
PoolLab 1.0 fotometriskt testinstrument för vattenanalys 

Framtagen både för professionella tekniker och privata pool- och spabadsägare som 
vill ha ett extra noggrant testinstrument. Nya PoolLab 1.0 är mer noggrann och på- 
kostat byggd än andra fotometriska testinstrument i samma prisklass och mäter även 
fler parametrar. Med 3 olika LED lampor med olika våglängd erhålls större noggrann-
het i fotometriska avläsningen.

Snabb och enkel användning med direktknappar för mätning. Den är vattentät IP67.
Bluetooth 4,0 gratis App och Cloud för lagring av data.

Testinstrumentets kyvett (testkopp) är utbytbar vilket är praktiskt då de alltid repas och 
slits något efter en tids användning beroende på hur ofta den används. Då byter du 
bara kyvett istället för att behöva byta hela instrumentet i förtid. 

PoolLab 1.0 kan mäta följande parametrar:

Parameter:           Mätområde:        Tolerans:            
pH                          6,5 - 8,4                (+/- 0,15 pH)
Fritt klor               0,0 – 6,0 ppm      (+/- 10%)
Totalt klor            0,0 – 6,0 ppm      (+/- 10%)
Brom                     0,0 – 13,5 ppm    (+/- 10%)
Alkalinitet            0 – 300 ppm        (+/- 15%)
Cyanursyra          0 – 160 ppm        (+/- 15%)
Aktivt syre           0 – 30 ppm          (+/- 10%)
Total hårdhet      0 – 500 ppm        -

Komplett kit innehåller:
PoolLab testinstrument med 3xAAA batterier, omrörningsstav, testtabletter:
DPD1 (fritt klor/brom) x 20st. DPD3 (totalt klor) x10st. Fenol Röd (pH) x 20st.
Alkalinitet x10. Cyanursyra x10st. Praktisk, skyddande förvaringslåda

Trådlös Bluetooth 4,0-teknologi och en gratis app för att analysera och lagra resulta-
ten. Genom att registrera dig i appen så matar du in doseringsinformationen för 
respektive kemikalie, när det är gjort för du ut rekommenderad doseringsmängd i 
appen varje gång du har testat. Från appen kan man också skriva ut testrapporter med 
mera. Gratis Cloud server för synkronisering.

Alternativt skriver du in uppmätta värden i Folkpools kemikalkylator (gratis i app) och 
får både doseringsinformation samt utökad information med åtgärder som ett ”recept”.
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