
Controladores de pH/ ORP com Conetividade Hanna Cloud 





BL122 • BL123                    
Controladores de pH/ 
ORP com Conetividade 
Hanna Cloud
O BL122 e BL123 foram projetados para manter constantes 
os níveis de pH e desinfetante em piscinas, banheiras de 
hidromassagem e spas, permitindo a conexão remota e o acesso 
aos dispositivos através da aplicação Hanna Cloud

Os controladores para piscinas BL12X estão disponíveis em duas 
configurações. A versão básica consiste no modelo, que permite 
a instalação direta da sonda e dos acessórios para injeção de 
químicos na tubagem existente. Também está disponível uma 
versão montada em painel com uma célula de fluxo bypass. A 
célula de fluxo bypass permite a calibração e manutenção da 
sonda sem necessidade de desligar a bomba de recirculação. 

Para uma monitorização em conformidade, o BL122 e BL123 
possuem um registador de dados interno. As leituras são 
registadas a cada 10 segundos iniciando um novo registo para 
cada novo dia ou quando o instrumento é calibrado. Os dados 
registados incluem os valores de pH, ORP e temperatura, dados 
da última calibração, configuração da instalação e de quaisquer 
evento registado. 

Para os modelos BL123, existem três saídas analógicas de 4-20 
mA disponíveis, para utilizadores que desejem monitorizar os três 
parâmetros medidos.  As saídas são escalonáveis, oferecendo 
maior flexibilidade e melhor resolução, conforme necessário.

O nível de cloro é medido com base no princípio de ORP ou REDOX. 
Um aumento do valor de ORP correlaciona-se com um aumento 
do nível de cloro livre. A medição de pH e desinfetante é produzida 
em conjunto, para obter um maior controlo e uma desinfeção mais 
eficiente. A eficácia dos desinfetantes é dependente de um valor 
de pH controlado.  O valor de ORP é o indicador mais consistente 
da eficácia de desinfeção da piscina/ banheira de hidromassagem 
ou tratamento da água. Valores de 650-750 mV a 7.2 pH, 
normalmente indicam um tratamento adequado da água (todas 
as bactérias nocivas são mortas em menos de 1s). As medições de 
pH e ORP são efetuadas através do elétrodo combinado HI1036-
1802, instalado em linha ou na célula de fluxo.  Para prevenir que 
efeitos de circuito de terra provoquem leituras erráticas e danos 
ao sistema, o elétrodo possui um matching pin, considerado a 
ligação terra. Foi especialmente concebido para detetar o elétrodo 
danificado com base no valor potencial ISO alterado. O HI1036-
1802 utiliza um elétrodo de referência de Ag/AgCl com KCl 3,5 M. 
Sendo os valores ORP referenciados a este.



Aceda em qualquer lugar com a   
Conetividade Hanna Cloud
hannacloud.com
A Hanna Cloud é uma aplicação web que conecta o utilizador aos aparelhos de medição, 
como é o caso do BL122 e BL123. Pode aceder ás medições e armazenamento de dados 
através de um PC, tablet ou telemóvel à internet. Poderá conectar múltiplos dispositivos 
registados para o Hanna Cloud.

À medida que seu instrumento mede e controla o seu processo, medições, tendências, 
histórico, configurações do dispositivo, alarmes e mensagens são transmitidas para o seu 
painel de controle. 

Poderão ser adicionados múltiplos utilizadores secundários à conta do seu dispositivo 
para monitorizar as medições e receber e-mails, pop-ups ou mensagens SMS do seu 
equipamento.

A Hanna Cloud assegura a segurança das suas informações pessoais. Protegemos a 
informação através do uso de medidas de segurança técnicas e administrativas, para reduzir 
os riscos de perda ou uso indevido. Isso inclui (sem limitação) uma conexão segura, registo 
de identidade do dispositivo e encriptação de senha.

A aplicação Hanna Cloud é 
compatível com a maioria dos 
browsers modernos de internet.



Definições
Configure as suas definições para a 
conectividade cloud.

R-HOLD    
(Remote Hold/ Paragem remota)
As bombas doseadoras podem ser desligadas 
utilizando a funcionalidade Remote Hold 
da Hanna Cloud. Poderão ser reativadas no 
controlador ou em Hanna Cloud.

Opções Hanna Cloud
Escolha entre conexão estática (Static) ou 
DHCP.

Medição
Dados de medição, alarme, hold e 
status da bomba são visualizados 
facilmente.

Notificações
Escolha quais as notificações que 
deseja receber.

Gráfico
Utilize os gráficos para analisar as 
tendências das últimas 12 horas ou 
altere o período de tempo.

Registo
O histórico de registos podem ser 
transferidos em PDF ou .CSV.

BPL
Os dados das BPL estão 
prontamente disponíveis.

Configure o BL122  
e BL123 para a 
Conectividade   
Hanna Cloud

Características Hanna Cloud



Bombas Peristálticas de 
Alimentação Química
BL122 e BL123 estão equipados com duas 
bombas doseadoras peristálticas com 
tubagens substituíveis com resistência química 
que são controladas proporcionalmente com 
taxas de fluxo ajustáveis. Uma das bombas 
é utilizada na dosagem de ácido, enquanto 
a outra serve para dosear cloro.  A eficácia do 
cloro disponível, conforme determinado por 
ORP, será inversamente proporcional ao valor 
de pH da água.

Indicadores LED Multicoloridos
BL122 e BL123 oferecem vários LED para 
indicação de estado, manutenção e operação 
da bomba. O LED STATUS (de Estado) muda 
de cor com base no estado operacional; um 
LED verde significa que a água está dentro dos 
intervalos de parâmetros desejados, um LED 
amarelo significa que o controlador precisa 
de atenção e um LED vermelho identifica um 
problema no sistema, como leituras de pH alto 
e baixo, ORP e/ou temperatura.  O LED SERVICE 
(de Assistência) indica que é necessária 
assistência técnica.

Três Modos de Visualização
O mostrador versátil de BL122 e BL123 permite três modos de exibição. O LCD poderá exibir os três parâmetros em simultâneo, um ciclo de 3 

segundos de parâmetros singulares ou um ecrã gráfico em tempo real com opções para seleção de parâmetros, zoom e recuperação de registos.



Controle automático 
proporcional da bomba
O BL122 e BL123 possuem bombas doseadoras 
controladas proporcionalmente. Com base na 
sensibilidade do processo à adição química, 
estes controladores permitem ao utilizador 
ajustar a banda proporcional. Esta configuração 
determina a quantidade de tempo de dosagem 
necessária como uma percentagem do set 
point ao valor estabelecido. Por exemplo, uma 
grande massa de água utilizará uma faixa 
proporcional pequena; ter uma faixa pequena 
(por exemplo, 0,1 pH) garantirá que as bombas 
estejam doseando com mais frequência 
quando a leitura estiver próxima do set point. 
Para massas de água menores, como banheiras 
de hidromassagem ou spas, será mais útil 
definir uma faixa proporcional maior (por 
exemplo, 1,0 pH); quando a leitura está próxima 
do set point, a quantidade de tempo que a 
bomba doseadora está ligada é mínima, para 
evitar grandes variações de pH ou ORP.  Esta 
importante característica permite um controlo 
muito preciso na manutenção do set point.

Caudal ajustável
O caudal da bomba doseadora é ajustável de 
0,5 a 3,5L/h.  Grandes massas de água exigem 
maior dosagem química do que quantidades 
mais pequenas, pois será necessário mais 
químicos para haver uma alteração visível 
na leitura.  O caudal ajustável, como a banda 
proporcional, permite um melhor controlo na 
manutenção do set point. 

Dosagem permitida de ORP 
(Cloro)
Os medidores de pH e ORP são usados 
frequentemente em piscinas. Na desinfeção 
com cloro, há uma relação inversa entre pH e 
ORP.  À medida que o nível de pH aumenta, o 
nível de ORP diminui.  Estes medidores utilizam 
uma funcionalidade de dosagem permitida, 
que não doseia cloro até que o valor do pH 
seja corrigido, visto ser possível ter um valor 
baixo de ORP, mesmo existindo cloro suficiente 
em solução.  Esta funcionalidade evita o 
desperdício de produtos químicos e evita um 
nível de concentração de cloro mais alto do que 
o desejado.

Entradas de nível de ácido e 
cloro em tanques
O BL122 e BL123 permitem a conexão com um 
controle de nível opcional. Esta entrada é usada 
para desativar as bombas doseadoras quando 
não há mais produtos químicos no reservatório.

Hold Input (Entrada Hold)
É possível conectar um interruptor de fluxo 
montado em linha ou um relé mecânico, que 
esteja conectado à fonte de alimentação da 
bomba de recirculação à entrada “Hold” do 
controlador.  Sem fluxo ou quando nenhuma 
energia é aplicada à bomba de recirculação, 
a paragem condicional desativará as bombas 
doseadoras.  Isso evitará qualquer dosagem 
de produtos químicos quando não houver 
circulação de água no sistema.

Sistema de alarme programável
Estes controladores permitem que os 
utilizadores ativem ou desativem o nível baixo 
e alto de alarmes para todos os parâmetros: 
pH, ORP e temperatura.  Quando um alarme é 
ativado, todas as dosagens param.  O sistema 
de alarme também oferece proteção contra 
sobredosagem, pois se o valor não for corrigido 
dentro de um intervalo de tempo especificado, 
o medidor entrará em estado de alarme.

Registo automático
As leituras para cada parâmetro são registadas 
automaticamente a cada 10 segundos.  
Um novo registo é iniciado sempre que o 
instrumento é calibrado ou no início de um 
novo dia.  Os dados registados incluem valores 
de pH, ORP e temperatura, dados da última 
calibração, valores programados e de qualquer 
evento registado. 

BPL
As Boas Práticas Laboratoriais referem-se à 
função de controlo de qualidade usada para 
assegurar a uniformidade das calibrações e 
medições da sonda. A funcionalidade GLP 
armazena informações de calibração de pH/
ORP, incluindo data e hora para os sensores de 
pH/ORP.

Saídas analógicas BL123
O controlador BL123 oferece três saídas de 
4-20 mA.  Cada saída pode ser desativada 
ou conectada a um dispositivo de registo 
externo.  Cada um dos três parâmetros 
medidos (pH, ORP e temperatura) pode ser 
atribuído a uma saída analógica onde o sinal 
de corrente será proporcional ao valor medido.  
Para maior flexibilidade e melhor resolução, 
a saída analógica poderá ser dimensionada; 
os utilizadores podem definir dois pontos 
dentro de um intervalo de parâmetros para 
corresponder ao intervalo de saída analógica.  
Por exemplo, o controlador atribui 0 pH a 4 
mA e 14 pH a 20 mA como padrão.  O utilizador 
pode ajustar a faixa de pH para atribuir pH 6 a 
4 mA e pH 8 a 20 mA.  Este ajuste permite uma 
melhor resolução na faixa de interesse.

Ligação com o USB
Para revisão e armazenamento o utilizador 
pode facilmente transferir os dados para o PC 
utilizando uma pen drive e a porta USB.

Porta Ethernet para 
Conectividade Hanna Cloud

Proteção por palavra-chave
Os controladores BL122 e BL123 apresentam 
uma solução de proteção com palavra-passe 
que oferece acesso restrito à calibração, 
configuração e visualização dos dados 
registados.  A senha pode ser definida e 
ativada/desativada durante a configuração 
geral do instrumento.



Trata-se de uma solução multifunções 
para o controle automático dos níveis 

de pH e cloro em piscinas, banheiras de 
hidromassagem e spas.



HI1036-1802 Sonda Digital Multiparâmetro 
de pH, ORP e Temperatura 
A HI1036-1802 é uma sonda digital combinada que mede o pH, ORP e temperatura. Esta sonda incorpora 
ainda um matching pin. O matching pin é considerado a ligação “terra” e serve para impedir que ruídos elétricos 
causem leituras erráticas e danifiquem o sistema. 

O vidro utilizado no sensor de pH foi escolhido para produzir um equilíbrio rápido e estável, mesmo em águas de 
baixa condutividade.  Adicionalmente, o sensor de pH foi concebido para produzir um valor de zero mV próximo 
a pH 4 (não pH 7 como os sensores de pH típicos), caso deixe de funcionar.  Um elétrodo de pH danificado que 
produza um valor de mV próximo ao pH 7 origina um estado de alarme e desliga qualquer bomba ativada. 

A superfície do sensor de ORP é constituída por um anel de platina que envolve o sensor de temperatura. E tem 
referência no elétrodo Ag/AgCl (3,5M KCl). 

Os sensores de ORP e pH e o elétrodo de referência usam uma técnica de medição diferencial, que é conhecida 
por permanecer em funcionamento e fornecer medições precisas sob condições adversas, que podem fazer 
com que as sondas de pH convencionais produzam medições incorretas.  A sonda HI1036-1802 com seus 
amplificadores diferenciais, reduz consideravelmente as imprecisões causadas por ruídos elétricos, que 
podem existir entre as terras do processo e do instrumento.   Com a técnica diferencial, o ruido fluirá através do 
caminho de baixa impedância do “matching pin”, proporcionando imunidade aos sinais de medição.  Além disso, 
a sonda converte essas medições para um sinal digital que elimina o ruído e a estática, devido aos sinais de alta 
impedância transportados pelo cabo.

O HI1036-1802 juntamente com o controlador de piscina BL122 e BL123 permite a promoção da saúde e a 
segurança da água da piscina e spa. 

Célula de fluxo para 
BL122-20 e BL123-20.

Configurações Múltiplas
Os controladores de piscinas BL122 e 
BL123 estão disponíveis em uma ou duas 
configurações: A versão básica é o modelo 
em linha que consiste na instalação direta 
da sonda e dos acessórios para injeção de 
químicos na tubagem existente. 

Também está disponível uma versão 
montada em painel com uma célula de fluxo 
em “bypass”.  A célula de fluxo em “bypass” 
permite a calibração e manutenção da 
sonda sem necessidade de desligar a 
bomba de recirculação. 



Especificações BL122/BL123

pH Gama* 0.00 a 14.00 pH

Resolução 0.01 pH

Precisão (@25°C/77°F) ±0.05 pH

Calibração Calibração de padrão de pH Automática, dois pontos (4.01, 7.01, 10.01 
pH)
Calibração de processo de pH Ajustável num só ponto

Regulador de pH Alimentação proporcional utilizando set point e banda proporcional 
ajustável
Adiamento do arranque ao ligar-se e proteção de sobredosagem 
utilizando
Temporizador de segurança de sobredosagem

mV Gama ±2000 mV

Resolução 1 mV

Precisão (@25°C/77°F) ±5 mV

Calibração ORP (mV) Ajustável num só ponto

Regulador de ORP Alimentação proporcional utilizando set point e banda proporcional 
ajustável
Adiamento do arranque ao ligar-se e proteção de sobredosagem
Regulador de pH interligado
Temporizador de segurança de sobredosagem

Temperatura Gama* -5.0 a 105.0 ºC (23.0 a 221.0 °F)

Resolução 0.1 °C (0.1 ºF)

Precisão (@25°C/77°F) ±1 ºC( ±1.8 ºF)

Especificações  
adicionais

Características Hanna Cloud Os dispositivos BL122 e BL123 BL123 são conectados à Hanna Cloud 
utilizando uma conexão segura.
 • Conexão Ethernet (RJ45) 10/100 Mbps
 • Registro de identidade do dispositivo
 • Autorização baseada em diretivas de chaves de segurança
O instrumento enviará informações do estado para o Hanna Cloud com 
um período de tempo definido.
 • Definições do Alarme
 • Definições das dosagens
 • Definições gerais
 • Sistema: fabricante, informação do medidor (modelo, versão FW,  
  versão OS, SN), informação da sonda (tipo, versão FW, SN)
O instrumento envia as informações de configuração para o Hanna 
Cloud quando iniciado e sempre que a configuração for alterada no 
instrumento.
 • Medições: pH/ ORP/ Temperatura
 • eventos: alarmes/ avisos/ erros
 • Status periférico: LEDs
 • Última dose de ácido e volume de cloro
 • Informação BPL
Modo “Remote Hold (Paragem Remota) no BL122 e BL123:
 • Trata-se de um modo de emergência que pode ser acionado 
remotamente pelo utilizador através da aplicação da internet
 • Neste modo as bambas são desativadas
 • É possível ser manualmente cancelado no menu do BL122 e 
BL123 ou remotamente através da aplicação da internet

Função de registo Registo automático
Registo de 60 dias com períodos de 10 S (ou 100 registos)
Medições (pH, ORP, Temperatura)
Eventos: alarmes, erros, falha de energia
Modos consultar tabela/ gráfico
Exportar para pen USB
Ficheiros de registo em formato CSV

Compensação da temperatura automática para pH -5.0 a 105.0 ºC (23.0 a 221.0 ºF)

Controlo da Bomba controlo de velocidade da bomba (0.5 L/h a 3.5 L/h)
controlo manual de cada bomba

Sistema de Alarme sistema de alerta intuitivo baseado nos LEDs
opções de filtragem de alarme
controlo de relé de alarme com base nos filtros definidos pelo utilizador

proteção por palavra-chave as definições, calibração e consulta de registos são protegidas por 
palavra-passe

Interface de Armazenamento USB

GLP pH/ORP

Saída de Relé de Alarme SPDT 5A/230 Vac
Ativados por condições de alarme de pH/ ORP/ Temperatura 
selecionáveis

Saídas Analógicas (3)
(apenas BL123)

4 a 20 mA, fornecimento, configurável
Impedância de Saída ≤ 500 Ohm
Precisão < 0.5 % G.C.
Isolamento galvânico de até 50 V em relação à terra

Entradas Digitais (3) • Isolamento galvânico, tipo de contato energizado
• Nível baixo no tanque de ácido/ base (contato aberto)
• Nível baixo no tanque de cloro (contato aberto)
• Entrada Hold (contato aberto)

Entrada de Sonda (1) • Conector DIN com proteção à água
• Isolamento galvânico
• Interface RS485
• HI1036-18XX (02, 05, 10, 15, 20 m de cabo) sonda digital combinada 
de pH/ ORP/ temperatura/ matching pin

Entrada Ethernet Conexão Ethernet (RJ45) 10/100 Mbps

Fonte de energia 100—240 VAC

Consumo de Energia 10 VA

Ambiente de utilização 0 a 50°C; HR máx 95% sem condensação

Dimensões 245 x 188 x 55 mm (73 mm com bombas);  
9.6 x 7.4 x 2.2” (2.9” sem bombas)

Peso 1700 g

Como 
encomendar

Configuração em linha:
O controlador de piscina de pH/ ORP/ temperaturaBL122-10 e BL123-10 (saídas analógicas) é fornecido 
com a sonda digital de pH / ORP / temperatura HI1036-1802 com matching pin, suporte para elétrodo 50 
mm (1), acessórios para injetor de elétrodo (2 ), suporte para injetores de 50 mm (2), tubos para bombas 
peristálticas (2), tubo de aspiração (5 m) e distribuição (5 m), filtro de aspiração (2), saquetas de tampão 
pH 7.01, 20 ml (3), saquetas de tampão pH 4.01, 20 ml (3), saquetas de solução de teste de ORP de 470 
mV, 20 ml (3), cabo de alimentação, manual de instruções e certificado de qualidade para medidor e sonda. 

Configuração em painel com célula de fluxo:
O controlador de piscina de pH/ ORP/ temperaturaBL122-20 e BL123-20 (saídas analógicas) é fornecido 
com a sonda digital de pH / ORP / temperatura HI1036-1802 com matching pin, duas válvulas para 
conexões de célula de fluxo com conexões e tubos de 10 m, suporte para válvulas de 50 mm (2) , suporte 
para elétrodo 50 mm (1), acessórios para elétrodo Injetor (2), suporte para injetores 50 mm (2), tubos para 
bombas peristálticas (2), tubo de aspiração (5 m) e distribuição (5 m), filtro de aspiração ( 2), saquetas de 
tampão pH 7.01, 20 ml (3), saquetas de tampão pH 4.01, 20 ml (3), saquetas de solução de teste de ORP 
de 470 mV, 20 ml (3), cabo de alimentação, manual de instruções e certificado de qualidade para medidor 
e sonda.

 
 
*alcance limitado pela sonda.



Acessórios

BL120-450 
Conjunto de Célula de 
Fluxo para tubo com 50 
mm de diâmetro

BL120-550 
Suporte de sonda para
tubo com 50 mm de 
diâmetro,  
Rosca 1 ¼”

BL120-563
Suporte de sonda para
tubo com 63 mm de 
diâmetro, 
Rosca 1 ¼”

BL120-475 
Conjunto de Célula de 
Fluxo para tubo com 75 
mm de diâmetro

BL120-150 
Conjunto de Acessórios 
para tubo com 50 mm 
de diâmetro

BL120-200 
Filtro de aspiração do 
Controlador

BL120-203 Peso do 
Filtro de Aspiração

BL120-275 
Suporte de Injetor para
tubo com 75 mm de 
diâmetro, rosca ½”

BL120-401 
Válvula para célula de 
fluxo

BL120-400 
Kit adaptador da sonda 
de célula de fluxo

BL120-500 
Conjunto de acessórios 
para sonda

BL120-575 
Suporte de sonda para
tubo com 75 mm de 
diâmetro, 
Rosca 1 ¼”

BL120-250
Suporte de Injetor para
tubo com 50 mm de 
diâmetro, rosca ½”

BL120-263 
Suporte de Injetor para
tubo com 63 mm de 
diâmetro, rosca ½”

BL120-402 
Tubo para célula de 
fluxo (10 m)

BL120-903 
Kit de proteção de 
Bucins (6 un.)

BL120-300 
Conjunto de tubos para 
bomba peristáltica do 
controlador para piscinas 
(2 un.)

BL120-201
Injetor do controlador, 
rosca ½”

BL120-202 
Tubos  em PVC flexíveis para 
aspiração (5 m) e tubos em PE 
rígidos para distribuição (5 m)

BL120-163 
Conjunto de Acessórios 
para tubo 63 mm de 
diâmetro

BL120-175 
Conjunto de Acessórios 
para tubo 75 mm de 
diâmetro

BL120-463 
Conjunto de Célula de 
Fluxo para tubo com 63 
mm de diâmetro
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