
Helder en gezond 
zwemwater



  pH | °C    HI981274
Een waterbestendige pH-tester met digitale aflezing 
voor een snelle meting! Automatische kalibratie en her-
kenning van buffers (4,01 & 7,01). 

  pH | °C | EC | TDS    HI981304
Een unieke tester die zowel pH, geleidbaarheid (EC), 
opgeloste zouten (TDS), als temperatuur meet! Auto-
matische kalibratie en herkenning van buffers. 

  pH | °C | CHLOOR    HI981214
Een unieke tester die zowel pH, ORP (redox = chloor) als 
temperatuur meet. Automatische kalibratie en herken-
ning van buffers. 

Compacte digitale testers
Geen geknoei meer met teststrips!
Deze digitale testers maken het mogelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van uw zwemwaterkwaliteit. Boven-
dien 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.

Zet de Checker op de start-
waarde met het watermonster.

Voeg 1 zakje reagens toe 
aan het monster.

Plaats de cuvet 
in de checker.

Druk op de knop 
en lees het resultaat af!

Een betrouwbaar meetresultaat binnen enkele seconden!

  VRIJ CHLOOR    HI7014
Dé betrouwbare digitale Checker voor vrij chloor in 
zwembaden en spa’s.

  pH    HI779
Snel , eenvoudig én nauwkeurig pH meten zonder 
kalibreren!

  ALKALINITEIT    HI7754
Dé betrouwbare digitale Checker voor alkaliniteit in 
zwembaden en spa’s.
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Zwemwater 24 uur per dag helder en gedesinfecteerd
De Security Pool Plus of BL121 is 
een automatisch meet- en doseer-
systeem voor pH en chloor dat via 
een combinatie van meetsensoren 
en doseerpompen de pH-waarde en 
het chloorgehalte in uw zwembad 
of spa continu meet én automatisch 
op peil houdt.

 D Veilig en efficiënt
 D Nauwkeurig en betrouwbaar
 D pH- en vrij chloorwaarden 

continu gemeten en 
automatisch bijgestuurd

 D Verlicht lcd-scherm met 
tegelijk pH-, ORP- en 
temperatuurwaarden

 D Geen problemen meer 
met cyanuurzuur

 D BL122  kan van op 
afstand gecontroleerd 
worden via internet

 D Stille pompen met regelbaar 
debiet voor spa’s tot 
grote zwembaden

Security Pool Plus
Meet- en doseersysteem voor particuliere zwembaden en spa’s

“Dé alles-in-één oplossing
voor automatische regeling  

van pH- en chloorgehalte
van zwembad- en spawater”



Waarom kiezen voor 
Hanna Instruments?
Sinds de oprichting in 1978 is 
Hanna Instruments internatio-
naal uitgegroeid tot één van de 
grootste spelers op het gebied 
van ontwikkeling, productie en 
verkoop van meet- en regelap-
paratuur voor waterkwaliteits-
analyses. 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 Instru-
ments sinds 1987 de vertrouwde 
deskundige partner van de zwem-
badinstallateur. Hanna Instru-
ments 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 
te houden. Deze omvatten het 

analyseren van de waterkwaliteit 
en de installatie en het onder-
houd 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!

Ideale waarden voor spa- of zwembadwater
pH 7,0 tot 7,6

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

Totaal alkaliniteit 80 tot 120 mg/l
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Hoe houd ik mijn zwemwater helder en gezond?

A
ls eigenaar van een zwembad 

of spa wilt u zorgeloos kunnen 

genieten van uw water. Pro-

blemen als troebel water, algengroei, 

bacteriën, oog- en oorontstekingen of 

huidirritatie kan u missen als kiespijn. 

Om dit te vermijden, is het uitermate 

belangrijk om over een goed werkende 

fi lterinstallatie te beschikken, in com-

binatie met een correcte dosering van 

een desinfectiemiddel.

De fi lter

De waterbehandeling van een zwem-

bad of spa is voor 50 % afhankelijk van 

de fi ltratie. Investeren in een goede 

fi lter en circulatiepomp is geen overbo-

dige luxe. Vraag hiervoor steeds raad 

aan een professionele zwembadinstal-

lateur. U kan uw steentje verder ook 

bijdragen door regelmatig de werking 

van uw fi lterinstallatie te controleren. 

Laat uw fi lter wekelijks voldoende lang 

terugspoelen (5–10 min.). Indien er te 

veel kleine partikels aanwezig zijn in 

het water kan u de effi ciëntie van uw 

fi lter verhogen door gebruik te maken 

van een fl occulant of vlokmiddel.

Ontsmetting

Een goede fi lterinstallatie is echter niet 

voldoende. In uw water dient tevens 

een ontsmettingsmiddel aanwezig te 

zijn dat er voor zorgt dat uw water 24 

op 24 uur helder en vrij van ziektema-

kers is. Op dit moment zijn er heel wat 

chemicaliën en technieken op de markt 

die u hierbij kunnen helpen. U mag 

echter niet vergeten dat alles voor- en 

nadelen heeft. Vandaar ons advies: 

hou het eenvoudig! Vraag hierover 

ook steeds het advies van een ervaren 

zwembadbouwer!

Waarom chloor?

Op dit moment is chloor nog steeds het 

meest gebruikte en betrouwbare desin-

fectiemiddel op de markt voor particu-

liere én publieke zwembaden of spa’s. 

Waarom? Omdat de voor- en nadelen 

van chloor al decennialang gekend zijn 

en wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat chloor een voortreffe-

lijk ontsmettingsmiddel is voor zwem-

water en ook drinkwater. Bovendien 

dient u dan slechts twee parameters op 

te volgen in uw water: de pH-waarde 

en de concentratie vrij chloor.

Manueel doseren

De zuurtegraad of pH-waarde dient 

zich tussen 7,0 en 7,6 te bevinden, 

ideaal is pH 7,2. Gebruik pH minus om 

pH te verlagen of pH plus om de pH te 

laten stijgen. Zorg er ook voor dat het 

vrij chloorgehalte op peil is. 

Voeg indien nodig chloor toe aan het 

bad. Je kan hiervoor gebruik maken 

van chloortabletten, granulaten of 

vloeibare chloor. Zorg ervoor dat de 

fi lterinstallatie optimaal werkt. Spoel 

wekelijks de fi lter (‘backwash’) voor 

een optimale werking. Grof vuil dient 

met schepnet of stofzuiger regelmatig 

verwijderd te worden. Meet meerdere 

keren per week de pH en vrij chloor 

met een digitale meter (zie p. 4) om 

zeker te zijn van helder en gedesinfec-

teerd water.

Automatisch doseren

Indien u het beu bent om meermaals 

per week zelf het water te controleren 

en chemicaliën toe te voegen, kan u een 

automatisch meet- en doseersysteem 

laten installeren. De ideale oplossing 

voor een effi ciënte ontsmetting van uw 

zwemwater is het gebruik van vloeibare 

chloor in combinatie met een automa-

tisch meet- en doseersysteem (zie p. 3). 

Dit is een digitaal toestel dat in uw 

technische ruimte wordt geïnstalleerd. 

Via een combinatie van meetsensoren, 

doseerpompen en vloeibare chemicaliën 

wordt de pH-waarde en het chloorge-

halte continu gemeten én op peil gehou-

den. Op deze manier is de kwaliteit van 

uw zwemwater 24 op 24 uur verzekerd!

De Zwembadkrant
GRATIS

Wat is pH eigenlijk? 
p. 2

Wat is vrij chloor? 
p. 2

Wat is cyanuurzuur? p. 2

Wat zijn de voordelen van 

een automatische regeling? p. 3

Hoe correct pH en vrij chloor 

manueel meten? 
p. 4

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 patho-

genen, zoals bacteriën en virussen. 

Daarnaast is het zeer belangrijk dat 

u beschikt over de juiste informatie 

omtrent de waterbehandeling van 

uw zwembad of spa.

Hanna Instruments
Hanna Instruments wil u actief 

ondersteunen door het voorkomen 

en oplossen van waterbehandelings-

problemen. Hanna Instruments
Hanna Instruments is 

internationaal één van de grootste 

fabrikanten van meetinstrumenten 

voor waterkwaliteitsanalyses. 

Meer weten? Lees verder!

Een uitgave van

Hanna Instruments bv

Betuwehaven 6

NL-3433 PV Nieuwegein

Problemen als troebel water, algen-

groei, bacteriën, oog- en oorontstekin-

gen en huidirritatie  kan u missen als 

kiespijn.

Op dit moment is chloor nog steeds het meest gebruikte en betrouwbare desin-

fectiemiddel op de markt voor particuliere én publieke zwembaden of spa’s. 

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 kristal-
helder zijn, maar ook 100 % vrij van 
pathogenen, zoals bacteriën en 
virussen. 

Meetinstrumenten van Hanna 
Instruments ondersteunen u actief 
in het voorkomen en oplossen van 
waterbehandelingsproblemen. 
Hanna Instruments is internatio-
naal één van de grootste fabrikan-
ten van meetinstrumenten voor 
waterkwaliteitsanalyses. 

BL123-70 
Handige onderhoudskit voor pH- en redox-elektroden. Ideaal voor de 
winterstop en bij de start van het zwembadseizoen, voor elektroden van 
automatische doseersystemen.

Hoe 
zwemwater 

helder en 

gezond houden? 

Vraag bij uw 

dealer naar De 

Zwembad- 
krant!

 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


