TESTSETS
TESTSETS, VISUEEL
SP-600

SP-610

PASP315

Art.nr.
Palin testsets
Prijs
PASP600-A SP-600 Mini pooltester in blister verpakking voor meting €
6,51
van vrij chloor en pH met 2 x 20 st. tabletten.
PASP610-A SP-610 Pooltester voor meting van vrij chloor en pH.
€ 11,43
Metingen d.m.v. tabletten (2 x 20 st). In hard plastic
doosje. Chloor 0.1-6.0 ppm, pH 6.8-8.2.
PASP612-A SP-612 testset voor meting van vrij chloor, pH en
€ 17,51
alkaliteit. Meting dmv tabletten, 20 metingen.
PASP618-A SP-618 testset voor meting van koper, pH en alkaliteit. € 37,03
Meting dmv tabletten, 20 metingen.
PASP620-A SP-620 testset voor meting van cyanuurzuur (chloor€ 42,68
stabilisator). Meting dmv tabletten, 20 metingen.
PASP622-A SP-622 testset voor meting van zout (NaCL) voor elek- € 49,40
trolyse. 0-7000 mg/l. Meting dmv tabletten, 20 metingen.
PASP315-A Langelier Index testset voor meting vrij chloor 0-5 ppm, € 154,57
pH 6.8-8.4, alkaliteit 0-500 mg/l CaCO3 en calciumhardheid 0-500 mg/l CaCO3. In hard plastic koffertje.
PACKH01-B Compacte comparator testset voor meting van vrij en
totaal chloor 0-5 ppm en pH 6.8-8.4. In hard plastic
koffertje met startset testtabletten, roerstaafje, schoonmaakborsteltje en testcuvetten.
PACKH02-B Idem, echter chloormeting 0-2 ppm.

PAAB001-A
PAAT010-A
PAAT030-A
PAAT130-A
PAAL192-A

Navullingen voor Palin visuele testset
DPD 1 + Phenol rood
2 x 30 tests
DPD 1 (vrij chloor) tabletten
250 tests
DPD 3 (totaal chloor) tabletten
250 tests
Phenol rood (pH-waarde) tabletten 250 tests
Alkaliteit tabletten
50 tests

TESTSTRIPS

Art.nr.
AquaChek teststrips voor de consument
PAPT634-A Palin 3 in 1, strips voor meting van vrij chloor, pH en
alkaliteit. 50 metingen.
ETS1242-A Yellow, strips voor meting van vrij chloor, alkaliteit, pH
en cyanuurzuur. 50 metingen. 1 dip test !
ETS1025-A Test & Treat, strips voor meting van totaal en vrij chloor,
pH, alkaliteit en cyanuurzuur. Met test & treat app voor
IOS/Android voor direct behandeladvies. 50 metingen.
AquaChek teststrips voor de specialist
ETS1142-A White, strips voor meting van opgelost zout in het water
(400-7000 mg/l (ppm)). 10 metingen.
ETS2244-A Spa 6 in 1, strips voor meting van vrij/totaal chloor,
hardheid, alkaliteit en pH. 50 metingen.
ETS2256-A ShockChek, strips die aangeven of het zwembad een
chloorshock dosering nodig heeft. 10 metingen.
ETS7150-A Phosphate, strips voor meting van hoog gehalte
fosfaten (0 - 50 ppm). 50 metingen.
ETS2232-A Copper 3 in 1, strips voor meting van koper, pH en
alkaliteit. 25 metingen.

TESTSTRIPLEZER

Art.nr.
AquaChek elektronische teststriplezer
ETS2932-B TruTest, digitale teststriplezer, voor meting van vrij
chloor, pH en alkaliteit. Incl. 25 teststrips.
ETS5120-A Navulling voor TruTest teststriplezer, 50 metingen.

Advies verkoopprijzen per 20/03/2021 exclusief 21 % BTW.
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TESTSETS, POCKETMETERS
TESTSETS, FOTOMETER

Art.nr.
Fotometers
Prijs
PESP167-B* Cool Pooltester, fotometer voor de privé gebruik. € 91,25
Meting van vrij chloor, pH en cyanuurzuur.
Compleet met 3 x 4 testtabletten, 2 x testcuvet
en 1 stamper. (Zonder batterijen).
* Zolang de voorraad strekt.

PASP004-C Pooltest 4 waterdichte (IP67) fotometer voor pro- € 503,fessioneel gebruik. Meting van chloor dual range
0-5/0-10 mg/l (vrij/gebonden en totaal),
pH-waarde en alkaliteit. Compleet in kunststof
koffer, voorzien van 220 testtabletten, 5 cuvetten,
batterijen, 4 roerstaafjes, schoonmaakborstel en
USB aansluiting met kabel.

PASP006-C Pooltest 6 waterdichte (IP67) fotometer voor pro- € 663,fessioneel gebruik. Meting van chloor dual range
0-5/0-10 mg/l (vrij/gebonden en totaal), pH-waarde,
cyanuurzuur, alkaliteit en calciumhardheid.
Compleet in kunststof koffer, voorzien van 250
testtabletten, 5 cuvetten, batterijen, 4 roerstaafjes,
schoonmaakborstel en USB aansluiting met
kabel.
Navulling testtabletten voor Palin fotometers
PAAR165-A Doosje voor fotometer Cool Pooltester met 30 x
DPD1, 20 x DPD3, 30 x pH en 10 x alkaliteit.
Incl. stamper en testcuvet.
PAAR166-A Idem, echter met 10 x cyanuurzuur i.p.v. alkaliteit.
PAAR110-A Phenol rood (pH-waarde), uitsluitend voor de
Cool Pooltester. 250 tests.
PAAP011-A DPD 1 (vrij chloor) 0-5,0 mg/l.
250 tests
PAAP031-A DPD 3 (totaal chloor) 0-5,0 mg/l.
250 tests
PAAP130-A Phenol rood (pH-waarde) 6.5-8.4.
250 tests
PAAP188-A Alkaliteit, totaal 0-500 mg/l CaCO3. 250 tests
PAAP087-A Cyanuurzuur 0-200 mg/l.
250 tests
PAAP252-A Calciumhardheid 0-500 mg/l CaCO3. 250 tests
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TESTSETS, POCKETMETER

Art.nr.
Pocketmeters met vervangbare sensor
Prijs
ET95320-C Waterdichte (IP67) pocketmeter, meting van pH € 179,(0-14), voorzien van temperatuurcompensatie en
verlicht LCD display. Nauwkeurigheid ± 0.02 pH.
ET95321-C Waterdichte (IP67) pocketmeter, meting van ORP, € 306,voorzien van verlicht LCD display. Bereik -999
tot +999 mV. Nauwkeurigheid ± 2 mV.
ET95327-C Waterdichte (IP67) pocketmeter, meting van zout- € 179,concentratie, voorzien van temperatuurcompensatie en verlicht LCD display. Temperatuurweergave 0 tot 50˚C (±0.5˚C). Bereik 0-10.00 ppt NaCL.
Nauwkeurigheid ± 1 %.
Pocketmeters
CPTE302-B Pocketmeter pH meting, 0-14.0. (± 0.1).
CPTE300-B Pocketmeter zoutmeting, 0-9999 ppm (± 1 %).
CPTE312-B Pocketmeter ORP meting ± 1999 mV (± 2 %).

Advies verkoopprijzen per 20/03/2021 exclusief 21 % BTW.

€ 61,€ 61,€ 110,-

