
Pooltest 10 Bluetooth®

Các tính năng bao gồm: 

Lưu trữ 100 dữ liệu người dùng 
và 500 kết quả đo

Cung cấp những chỉ tiêu thông 
dụng cho nước hồ bơi

Thiết bị phân tích so màu 
chuyên nghiệp 

Máy đo kỹ thuật số cho kết quả 
nhanh và chính xác

Cách sử dụng đơn giản

Kháng nước và nhỏ gọn

Thích hợp sử dụng tại hiện trường 

Kết nối Bluetooth® 

Tương thích với ứng dụng Aqua 
Pal của Palintest

Kiểm tra:
Brom

Độ cứng đá vôi

Clo (tự do, liên kết & tổng số)

Đồng

Axit xyanuric

Sắt

Ozone

pH

Phenol đỏ 

Phosphat

Độ kiềm tổng



Thông số kỹ thuật

Kiểu thiết bị
Máy đo màu với nguồn sáng kép cung cấp khả năng đọc trực tiếp các hiệu chuẩn và hệ số 
truyền đã được lập trình sẵn.

Bước sóng cực đại 450 nm, 550 nm, 570 nm, 600 nm

Độ chính xác ± 1.0% T

Hiển thị Màn hình LCD 320 x 240 pixel với đèn nền và có thể điều chỉnh độ tương phản tại mọi điều kiện ánh sáng

Giao diện người dùng
Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và 
tiếng Quan Thoại

Kích thước (W x L x H) và Trọng lượng 150 mm x 250 mm x 70 mm, 975 g

Xếp hạng IP IP67

Nguồn điện sử dụng 3 pin 1,5 V (khoảng 40 giờ) hoặc nguồn điện được cung cấp qua cổng USB

Kết nối Kết nối Bluetooth® với Ứng dụng Aqua Pal. USB để tải dữ liệu, cập nhật phần mềm

Dung lượng bộ nhớ
Lên đến 500 dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu bao gồm ngày, thời gian, ID mẫu, ID người dùng, số phương pháp, 
tên phương pháp, kết quả, đơn vị

Bao gồm mỗi bộ
Bộ chuẩn SPH7010E 

Pooltest 10 Bluetooth

Máy Pooltest 10 Bluetooth® •

Ống cuvet 8

Khăn lau không bụi •

Xi - lanh 10 mL •

Ống pha loãng •

Chổi rửa cuvet •

Que nghiền/khuấy x 10 •

Dây USB •

Gói thuốc thử •

Vali đựng máy •

Thuốc thử trong mỗi bộ

Loại thuốc thử Số test

DPD 1 Clo tự do 80 tests

DPD 3 Clo tổng 80 tests

DPD 4 Clo tổng 10 tests  

Axit xyanuric 60 tests  

Phenol Đỏ 80 tests  

Thuốc thử sắt (viên số 1) 20 tests  

Thuốc thử sắt (viên số 2) 20 tests  

Độ kiềm 60 tests  

Sắt 10 tests

Độ cứng đá vôi 40 tests 

Phosphat 20 tests 

Để biết thêm thông tin chi tiết,

vui lòng liên hệ:

info@redstarvietnam.com

www.redstarvietnam.com




