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DK
Pool Lab: Professionel vandanalyse
til private poolejere
Digital måling af pH-værdi, klor (frit, bundet og total), alkalinitet og cyanursyre
(stabilisator).
Den nye POOL LAB til professionel vandanalyse i private pools og spabade, har indbygget,
udskiftelig testskål, for hurtig vandprøvetagning. Den dyppes blot i bassinvandet. POOL LAB
har øjeblikkelig adgang til 4 forudinstallerede parametre: ph, klor, frit/bundet/total),
alkalinitet (syre kapacitet) og cyanursyre (stabilisator).
Trådløs Bluetooth 4.0-teknologi og en gratis app til analyse og lagring af testresultater og nem
adgang til doseringsanbefalinger baseret på individuelt indtastede vandplejemidler. Fra
softwaren kan udskrives testrapporter og udføres indexberegninger, såsom LSI og meget
mere. Gratis Cloud server til synkronisering.







Hurtig og enkel betjening med direkte knap til måling.
Lagring af 0-test: Kun én 0-test af vandet ved brug.
Bluetooth 4.0, gratis App og Cloud til lagring af data.
Doseringsanvisning til ønsket ideal niveau.
IP67 vandtæt og tysk kvalitet.
Samme professionelle software som PrimeLab

SE
Pool Lab: Professionell vattenanalys till
privata poolägare
Digital mätning av pH-värde, klor ( fritt, bundet och total) alkalinitet och cyanursyra
(stabilisator)
Den nya Pool Lab för profesionell vattenanalys av pooler och Spabad har en inbyggd utbytbar
testskål för snabb provtagning som man enkelt doppar i badvattnet. Pool Lab har 4st

förinställda parametrar som den mäter, pH, klor(fritt, bundet, total) alkalinitet (syre
kapacitet) och cyanursyra (stabilisator).
Trådlös Bluetoth 4,0-teknologi och en gratis app för att analysera och lagra resultaten. Pool
Lab rekommenderar också enkelt och snabbt doseringbehov beroende på individuellt
intestade värden. Från software i appen kan man också skriva ut testrapporter och göra
indexberäkningar såsom LSI och med mera. Gratis Cloud server för synkronisering.







Snabb och enkel användning med direktknapp för mätning
Lagring av 0-test: Endast en 0-test av vatten under användning
Bluetooth 4,0 gratis App och Cloud för lagring av data
Doseringsanvisning till önskad idealnivå
IP67 Vattentät, Tysk kvaltét
Samma professionella software som PrimeLab

