Helder en gezond
zwemwater

Compacte digitale testers

Geen geknoei meer met teststrips of druppels!
Deze digitale testers maken het mogelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van uw zwemwaterkwaliteit. Bovendien zijn ze eenvoudig in gebruik en geschikt voor zowel particulier als professioneel gebruik. Door correct te meten
krijgt u makkelijker controle op uw waterkwaliteit en vermijdt u over- en onderdosering van chemicaliën.

Hoe meet ik correct de pH in zwemwater?
pHep 4 HI981274

Een waterbestendige pH-tester met digitale aflezing
voor een snelle meting! Automatische kalibratie en herkenning van buffers (4,01 & 7,01). Geeft ook de watertemperatuur weer!

pH- en zoutgehaltebepaling in één tester!
Combo HI981304

Een unieke tester die zowel pH, geleidbaarheid (EC),
opgeloste zouten (TDS), als temperatuur meet! Automatische kalibratie en herkenning van buffers.

pH- en chloorbepaling in één tester!
HI981274

HI981304

HI981214

Combo HI981214

Een unieke tester die zowel pH, ORP (redox = chloor) als
temperatuur meet. Automatische kalibratie en herkenning van buffers.

De Checker voor vrij chloor
HI701

Dé digitale vrijchloormeter voor zwembaden en spa’s.

De Checker voor pH
HI779
HI701

HI779

Snel , eenvoudig én nauwkeurig pH meten zonder kalibreren met buffers!

Zwembadwater meten in enkele seconden!

1. Zet de meter op de startwaarde met het zwemwater.

2. Voeg 1 zakje reagens toe
aan het zwemwater.

3. Plaats de cuvet in de
checker.

4. Druk op de knop en lees
het resultaat af!

Meet- en doseerapparatuur
voor particuliere zwembaden en spa’s

De BL122 kan van op afstand
gecontroleerd worden via
internet.

De Security Pool Plus is
dé alles-in-één oplossing voor automatische
regeling van pH en
chloor in uw zwembad,
bubbelbad of spa.

Continue regeling

De Security Pool Plus of BL121 is
een automatisch meet- en doseersysteem voor pH en chloor dat via
een combinatie van meetsensoren, doseerpompen en vloeibare
chemicaliën de pH-waarde en het
chloorgehalte in uw zwembad of
spa continu meet én automatisch
op peil houdt.
De Security Pool Plus is uitgerust
met de meeste hedendaagse technologie op vlak van meting, dosering en veiligheid.

Zwembad of spa

De gebruiksvriendelijke Security
Pool Plus is volledig configureerbaar
naar uw wens. Het veelzijdige toes-

tel kan automatisch kleine, middelgrote of grote zwembaden regelen,
alsook uw spa of bubbelbad.
D pH- en vrij chloorwaarden
worden continu gemeten en
automatisch bijgestuurd
D Nauwkeurige en
betrouwbare metingen
D U moet minder vaak de pH en
vrij chloor controleren met
een draagbare digitale meter
D U dient zelf geen chemicaliën
toe te voegen aan uw zwembad
D Werkt met vloeibare chloor,
dus geen problemen meer
met cyanuurzuur
D Het zwemwater is 24 op 24 uur
helder en gedesinfecteerd

D Stille pompen met regelbaar
debiet voor spa’s tot
grote zwembaden
D Groot verlicht en gemakkelijk
afleesbaar lcd-scherm
met tegelijk pH-, ORP- en
temperatuurwaarden
D Veilig en efficiënt

BL123-70
Handige onderhoudsvloeistoffen kit voor pH- en redox-elektroden. Ideaal voor de
winterstop en bij de start van het zwembadseizoen.Te gebruiken voor elektroden
van automatische doseersystemen.
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Universeel voor alle merken elektroden
Onderhoud in slechts enkele minuten
Unieke zakjes voor eenmalig gebruik
Ondoorzichtig en hermetisch verpakt voor optimale versheid
Klaar voor gebruik
Eenvoudig in gebruik
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Zorgeloos genieten
Een zwembad of spa dient een bron
van plezier, ontspanning en rust te
zijn. Optimaal genieten valt of staat
met een perfecte waterkwaliteit!
Uw water moet niet alleen kristalhelder zijn, maar ook 100 % vrij van
pathogenen, zoals bacteriën en
virussen.

Apparatuur van Hanna Instruments ondersteunt u actief in
het voorkomen en oplossen van
waterbehandelingsproblemen.
Hanna Instruments is internationaal één van de grootste fabrikanten van meetinstrumenten voor
waterkwaliteitsanalyses.

Streefwaarden voor spa- of zwembadwater
pH
Vrij chloor

openluchtzwembaden
binnenzwembaden
spa’s

7,0 tot 7,6
0,5 tot 3,0 mg/l
0,5 tot 1,5 mg/l
1 tot 3 mg/l
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Wilt u weten hoe u uw zwembadwater makkelijk helder en gezond houdt?
Vraag bij uw dealer naar De Zwembadkrant!

Waarom kiezen voor Hanna Instruments?
Sinds de oprichting in 1978 is
Hanna Instruments internationaal uitgegroeid tot één van de
grootste spelers op het gebied
van ontwikkeling, productie en
verkoop van meet- en regelapparatuur voor waterkwaliteitsanalyses. Wereldwijd heeft
Hanna Instruments meer dan
60 lokale verkoop- en servicekantoren en vier eigen productievestigingen in Europa en
Amerika.

Service

In de Benelux is Hanna Instruments sinds 1987 de vertrouwde
deskundige partner van de zwembadinstallateur. Hanna Instruments ondersteunt zijn dealers
met technische kennis én service
na verkoop.

Expertise

Regelmatig organiseert Hanna
Instruments cursussen en
workshops om de kennis van de
zwembadinstallateurs op peil
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te houden. Deze omvatten het
analyseren van de waterkwaliteit
en de installatie en het onderhoud van automatische meet- en
doseerapparatuur.

Direct

Hanna Instruments is één van de
weinige fabrikanten van meet- en
doseertoestellen die in de Benelux fysiek aanwezig is en waar
installateurs rechtstreeks bij terecht kunnen. Deze directe samenwerking brengt talloze voordelen
met zich mee!

