL931700-1
pH-regelaar, voor paneelmon-
tage, 115/220 V

BL932700-1
ORP-regelaar, voor paneelmon-
tage, 115/220 V

ESSP
Elektrodehouder pH-redox 
(1/2”M)

HI1286A
pH-elektrode uit PEI, 3 bar, BNC-
connectie, 2 m kabel

HI3214P
Platina ORP-elektrode, 3 bar, 
BNC-connectie, 2 m kabel

HI6291005
Versterkte pH-elektrode, BNC-
connectie en 5 m kabel

HI6293005
Versterkte platina ORP-elektrode, 
BNC-connectie en 5 m kabel

HI740031
Reserve batterij voor versterkte 
pH- en ORP-elektroden

INJ-MP
Injector voor membraanpomp 
(type BLxPCA-2)
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LEKBAK/60
PP lekbak voor zuur en chloor, 
600 x 400 x 325 mm, 60 l

O-RING/KPC
Rubber afdichtingsring voor 
doorstroomcel

O-RING/MP
Rubber afdichtingsring voor 
aardingspin doorstroomcel

ROLLERSKIT
Rotor voor peristaltische pomp 
Security Pool
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Promo-materiaal
Indien u wilt beschikken over het nodige marketingmateriaal kunt u contact opnemen met uw regioverantwoor-
delijke. Wij bieden onze erkende dealers een volledige set van marktspecifieke documentatie.

 D Folders voor uw klanten
 D De Zwembadkrant
 D Rollbanners
 D Fotomateriaal voor uw webshop
 D Videoslideshow voor in uw showroom
 D Baliedisplays

54



Onze websites voor particulieren staan bol van de informa-
tie en oplossingen voor helder en gezond zwemwater én 
ze hebben een handige zoekfunctie  voor contactgegevens 
van zwembadbouwers. 

Vermelding is gratis voor dealers van de Security Pool Plus. 
Bent u nog geen erkend dealer? Contacteer ons! 

Webshop voor professionals
www.hannainstruments.be | www.hannainstruments.nl

Website voor particulieren
www.gezondzwembadwater.nl | www.zwembadwater.be

Zoek 
artikelen via productsoort  

of toepassing

Betaal 
met Visa, Mastercard,  

Bancontact (BE), 
 iDeal (NL) of op factuur

Creëer 
zelf offertes of  

herhaalbestellingen

Download 
handleidingen, certificaten, 

en veiligheidsinformatie-
bladen
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Een ervaren team van specialisten staat voor u klaar  
voor ondersteuning en persoonlijk advies!

Hanna Instruments bv
Winninglaan 8  
BE-9140 Temse  
+32 (0)3 710 93 40  
info@hannainstruments.be  
www.hannainstruments.be 

Hanna Instruments bv 
Betuwehaven 6 
NL-3433 PV Nieuwegein 
+31 (0)30-289 68 42  
info@hannainstruments.nl  
www.hannainstruments.nl

Neem contact op
met ùw regioverantwoordelijke


