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Mini - Fotometer Chloor 
Mini fotometer voor bepaling van chloor vrij HI 701 of chloor gezamenlijk HI 711 in 

zakformaat 

De Mini - fotometer Chloor is een compacte fotometer voor de meting van chloor vrij en chloor 
gezamenlijk. Het apparaat vat op door zijn design en is zeer eenvoudig te bedienen via de 
knoppen. Door deze eigenschap is de mini-fotometer chloor ideaal geschikt voor metingen in privé 
zwembaden. Het apparaat weegt slechts 64 g en bezit een LED lichtbron met 525 nm en een 
Silicium fotocel als detector. Een 1,5 V AAA batterij zorgt voor de stroomvoorziening en door een 
automatische uitschakeling na 2 minuten pauze wordt gegarandeerd dat er niet onnodig stroom 
wordt verbruikt. Mocht u vragen hebben over de mini - fotometer Chloor, dan kunt u de volgende 
technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 
(0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over 
deze fotometer en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en 
regeltechniek. 

 

- Bediening via knop aan de voorzijde 

- Ter grootte van een handpalm 

- Licht gewicht, slechts 65g  

- Snelle meetresultaten  

- Grote cijfers 

- Auto Off functie 

Technische specificaties van de mini - fotometer Chloor 

HI 701  Chloor vrij 

Bereik  0,00 ... 2,50 mg/l 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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Resolutie  0,01 mg/l 

Precisie  ±0,03 mg/l ±3 % van de weergave 64 

Lichtbron  LED 525 nm 

Detectiemethode  DPD Methode 

Batterij  1 x AAA 1,5 V 

Afmeting / Gewicht  81 x 61 x 37,5 mm / 64 g 

HI 711  Chloor gezamenlijk 

Bereik  0,00 ... 3,50 mg/l 

Resolutie  0,01 mg/l 

Precisie  ±0,03 mg/l ±3 % van de weergave 

Lichtbron  LED 525 nm 

Detectiemethode  USEPA Methode 

Batterij 1 x AAA 1,5 V 

Afmetingen / Gewicht  81 x 61 x 37,5 mm 

Inhoud van de levering van de mini - fotometer Chloor  
1 x Mini - fotometer chloor HI 701 chloor vrij of HI 711 chloor gezamenlijk 
6 x Reagentia 
2 x Cuvetten met deksel 
1 x Batterij 
1 x Handleiding 

 


