
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Χιώξην 

(Διεύζεξν/Γεζκεζκέλν/Οιηθό) 

 
Ph  

 Αιθαιηθόηεηα 

 Κυαλνυξηθό Ομύ ( Stabilizer) 

 
Δλεξγό Ομυγόλν (MPS) 

 
Βξώκην 

 Γηνμείδην ηνυ Χιωξίνυ  

 Όδνλ 

 Υπεξνμείδην ηνυ Υδξνγόλνυ  

 

 

Συλδέεηαη κε Bluetooth 

 Γυλακηθή εθαξκνγή & Λνγηζκηθό 

 Γωξεάλ Cloud Space  

 6 θνυκπηά γηα άκεζε πξόζβαζε 

 
Αδηάβξνχν IP67 

 

 

 

 
  

 



           

           

           

           

           

      

 

 

 

Τν λέν PoolLab είλαη έλα λέαο γεληάο θσηόκεηξν γηα επαγγεικαηηθή 
αλάιπζε λεξνύ γηα πηζίλεο θαη spa. 
 
Μηα ελζσκαησκέλε γπάιηλε ζήθε επηηξέπεη  ηελ άκεζε θαη γξήγνξε 
δεηγκαηνιεςία λεξνύ βπζίδνληαο ην αδηάβξνρν Pool Lab IP67 ζην λεξό. 
Τν PoolLab είλαη ζρεδηαζκέλν κε 6 θνπκπηά ώζηε ν ρξήζηεο λα έρεη 
άκεζε πξόζβαζε ζηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη νπνίνη 
είλαη: Ph, Φιώξην (Διεύζεξν/Γεζκεπκέλν/Οιηθό), Αιθαιηθόηεηα, 
Κπαλνπξηθό Ομύ, Δλεξγό Ομπγόλν (MPS), Βξώκην, Γηνμείδην ηνπ 
Φισξίνπ, Όδνλ, Υπεξνμείδην ηνπ Υδξνγόλνπ. 
 
To PoolLab ρξεζηκνπνηεί αζύξκαηε ηερλνινγία Bluetooth 4.0, ην νπνίν 
κπνξεί λα ζπλδεζεί εύθνια κε ην δσξεάλ ινγηζκηθό θαη ηελ εθαξκνγή 
γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκώλ. 
 
Μόιηο ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ ζπγρξνληζηνύλ, ην ινγηζκηθό θαη ε 
εθαξκνγή πξνηείλεη ζπληζηώκελεο δνζνινγίεο κε βάζε ηηο παξακέηξνπο 
πνπ έρεη εηζάγεη ν ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα εθηππώζνπλ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ, λα εθηειέζνπλ ηνλ ππνινγηζκό ησλ δεηθηώλ  
θαζώο θαη πνιιά άιια. 
 
Έλαο δσξεάλ cloud server δηαζθαιίδεη όηη ηα δεδνκέλα ζπγρξνλίδνληαη 
κεηαμύ ηεο  εθαξκνγήο θαη ηνπ ινγηζκηθνύ, εάλ ν ρξήζηεο απνθαζίζεη 
λα ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηελ κέζνδν.  
 

 

 
PoolLab 1.0 προςφζρει τισ ακόλουθεσ προ-εγκατεςτημζνεσ παραμζτρουσ: 

Ph – εφροσ 6.5 -8.4 ph 

Χλώριο (Ελεφκερο-Δεςμευμζνο- Ολικό) – εφροσ 0.1 – 6.0 mg/l (ppm) 

Αλκαλικότθτα  (Χωρθτικότθτα Acid)  - εφροσ 0-300 mg/l (ppm) CaCO3 

Κυανουρικό Οξφ( Stabilizer) –εφροσ  0-160 mg/l (ppm) 

Ενεργό Οξυγόνο (MPS) –εφροσ 0.0 – 30.0 mg/l(ppm) 

Βρώμιο- εφροσ 6.0 -13.5 mg/l (ppm) 

Διοξείδιο του Χλωρίου εφροσ 0.0 – 11.4 mg/l (ppm) 

Όηον- εφροσ 0.0- 4.0 mg/l (ppm) 

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου – εφροσ 0.0 – 2.9 mg/l(ppm) 

  

Basic Kit 

1 Pool Lab 1.0 με Bluetooth 4.0 

Αδιάβροχο IP67 

1 Διάφανθ πλαςτικι κικθ 

1 Φωτιηόμενθ περιοχι 

3*AAA μπαταρίεσ 

1 εγχειρίδιο χριςθσ 

Ελεφκερθ Πρόςβαςθ ςτο λογιςμικό PoolLab 

Ελεφκερθ Πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι PoolLab 

Ελεφκερθ Πρόςβαςθ ςτο cloud Pool Lab 

 

Παράμετροι 

Ph 

Χλώριο (Ελεφκερο-Δεςμευμζνο- Ολικό) 

Αλκαλικότθτα  (Χωρθτικότθτα Acid) 

Κυανουρικό Οξφ( Stabilizer) 

Ενεργό Οξυγόνο (MPS 

Βρώμιο 

Διοξείδιο του Χλωρίου 

Όηον 

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 

 

Αντιδραςτήρια 

 

20 διςκία Phenol Red 

20 διςκία DPD ΝΟ1 

10 διςκία DPD NO 3 

10 διςκία Αλκαλικότθτασ –M 

10 διςκία CYA-Test 

 

 

Όλα τα διςκία είναι ειδικά για χρήςη 

φωτόμετρα 

 




