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Fra enkle analyser til komplette systemer



Provtagnings utrustning
Enwa Bad & Spa har analysutrustning från Europas ledande tillverkare.
Testutrustningen sträcker sig från enkla pH- och kloranalys instrument till 
system fotometrar som kan ta ett stort antal olika analyser.

Alla instrument är hög kvalitet, enkel 
användning och det finns tillgång till 
mycket av tillbehör.

För badanläggningarnas säkerhet är det 
mycket viktigt att analysutrustningen är av 
god kvalitet och att de vattenprover som 
tas är enkla och begripliga.

Enwa har länge arbetat med badvattenkemi 
och kan vägleda användningen av 
analysutrustningen, samt ge hjälp med att 
analysera testresultat.

Fotometrar

MD 100 Fotometer

• Högprecisionsoptik
• Hög noggrannhet och reproducerbarhet 

genom precisionsinterferensfilter (5 nm)
• Branschspecifika parameterkombinationer 

tillgängliga

Fotometern MD 100 är ett bekvämt val för att testa upp till 14 parametrar på ett enda instrument, beroende 
på kombinationen. Instrumentet har ett enkelt användargränssnitt och är konstruerat för fältbruk. Flera 
branschspecifika versioner finns tillgängliga för att kombinera alla tester du behöver.

MD 110 Fotometer

• Bluetooth®-gränssnitt
• Scroll Memory
• Automatisk avstängning
• Kalibreringslägesindikator

Alla MD 110 fotometrar har en Bluetooth®-funktion. För att få ut det mesta av det erbjuder Tintometer en 
app för mobila enheter samt en PC-programvara med dongel. Mätresultaten överförs till externa enheter 
via Bluetooth®-gränssnittet för snabb utvärdering och bearbetning så att all data kan utvärderas och tillde-
las direkt på plats.
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MD 200 Fotometer

• Bläddra i minnet
• Automatisk avstängning
• Realtidsklocka och datum
• Indikator för kalibreringsläge

Kalibreringslägesindikator Versatile, kompakt och: Bänkfotometern MD 200 kombinerar högkvalitativa 
interferensfilter med långtidsstabila lysdioder som ljuskällor i en högprecisionsoptik. Resultatet: exakta 
mätresultat hela tiden - oavsett var du använder den.

MD 600 fotometerserien

• Högsta / reproducerbara precision 
med störningsfilter

• Display med bakgrundsbelysning
• Mer än 120 förprogrammerade 

metoder
• Automatiskt val av våglängd

Alla mätinstrument har de analytiska egenskaperna hos en laboratoriefotometer för alla viktiga parametrar i 
vattenanalys. Tillförlitlig och snabb testning garanteras tack vare långvariga stabila lysdioder, störningsfilter, 
Bluetooth-gränssnitt, mobil datahantering via app, mer än 120 förprogrammerade testmetoder och många fler 
höjdpunkter.

MultiDirect Fotometer

• Dual Beam Technoloy och störningsfil-
ter för högsta noggrannhet

• Ett brett utbud av förprogrammerade 
metoder

• Långsiktiga stabila LED som ljuskällor
• Uppdatering av nya metoder och språk 

via Internet (gratis)

En modern, mikroprocessorstyrd fotometer med ergonomiskt utformad knappsats och storformatsgrafisk 
display

PM 600 fotometerserien

• Intuitiv drift
• Bakgrundsbelyst display
• Användarguide på tyska, engelska, fran-

ska, spanska, italienska, portugisiska, 
polska och indonesiska

• Lagrar upp till 1000 resultat

Kraven från krävande pooloperatörer tillgodoses hela tiden med fotometrarna PM 600 och PM 620. Enheterna 
är utrustade med upp till 34 testmetoder och ett minne för upp till 1000 datamängder. PM 630 erbjuder ett 
Bluetooth®-gränssnitt istället för infraröd dataöverföring. Intuitiv drift och en bakgrundsbelyst display gör 
denna serie extra användarvänlig.
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Tablettformen är det mest populära indikatorsystemet i 
världen eftersom det är säkert och lätt att hantera. Men 
tabletten har många fler fördelar: den kan doseras exakt, 
har enormt lång hållbarhet och är dessutom säker att 
använda.

Ett enkelt fingertryck är allt som krävs för att ta bort 
tabletten från blisterförpackningen och den kan läggas till 
provet utan direkt kontakt. Aluminiumskyddet säkerstäl-
ler också att yttre påverkan inte kan skada surfplattan och 
dess effektivitet. Hållbarheten på upp till 10 år är alltså 
längst.

Tubes

Tabletter

Reagenser för fotometer

Pulver

XD Spectrophotometers
XD-seriens instrument är idealiska för rutin- och spektralanalys. Som riktiga allroundare underlättar 
XD 7000 och XD 7500 arbetsrutiner, speciellt med automatisk metodigenkänning med streckkoder, 
automatisk celligenkänning och mer än 150 förprogrammerade metoder. 

Förutom analytisk kvalitetskontroll stödjer de även Good Labor Practice (GLP). Instrumenten finns 
tillgängliga tillsammans med streckkodade provrör och ett brett utbud av tillbehör från en enda 
källa - vilket också är lätt för din plånbok. 

Högkvalitativ referensstråleoptik, användbarhet, enkel hantering och flerspråkig global tillämpning 
avrundar mångsidigheten hos VIS- och UV/VIS-spektrofotometrarna, som också är utrustade för flex-
ibel användning på plats.

Tillsätt bara provvätskan, sätt in kyvetten i mätanord-
ningen - så kan vattenanalysen starta, även automatiskt 
via streckkod.

7Provtagnings utrustning6



Reagens i flytande form är utan tvekan de snabbaste detek-
tionsmedlen eftersom de löser sig snabbast i vattenprovet 
och utvecklar sin kemiska effekt. De används vanligtvis med 
flera komponenter i en mätmetod och läggs till provet efter 
varandra med en pipett. 

Detta kräver fingerfärdighet, eftersom både storleken och 
antalet droppar påverkar färgkomplexet som bildas i vat-
tenprovet. Därför krävs högsta noggrannhet vid dosering – 
och noggrannhet vid räkning av dropparna. 

Hållbarheten för vätskor är begränsad: Tillfällig kontakt 
med luften vid öppning, solljus, högre temperaturer har en 
skadlig effekt.

Om de optimala lagringsförhållandena iakttas, kan 
Lovibond® DPD och Phenolred-lösningar användas i upp till 
2 år.

Grumlighetsmätare
TB 211 IR
Ett kompakt instrument för pålitlig och enkel bestämning av grumlighet. Ett ringminne med 125 
datamängder och ett USB-gränssnitt garanterar en effektiv datahantering.

• Område 0,01 - 1100 NTU
• Mätning enligt EN ISO 7027
• Mätning med infrarött ljus i en 

vinkel på 90 °

TB 300 IR

• Uppfyller EN ISO 7027
• Automatisk total räckviddsjus-

tering med Standard-Set T-Cal
• Autorangering
• Hög precision

TB 250 WL

• Idealisk för regulatorisk övervakning, 
processkontroll eller fältanvändning

• Enkel operation
• Enkel kalibrering
• Auto-rangering

Flytande form
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Elektrokemi

SD-serien består av en rad kompakta, lättanvända, handhållna instrument för noggrann mätning av pH, ORP, 
Con, TDS eller Salt. Med robust hölje och helt vattentätt (IP67) hölje är dessa testare den idealiska lösningen för 
testning på plats i miljö-, industri- eller pool- och spaapplikationer.

Den intuitiva rullningslistens funktionalitet och bakgrundsbelyst display möjliggör enkel mätning och samtidig 
visning av resultat, temperatur, datum/tid och andra mätdetaljer. Med 25 uppsättningar datalagring, var och en 
med datum- och tidsstämpel, möjliggör enheterna också enkel återkallning av data för registreringskrav. 

Designade och tillverkade enligt Lovibond® kvalitetsstandarder, är enheterna utrustade med utbytbara elektro-
der för att säkerställa lång livslängd funktionalitet i fält.

• Bärbar handhållen mätare
• Scroll-Through funktionalitet
• Kompakt och robust
• Lagringsfunktion

Pocket Tester SD Series

SensoDirect 110
Högkvalitativt, batteridrivet handhållet instrument för bestämning av pH, salt och konduktivitet.
Variabel i användning och användarvänlig i drift

• Hög mätnoggrannhet
• Lättviktig
• Skyddshölje
• Stor digital display

Bärbara handhållna mätare

SensoDirect 150

Handhållet instrument med flera parametrar för bestämning av löst syre (O2), O2-koncentration, 
konduktivitet, TDS, pH och ORP.

• ph/Redox, ledningsförmåga, löst syre, 
TDS, temperatur (°C/°F)

• Allt i ett
• Stor digital display
• Skyddshölje

11Provtagnings utrustning10



Bärbara handhållna mätare med datalogger

Vattentäta handhållna mätare för bestämning av pH/redox/temperatur, konduktivitet/TDS/salt-
halt/temperatur, löst syre (O2)/O2 -Koncentration/O2 -Mättnadstemperatur.

• Robust, vattentålig (IP 67)
• designad för fältbruk
• PC-gränssnitt (USB / seriellt eller analogt)
• Automatisk buffertdetektering (SD 305 

pH/ORP)

SD 305 Series

Vattentätt multiparameter handhållet instrument för samtidig bestämning av temperatur och 
två andra parametrar: pH, ORP, konduktivitet/TDS/salthalt och löst syre (O2-koncentration/
O2-mättnad)

• Intuitivt användargränssnitt med grafisk 
LCD-display

• Galvaniskt isolerade mätingångar
• Dataöverföring via Micro-USB i CSV-

format
• Robust skyddsarmering med två elek-

trodhållare

SD 335 Multi

CHECKIT® Comparator Test Kit är exakta, lättanvända testkit för vattenanalys. Lägg bara till 
reagenset i provcellen, rotera skivan tills färgen matchar det förberedda vattenprovet och läs av 
koncentrationsvärdet.

• Levereras fältfärdig i en väska med rea-
gens och tillbehör för 30 tester

• Brett utbud av parametrar för en mängd 
olika applikationer

• Färgskivor har en kontinuerlig färggra-
dient som gör det möjligt att uppnå en 
direkt färgmatchning - inget behov av att 
extrapolera resultatet mellan två färgs-
tandarder

Test Kits Single/Multi Parameter, Testpak

Comparator 2000+ är ett mångsidigt kolorimetriskt system för vattenanalys. Bekväm hantering, ingen 
kompromiss med noggrannhet och reproducerbarhet: Comparator 2000+ kan användas för många app-
likationer. Simbassänger, forskning eller behandling av dricksvatten är bara några exempel.

• Mer än 400 olika testskivor tillgängliga
• Ersättning för färgade och grumliga 

prover
• Garanterad beständighet för de färgade 

glasstandarderna
• Integrerat prisma

Test Kits Comparator 2000+
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WaterLink® Spin Touch®

Den innovativa WaterLink® Spin Touch®-fotometern han-
terar alla dina pool- och spatestbehov och registrerar data 
varje ögonblick ett test görs. Fyll helt enkelt en SpinDisk™-
reagenspatron med flera tester med ditt vattenprov, sätt 
i det i mätaren och tryck på ”start”. Alla dina vitala tester 
görs automatiskt, vilket eliminerar användarfel.

Resultaten visas på pekskärmen, sparas inuti mätaren och 
överförs enkelt till programvaran WaterLink SolutionsTM 
för att omedelbart analyseras, vilket ger steg-för-steg 
behandlingsinstruktioner på din mobila enhet och lagring 
av testhistorik i molnet.

• Att få testresultat som du kan lita på
• Lita på outbildade testare för tillförlit-

liga resultat
• Förebygga stängningar av pooler och 

negativ PR
• Undviker kostsamma rättegångar och 

utrustningsfel
• Se realtid och registrera testresultat vid 

alla dina pooler och spa
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Enwa Water Technology AB
Division Bad & Spa

Importgatan 21
422 46 Hisings Backa

Sverige
Tel: +46 31 742 92 50

info@enwa.com
enwa.se

16


