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1. EXAME PRELIMINAR
Retire o instrumento e acessórios da embalagem e examine-os cuidadosamente. Para obter assistência técnica, contate a 
Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para assistencia@hanna.pt.

Estão disponíveis dois kits de instalação: 

• em linha – BL120-10, BL121-10, BL122-10, BL123-10 

• célula de fluxo – BL120-20, BL121-20, BL122-20, BL123-20

Cada instrumento é fornecido numa embalagem de cartão que inclui:

Kit de montagem em linha Kit de montagem em célula de fluxo 

• HI1036-1802 Elétrodo combinado (pH / ORP / 
Temperatura) 

• Suporte para elétrodo , 50 mm, (1 un.)

• Acessórios para o elétrodo

• Injetor, (2 un.)

• Suportes de injetor, tubo de Ø 50 mm (2 un.)

• Tubos para bomba peristáltica, 2 un.

• Tubo de aspiração e injeção (5 + 5 m)

• Filtro de aspiração (2 un.)

• Solução Padrão pH 7.01 (3 saquetas)

• Solução Padrão pH 4.01 (3 saquetas)

• Solução de teste ORP 470 mV (3 saquetas)

• Cabo de alimentação

• Certificado de qualidade do instrumento

• Manual de instruções

• HI1036-1802 Elétrodo combinado (pH / ORP / 
Temperatura)

• Célula de fluxo montada em painel

• Válvula para conexões de célula de fluxo com acessórios e 
tubos (10 m)

• Injetor (2 un.)

• Suporte para válvula, tubo de Ø 50 mm (2 un.)

• Suportes de injetor, tubo de Ø 50 mm (2 un.)

• Tubos para bomba peristáltica (2 un.)

• Tubo de aspiração e distribuição (5 + 5 m)

• Filtro de aspiração (2 un.)

• Solução Padrão pH 7.01 (3 saquetas)

• Solução Padrão pH 4.01 (3 saquetas)

• Solução de teste ORP 470 mV (3 saquetas)

• Cabo de alimentação

• Certificado de qualidade do instrumento

• Manual de instruções

Nota: Guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o medidor funciona corretamente. Qualquer item danificado 
ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente com os acessórios fornecidos.
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A 2. MEDIDAS DE SEGURANÇA

• Não utilize pastilhas de cloro, cloro granular ou outras aplicações não líquidas de cloro.

• Não utilize o controlador numa piscina com geração eletrolítica de cloro (eletrólise de sal).

• Não adicione estabilizador (ex.: ácido cianúrico) à piscina enquanto usa o controlador. Para remover o estabilizador 
da piscina, deve esvaziar e limpar a piscina.

• Quando realizar ligações elétricas, desligue sempre o controlador da corrente elétrica 

• Não aceda ao painel traseiro grande.

• Não passe outros cabos juntamente com o cabo de energia.

3. ABREVIATURAS

DHCP  Protocolo de Configuração Dinâmica de Servidor

IP  Endereço de Protocolo de Internet

LED Díodo emissor de luz

ORP Potencial de Oxidação-Redução

REDOX Redução e Oxidação

SPDT Um polo acionamento duplo

AB
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ESPECIFICAÇÕES
4. ESPECIFICAÇÕES

4.1. TABELA DE COMPARAÇÃO PARA CONTROLADORES DE PISCINAS BL12X
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4.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS BL120, BL121 E BL122, BL123

Gama
0.00 a 14.00 pH
±2000 mV
-5.0 a 105.0 ºC (23.0 a 221.0 °F)*

Resolução
0.01 pH
1 mV
0.1 °C (0.1 ºF)

Precisão
@ 25 °C/77 °F

±0.05 pH
±5 mV
±1.0 ºC( ±1.8 ºF)

Calibração
• Calibração padrão de pH: automática, dois pontos (pH 4.01, 7.01, 10.01)
• Processo de calibração de pH: ajustável, um ponto
• Calibração ORP (mV): ajustável, um ponto 

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

Controlador de pH
• Alimentação proporcional usando ponto de ajuste e banda proporcional ajustável 
• Adiamento do arranque ao ligar-se 
• Proteção sobredosagem usando temporizador de segurança

Controlador ORP

• Alimentação proporcional usando ponto de ajuste e banda proporcional ajustável
• Adiamento do arranque ao ligar-se 
• Proteção sobredosagem usando temporizador de segurança
• Regulador de pH interligado

Alarmes
• Máximo e mínimo com a opção de ativar/desativar para todos os parâmetros
• O alarme é acionado após 5 leituras consecutivas acima/abaixo do limite

*O intervalo (pH e temperatura) pode ser limitado pelos limites da sonda.
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Funcionalidade de registo

• Registo automático
• Registo de 60 dias com período de 10 segundos (ou 100 registos)
• Medições de pH/ ORP/ temperatura 
• Eventos: alarmes/ erros/ falha de energia
• Modo consultar tabela/ gráfico
• Exportar para pen USB
• Ficheiros de registo em formato CSV

Conetividade Cloud
Apenas BL122 e BL123

Os dispositivos BL122 e BL123 são conectados à Hanna Cloud usando 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 
definido.
• Medições: pH/ ORP/ Temperatura
• Eventos: Alarmes/ Avisos/ Erros
• Status periférico: LEDs
• Última dose de ácido e volume de cloro
• Informação BPL 
O instrumento envia as informações de configuração para o Hanna Cloud quando 
iniciado e sempre que a configuração for alterada no instrumento.
• Definições do Alarme
• Definições das dosagens 
• Definições gerais
• Sistema: Informação do medidor (modelo, versão FW, versão OS, número de série), 

Informação da sonda (tipo, versão FW, número de série)

Modo “Remote Hold” (Paragem Remota):
• trata-se de modo de emergência que pode ser acionado remotamente através da 

aplicação web
• neste modo as bambas são desativadas
• pode ser cancelado manualmente desde o menu do controlador

Entrada Ethernet
Apenas BL122 e BL123 • Conetor de Ethernet (RJ-45) 10/100 Conexão Mbps

Especificações adicionais

Controlo da Bomba
• Controlo do fluxo da bomba 0.5 to 3.5 L/h (0.13 to 0.92 G/hora) e pressão de saída 

máxima 1 atm (14 psi)
• Controlo manual de cada bomba

Proteção por palavra-chave • As configurações, calibração e consulta de registos são protegidas por palavra-passe

Interface de Armazenamento • USB

BPL • pH/ ORP

Sistema de Alarme
• Sistema de alerta intuitivo baseado no sistema de alarme com código de cores LED
• Opções de filtragem de alarme
• Controlo de relé de alarme com base nos filtros definidos pelo utilizador

Saída de Relé de Alarme SPDT 5A/230 Vac
Ativado por condições de alarme de pH/ ORP/ temperatura selecionáveis
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ESPECIFICAÇÕES
Saídas Analógicas
Apenas BL121 e BL123

• Três saídas analógicas configuráveis, de 4 a 20 mA
• Impedância de Saída ≤ 500 Ohm
• Precisão < 0.5 % G.C.
• Isolamento galvânico, até 50 V em relação à terra

Três entradas digitais
• Isolamento galvânico, tipo de contato energizado
• Uma entrada para baixo nível no tanque de ácido/ base (contato aberto)
• Uma entrada para nível baixo no tanque de cloro (contato aberto)
• Uma entrada para o modo Hold (contato aberto)

Uma entrada de sonda
• Tipo de Sonda: HI1036-18XX Sonda digital combinada para pH/ ORP/ Temperatura
• Conector DIN com proteção à água
• Isolamento galvânico
• Interface RS485

Fonte de energia 100- 240 VAC
Consumo de Energia 15 VA

Ambiente de utilização
• 0-50 ºC (32-122 ºF) 
• máx. 95% HR sem condensação

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

Peso 1700 g
Caixa do equipamento Bomba embutida, para montagem na parede, classificação IP65

4.3. HI1036-18XX* ESPECIFICAÇÕES DA SONDA

Gama pH
ORP
Temperatura

0.00 a 12.00 pH
±2000 mV
0.0 to 70.0 ºC (32.0 to 158.0 °F)

Referência Referência do elétrodo Ag / AgCl (3.5M KCl)

Junção Tecido

Matching pin Sim

Corpo PVDF 

Linha superior 3/4” NPT

Comprimento do cabo Cabos de 2, 5, 10, 15 e 20 m 

Conector Conector DIN

Pressão Máxima @25 °C 3 bar (43.5 psi)

Códigos para encomenda HI1036-1802 (sonda com cabo de 2 m de cumprimento)
HI1036-1805 (sonda com cabo de 5 m de cumprimento)
HI1036-1810 (sonda com cabo de 10 m de cumprimento)
HI1036-1815 (sonda com cabo de 20 m de cumprimento)

* XX - identifica o comprimento 
do cabo
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5.1. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
Os controladores para piscinas Hanna Instruments BL12X são sistemas automáticos, projetados especificamente para medir 
e controlar os níveis de pH e cloro-livre.

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 realizada em conjunto, para obter um maior controlo e uma 
desinfeção mais eficiente. A eficácia dos desinfetantes, como o cloro, depende do valor de pH controlado. O valor de ORP é o 
indicador mais consistente da eficácia de desinfeção da piscina/spa ou tratamento da água. Valores de 650-750 mV a 7.2 
pH, normalmente indicam um tratamento adequado da água. 

Os dispositivos BL122 e BL123 apresentam a vantagem de permitir o acesso remoto e a verificação dos dados de medição 
através da conetividade Cloud. Todas as medições e eventos principais são enviados para a Hanna Cloud pela conexão de 
Ethernet.

Para os dispositivos BL121 e BL123 estão disponíveis três saídas analógicas que permitem a conexão com um gravador de 
gráfico externo ou registador de dados para monitorar qualquer um dos três parâmetros medidos. As saídas são escalonáveis, 
oferecendo maior flexibilidade e melhor resolução, conforme necessário.

Qualquer um dos controladores pode ser emparelhado com a sonda digital HI1036-18XX. A sonda possui sensores de pH, 
ORP e temperatura assim como um matching pin. Foi especialmente concebido para detetar um elétrodo partido com base no 
desvio do valor potencial de ISO, próximo a um pH 4. O HI1036-18XX usa a referência Ag/AgCl com 3.5 M KCl. Os valores 
de ORP estão relacionados com isso. Os dados de medição armazenados na sonda são transferidos para o controlador através 
de uma conexão digital; eliminando assim o ruído e a estática devido aos sinais de alta impedância transportados pelo cabo.

Os controladores para piscinas BL12X estão disponíveis em duas configurações:
• em linha, para instalação direta da sonda e dos acessórios para injeção de químicos na tubagem existente 
• em célula de fluxo, para calibração e manutenção da sonda sem ser necessário desligar a recirculação da bomba

Para uma monitorização em conformidade, cada um da família BL12X possui 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 revisão e armazenamento, o utilizador pode transferir os dados para o PC utilizando uma 
pen drive e a porta USB.

O controlador de piscina BL12X é um sistema automático, mas é aconselhável que os usuários verifiquem o controlador e 
verifiquem os níveis de pH e cloro livre (em mg / L ou ppm) na piscina usando um colorímetro portátil.

Principais características
• Duas bombas doseadoras peristálticas com controle proporcional incorporadas
• Controle manual para escorva da bomba
• Proteção contra sobredoseamento utilizando o temporizador de segurança de prolongamento
• Retoma a dosagem na reinicialização em caso de falha de energia
• Entrada de nível para interromper o controle sem reagentes
• Controle de pH-ORP interligado (ou seja, o controle ORP é executado apenas quando o ponto de ajuste de pH for alcançado)
• Indicadores LED multicoloridos para dosagem, estado do medidor e manutenção
• Visualização de gráficos em tempo real
• Alarmes programáveis
• Proteção por palavra-chave

Principais Benefícios
• Trata-se de uma solução multifunções para o controle automático dos níveis de pH e cloro
• O consentimento da dosagem de ORP (cloro) garante que o valor do pH esteja correto antes da dosagem
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DESCRIÇÃO
5.2. DESCRIÇÃO FUNCIONAL E DO MOSTRADOR

Painel frontal
O painel frontal inclui um mostrador personalizado e teclado com feedback tátil. Normalmente, a primeira linha exibe as 
leituras de medição e a segunda linha exibe a temperatura. Dois LEDs indicam o estado do alarme e condições do serviço. Um 
LED vermelho indica falha. Dois LEDs azuis adicionais a intermitente, indicam a ativação da bomba.

1. Interruptor de energia
2. Bomba de Dosagem de ácido
3. Entrada de Ácido
4. Saída de Ácido
5. Orifícios de drenagem
6. Entrada de Cloro
7. Saída de Cloro

8. Bomba de dosagem de Cloro
9. Vedações para Bucins

10. Conector para Sonda
11. Área do teclado
12. Porta USB (anfitrião)
13. Mostrador de Cristais Líquidos 

(LCD)

14. Área de LED
15. LED de estado
16. LED de assistência
17. Bomba de Cloro - estado do LED
18. Bomba de Ácido - estado do LED

Funções do Teclado

1. Tecla MENU (ajuda) - Prima a tecla MENU para entrar no modo de definições e ter acesso ao controle manual da 
bomba; opções pH/ ORP/ temperatura 

2. Teclas / - Enquanto no modo MENU, prima as teclas com setas para percorrer os itens do menu/ 
ajustar as configurações

- Enquanto no modo de medição, prima as teclas com setas para alterar o ecrã: ecrã de três 
parâmetros (pH, ORP, Temperatura), ecrã com um só parâmetro e ecrã de gráfico

3. Tecla HELP (ajuda) - Entrar/Sair do menu de Ajuda.
4. Teclas de função. - Funcionalidade contextual
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O Painel Traseiro Secundário

Ethernet connector

Nota: As saídas analógicas – AO1, AO2, AO3 – apenas estão disponíveis no BL121 e BL123.
O conector de Ethernet apenas está disponível no BL122 e BL123.

 Aviso! Quando realizar ligações elétricas, desligue sempre o controlador para piscinas da corrente. Não aceda ao 
painel traseiro grande. Os terminais utilizáveis pelo utilizador encontram-se apenas no sub-painel traseiro.

Use uma chave de fendas e remova o parafuso que prende a pequena tampa traseira.

Para substituir o painel traseiro destacável, conecte a parte inferior do painel ao controlador e pressione para fechar. Aperte 
o parafuso que prende o painel à caixa do equipamento.
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DESCRIÇÃO
5.3. CABOS

Ethernet connector

 

SAÍDAS ANALÓGICAS
(BL121 e BL123)

A01 + 4 - 20 mA OUT–

A02 + 4 - 20 mA OUT–

A03 + 4 - 20 mA OUT–
Ethernet 
(BL122 e BL123)

Conetor RJ-45 

ENTRADAS DIGITAIS

RELÉ DE ALARME

ENTRADA DE ENERGIA

L Linha

Ligação Terra

N Neutro

Nota: As saídas analógicas – AO1, AO2, AO3 – apenas estão disponíveis no BL121 e BL123.
O conector de Ethernet apenas está disponível no BL122 e BL123.

 Aviso! Quando realizar ligações elétricas, desligue sempre o controlador para piscinas da corrente. Não aceda ao 
painel traseiro grande. Os terminais utilizáveis pelo utilizador encontram-se apenas no painel traseiro secundário.

Existem quatro entradas para os cabos:
• As entradas traseiras à esquerda, para cabo de alimentação e de entrada digital
• A entrada frontal à esquerda, para cabo do relé de alarme 
• A maior entrada à direita, para cabos das saídas analógicas (BL121e BL123) e para o cabo da ethernet (BL122 e BL123) 
• A conexão da sonda é feita utilizando o conector com vedação roscada.

Nota: Não conecte cabos de energia na mesma entrada que outros cabos.
Todas as aberturas não utilizadas devem ser seladas com tampas isoladoras.

Entradas de bucins 
para cabos de 
entrada

Cabo de Relé de 
Alarme

Entradas de Sensor

Cabo de Saídas Analógicas 
(BL121 e BL123)

Cabo de Ethernet
(BL122 e BL123)

Cabo de 
alimentação
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O 5.4. CABOS DE ETHERNET (APENAS BL122 E BL123)

1. Insira o cabo ethernet pelo orifício serrilhado e pela vedação de borracha da entrada.
2. Insira o cabo ethernet através do orifício da caixa do equipamento.
3. Insira o cabo de ligação de saída analógica através da mesmo orifício serrilhado e pela vedação de borracha da entrada. 

Use um cabo 6 condutores.
4. Passe os cabos pela vedação para chegar aos terminais pretendidos.
5. Insira a vedação de borracha na caixa do equipamento e aperte a ligação girando o orifício serrilhado no sentido dos 

ponteiros do relógio.

Nut

Housing

Rubber seal

   

Nota: Se utilizar o BL123  ligue as conexões de saída analógica antes de conectar o cabo Ethernet.

  

• Quando realizar ligações elétricas, desligue sempre o controlador para piscinas da corrente. 

• Não aceda ao painel traseiro grande.

• Não passe outros cabos com o cabo de energia.

• Os terminais utilizáveis pelo utilizador encontram-se apenas no sub-painel traseiro.

• Não conecte cabos de energia na mesma entrada que outros cabos.
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INSTALAÇÃO
6. INSTALAÇÃO
Existem 2 tipos de configuração disponíveis:
• Em linha, com a sonda colocada na sela, montada no tubo após o filtro da piscina. 

• Em célula de fluxo, com a sonda montada em célula de fluxo, próxima ao controlador. A amostra de água é direcionada 
para a célula de fluxo através de uma linha de amostra de pequeno diâmetro com conexões apropriadas (fornecidas).

Com as configurações em células de fluxo, a circulação da água pode ser interrompida fechando a válvula na entrada 
enquanto os procedimentos de manutenção ou calibração são realizados.

6.1. LINHAS-GUIA GERAIS
A conexão elétrica, instalação, ligação, operação e manutenção devem ser realizadas apenas por pessoal especializado. 
• Defina a localização do controlador de modo a protegê-lo da luz direta do sol, pingas de água e vibrações excessivas.

• Mantenha a taxa de fluxo o mais contante possível, para um funcionamento ótimo do sensor.

• Instale acessórios e bucins conforme necessário, para vedar adequadamente o controlador da bomba.

• Para uma operação eficaz, todos os tubos, cabos, suportes e acessórios devem estar corretamente conectados.

• Numa instalação em linha, o suporte da sonda deve ser posicionado após o filtro da piscina (a uma distância de 2 m).

Atenção: Quando trabalhar com injetores e tubagem, use luvas, vestuário de proteção e proteção ocular. 

Nota: Antes da montagem do painel da célula de fluxo ou do controlador para piscinas, decida se vai utilizar um detetor 
de fluxo, relés de alarme ou saídas analógicas (BL121, BL123), pois é necessário acesso ao sub-painel traseiro.

6.2. PASSOS PARA A INSTALAÇÃO

Nota: A bomba de recirculação deve estar desligada.
1. Verifique o nível do tanque de reagente ácido e cloro.

2. Antes de usar o sistema calibre a sonda.

3. Coloque a sonda no suporte (configuração em linha) ou numa célula de fluxo.

4. Coloque os suportes do injetor (veja o procedimento).

5. Instale os tubos PVC flexíveis de aspiração entre filtros nos tanques de produtos químicos e entrada de bombas.

6. Instale o tubo PE rígido de distribuição das saídas da bomba aos injetores.

7. Verifique a funcionalidade do sensor de nível (se necessário).

8. Verifique a funcionalidade da entrada “hold” (se necessário).

Os controladores BL12X são fornecidos com dois tipos de tubos para ambas as configurações, em linha ou célula de fluxo.
• Tubagem rígida para saída (distribuição) – liga as saídas da bomba aos injetores.

• Tubagem flexível para entrada (aspiração) – liga os filtros do reagente às entradas da bomba.
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Veja em baixo uma referência ilustrada de uma genérica instalação em linha, com os componentes relevantes. 

HELPMENU

ChlorinepH

SWIMMING POOL CONTROLLER

SERVICE

STATUS

BL123

7

7

5

1

6

6

4

2

3

8 9 9

Posição Descrição dos componentes
1 Controlador para piscinas
2 Elétrodo de pH/ ORP/ temperatura
3 Instalação do elétrodo
4 Tubagem flexível para a entrada da bomba
5 Tubagem rígida para a saída da bomba
6 Filtro de aspiração
7 Injetor, rosca de ½” 
8 Suporte de sonda para tubo com Ø 50 mm, utilizando uma 

rosca de 1 ¼”
9 Suporte de injetor para tubo, utilizando rosca 1/2”

Nota: Conexões para detetor de fluxo e sensor de nível (tanques de ácido e cloro) são opcionais.
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INSTALAÇÃO
Visão Geral da Instalação Em Célula de Fluxo e Tabela de Componentes
Veja em baixo uma referência ilustrada de uma genérica instalação em célula de fluxo com os componentes relevantes.
A pressão máxima da célula de fluxo é 3 atm (44 psi).

HELPMENU

ChlorinepH

SWIMMING POOL CONTROLLER

SERVICE

STATUS

BL123

ACID TANK CHLORINE TANK

1

2

3

4

56

8

7

9 9

10

10

8

12 12 12 12

11 11

Posição Descrição dos componentes
1 Controlador para piscinas
2 Elétrodo de pH/ ORP/ temperatura
3 Célula de fluxo
4 Adaptador para célula de fluxo
5 Tubagem para célula de fluxo
6 Tubagem flexível para a entrada da bomba
7 Tubagem rígida para a saída da bomba
8 Filtro de aspiração
9 Válvula para célula de fluxo

10 Injetor, rosca de 1/2”
11 Casquilho de plástico, 1/2” 
12 Suporte de injetor para tubo, utilizando rosca de 1/2”
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• Selecione o tamanho de broca necessário. Consulte a tabela a baixo para detalhes de dimensão.

Drill

Pipe

• Coloque a parte superior do suporte (5) no topo do tubo (3) com a 
vedação (4) colocada sobre o orifício. 

• Pegue na parte inferior do suporte (2), juntamente com as porcas 
inseridas (1) e alinhe-o sob a parte superior.

• Insira os parafusos (7) com anilhas (6) através dos orifícios e aperte 
manualmente nas porcas inseridas.

• Com todos os parafusos (7) devidamente colocados, utilize uma chave-
de-parafusos para apertar cuidadosamente.  

• Coloque o O-ring (8) fornecido na parte superior do suporte.

Suporte da Sonda (Configuração Em 
Linha) Tamanho da rosca Tamanho da broca

BL120-550 Tubo de Ø 50 mm Rosca 1 ¼” 29 mm - 32 mm / 1.14” - 1.26”

BL120-563 tubo de Ø 63 mm 1 rosca ¼” 29 mm - 32 mm / 1.14” - 1.26”

BL120-575 tubo de Ø 75 mm Rosca 1 ¼” 29 mm - 32 mm / 1.14” - 1.26”

Acessórios para válvulas (Configuração em 
Célula de fluxo) Tamanho da rosca Tamanho da broca

BL120-450 tubo de Ø 50 mm Rosca ½” 20 mm - 25.4 mm / 0.79” - 1.00”

BL120-463 Tubo de Ø 63 mm Rosca ½” 20 mm - 25.4 mm / 0.79” - 1.00”

BL120-475 Tubo de Ø 75 mm Rosca ½” 20 mm - 25,4 mm / 0.79” - 1.00”

Suporte de Injetor Tamanho da rosca Tamanho da broca

BL120-250 Tubo de Ø 50 mm Rosca ½” 20 mm - 25,4 mm / 0.79” - 1.00”

BL120-263 Tubo de Ø 63 mm Rosca ½” 20 mm - 25,4 mm / 0.79” - 1.00”

BL120-275 Tubo de Ø 75 mm Rosca ½” 20 mm - 25,4 mm / 0.79” - 1.00”

6

4

1

5

2

3

7

8
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INSTALAÇÃO
6.4. LIGAR A SONDA AO CONTROLADOR DA BOMBA
Antes da instalação assegure-se de que a sonda está conectada e calibrada.

1. Retire a tampa de proteção e verifique se o o-ring está 
na sua posição.

2. Insira a porca na sonda.

O-ring

Protective cap

Nut adapter

3. Aparafuse com cuidado o adaptador na sonda de 
modo a não danificar o O-ring.

4. Insira a sonda com o adaptador e enrosque-a 
cuidadosamente no suporte. 

Screw the 
adapter
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Os filtros de aspiração são utilizados nos tanques de reagente para filtrar e prevenir a entrada de resíduos nos tubos.
• Corte o comprimento necessário do tubo de aspiração (flexível) para alcançar entre a entrada da bomba peristáltica e o 

filtro de aspiração.
• A porca deve ser colocada no tubo antes de ser conectada. Coloque a extremidade do tubo no filtro.
• O encaixe de compressão deve ser enroscado até apertar ao filtro.
• Deslize o encaixe de compressão do tubo da entrada da bomba peristáltica até ao tubo.
• Deslize a extremidade do tubo pelo encaixe do tubo da bomba peristáltica.
• Deslize o encaixe de compressão pelo tubo.
• Aperte o encaixe.

6.6. INSTALAR O INJETOR

• Corte o comprimento necessário do tubo rígido de dispensação para alcançar entre o suporte do injetor e a saída da bomba 
peristáltica.

• Coloque a porca de encaixe de compressão no tubo.
• Coloque a extremidade do tubo no injetor.
• O encaixe de compressão tem que ser enroscado até apertar ao injetor.
• Aperte o injetor ao suporte.
• Deslize o encaixe de compressão do tubo da bomba até ao tubo.
• Deslize a extremidade do tubo pelo encaixe do tubo da bomba.
• Deslize o encaixe de compressão pelo tubo.
• Aperte o encaixe para prender no lugar.
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INSTALAÇÃO
6.7. INSTALAÇÃO EM CÉLULA DE FLUXO
Numa configuração de célula de fluxo, a água flui da válvula de entrada para 
a célula de fluxo e volta na linha através da válvula de saída.
PARTE A Preparar os conjuntos de válvula, de entrada e saída 
• Coloque o suporte para a válvula de entrada e saída da célula de fluxo (siga 

as recomendações de montagem para encaixe).
• Oleie moderadamente os dois O-rings (2) com uma fina camada de gordura 

e monte-os nos dois lados do casquilho (1).
• Aperte o casquilho ao suporte(3).
• Aperte a válvula (4) na extremidade aberta do casquilho montado no 

suporte. Assegure-se que está bem apertado e a alavanca está voltada para 
a frente, para que possa ser utilizada.

• Aparafusar cuidadosamente o acessório no tubo (5) na válvula, de modo a 
não danificar o O-ring.

• Insira o tubo (6) no acessório no tubo (5).

PARTE B Montagem da célula de fluxo.
• Coloque um O-ring (4) na tampa da célula de fluxo (5) e insira a tampa na 

extremidade do tubo da célula de fluxo (2) sem o orifício lateral. Aperte a porca 
da célula de fluxo (3) no lugar sobre a tampa da célula de fluxo. 

• Aperte o acessório no tubo (5) no orifício da tampa da célula de fluxo.
• Coloque um O-ring (4) na tampa da célula de fluxo (1) e insira a tampa na 

extremidade do tubo da célula de fluxo (2) sem o orifício lateral. Aperte a porca 
da célula de fluxo (3) no lugar sobre a tampa da célula de fluxo (1).

• Aperte o encaixe em cotovelo do tubo no orifício lateral do tubo da célula de fluxo 
(2).

• Coloque o O-rings (8) fornecido na tampa da célula de fluxo (1).

PARTE C Ligação da sonda ao controlador 
• Retire a tampa de proteção e verifique se o O-ring (2) está na sua posição. 
• Insira a porca (5) na sonda. Aparafuse com cuidado o adaptador (4) na 

sonda, de modo a não danificar o O-ring.
• Montar a braçadeira (7) sobre o painel com o parafuso fornecido.
• Insira a célula de fluxo montada (consulte a parte B) na braçadeira (7) e 

sobreponha as duas asas da braçadeira. Pressione manualmente as asas 
sobrepostas até que o colar se encaixe na posição.

• Insira cuidadosamente a sonda (3) na célula de fluxo, de modo a não 
danificar o O-ring. O adaptador (4) inserido na sonda não deverá estar 
posicionado dentro da célula de fluxo. 

• Aperte a porca (3) o suficiente de modo a segurar o elétrodo e a célula de 
fluxo nas respetivas posições.

• Insira o tubo da válvula de aspiração (6a) no suporte.
• Inserir a tubagem da válvula de distribuição (6b) no suporte.

Nota: Antes da instalação da célula de fluxo é necessário preparar e 
calibrar a sonda. 

6

4

1

5

2

2

3

6

4

1

5

3

7

8

2

4

3

6a

6b

7

4

1
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2
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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 com ligação à internet. 
Poderá conectar múltiplos dispositivos registados. 
Aceda ao site www.hannacloud.com e siga os passos indicados para a criação de conta. 
Após o login, pode aceder ao guia do utilizador Hanna Cloud, o qual contém informação detalhada sobre o funcionamento 
da aplicação.   
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DEFINIÇÕES
7. DEFINIÇÕES

7.1. INTERFACE COM O UTILIZADOR
O menu do controlador está agrupado em sete categorias:
• Controlo da bomba de ácido (ou base)
• Controlo da bomba de Cl2
• Opções de pH (CAL, Definições, BPL)
• Opções de ORP (CAL, Definições, BPL)
• Opções de Temperatura (Definições)
• Opções Hanna Cloud (BL122 & BL123)
• Opções Gerais

RESUMO BL120 E BL121
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HANNA CLOUD 

SETUP
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DEFINIÇÕES
7.2. CONFIGURAÇÃO GERAL

Opções Gerais

Parâmetro Opções / Gama
Definições 
predefinidas

Descrição

Hora Hora atualmente definida                     N/A Modifica a hora atual

Formato de hora hh:mm:ss 24h
hh:mm:ss 12h hh:mm:ss 24h Modifica o formato da hora atual

Data Hora atualmente definida N/A Modifica a data atual

Formato de data
aaaa-mm-dd, dd-mm-aaaa,
mm-dd-aaaa, aaaa/mm/dd,
DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA

aaaa-mm-dd Modifica o formato da data atual

Som das teclas  Ativar
 Desativar Desativado Ativar/ Desativar o som das teclas quando premidas

Alarmes e Sinal 
Sonoro de Erros

 Ativar
 Desativar Ativo Gerado quando um novo evento é acionado

Decimal Ponto / Virgula Ponto Separador decimal 

Contraste do LCD 0 % a 100 % / 1 % 50 % Contraste do Mostrador

Retroiluminação do 
LCD 0 % a 100 % / 1 % 50 % Contraste da retroiluminação

Idioma Inglês Inglês Língua de interface de utilização

Restaurar as 
definições de fábrica N/A N/A Restaura as definições de interface com o utilizador para 

as definições predefinidas 
Informação do 
Controlador N/A N/A Versão de firmware, língua, número de série

Info. sonda N/A N/A Modelo, versão de firmware, número de série, estado da 
calibração de fábrica
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Definições 
predefinidas

Descrição

Palavra-passe do 
Controlador

 Ativar
 Desativar

Desativado Protege contra alterações não autorizadas

ID do Controlador 0 a 9999 / 1 1234 Identifica o controlador

Entrada Hold*  Ativar
 Desativar

Desativado Ativa ou desativa a entrada HOLD para a bomba de 
recirculação 

Expiração de Eventos 1 a 60 min / 1 min 0 min. Este temporizador atrasa a desativação da "função 
de controle" das bombas durante esse período após a 
ativação de uma condição de alarme. (Durante este 
período de tempo a bomba permanece ligada). 

* A opção deve ser ativada nas Definições e um sensor em linha opcional deve ser conectado à entrada HOLD do controlador (consulte 
as conexões de entrada digital na seção WIRING). 
Quando a bomba de recirculação não funciona, a saída do sensor de fluxo deve estar aberta para acionar o modo HOLD (desativa as 
bombas de dosagem). 

7.3. RESUMO DAS DEFINIÇÕES DOS PARÂMETRO

8.0 pH
900 mV

200 mV °C
Disabled
105.0°C

-5.0°C
5 min

Disabled

6.0 pH

Disabled

30 min

Nota: As saídas analógicas – AO1, AO2, AO3 – apenas estão disponíveis no BL121 e BL123.

pH

Parâmetro Opções / Gama
Definições 
predefinidas

Descrição

Tipo de Dosagem Ácido/ Base Ácido Altera entre as opções, dependendo do conteúdo do 
tanque

Set Point 6.00 a 8.00 pH / 0.01pH 7.2 pH
Usado para definir o nível de pH
Quando é ativada a bomba de ácido, o LED da bomba 
pisca

Banda Proporcional 0.1 a 2.0 pH / 0.1 pH 2.0 pH

banda proporcional de regulação de tempo de pH. 
Adequa o tempo ligado/ desligado dentro da banda. 
A bomba permanece continuamente ligada no set point 
com a banda adicionada

Taxa de fluxo de pH 0.5 a 3.5 l/h / 0.1 l/h 2.2 l/h Taxa de fluxo da bomba doseadora de pH

Prolongamento 1 a 120 min / 1min 30 min Tempo máximo de dosagem permitido em modo 
automático

Alarme Máximo (pH Mín+0.1) a 14.0 pH 
Ácido/ 0.1 pH 8.0 pH

Valor mínimo de pH que aciona o alarme máximo se 
persistir por mais do que 5 segundos*
O LED de estado e assistência estão ativos e a bomba 
de ácido é desativada.
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Parâmetro Opções / Gama

Definições 
predefinidas

Descrição

Alarme Máximo  Ativar
 Desativar Desativado Ativa/ desativa o alarme máximo de pH

Alarme mínimo 0.0 a (pH Máx.-0.1) pH Ácido 
/ 0.1 pH 6.0 pH

Valor máximo de pH que aciona alarme mínimo se 
persistir por mais do que 5 segundos**
O LED de estado e assistência ativam-se e a bomba de 
ácido é desativada

Alarme Mínimo  Ativar
 Desativar Desativado Ativa/ desativa o alarme mínimo de pH

Avisos e Erros  Ativar
 Desativar Desativado Ativa/ Desativa avisos e erros relacionados com eventos 

de pH

Alarme Ativar Relé  Ativar
 Desativar Desativado Ativa/Desativa o controlo de relé para eventos de pH

Adiamento de Início de 
Dosagem 1 a 180 min / 1 min 2 min O adiamento no início da dosagem quando se liga

Saída Analógica
(BL121 e BL123) Desativar, AO1, AO2, AO3 Desativado Atribui uma saída analógica à leitura de pH

Máx. Saída Analógica
(BL121 e BL123) 1 a 14 pH / 1 pH 14 pH Limite máximo de pH atribuído a 20 mA

Min. Saída Analógica
(BL121 e BL123) 1 a 13 pH / 1 pH 0 pH Limite mínimo de pH atribuído a 4 mA

Entrada de Tanque 
Ácido

 Ativar
 Desativar Desativado Ativar/Desativar o nível mínimo de entrada no tanque 

de ácido.

* O valor mínimo ajustável de um alarme máximo está relacionado com o valor atribuído ao alarme mínimo (se ativo).
* O valor máximo ajustável de um alarme mínimo está relacionado com o valor atribuído ao alarme máximo (se ativo).

ORP

Parâmetro Opções / Gama
Definições 
predefinidas

Descrição

Set Point 200 a 900 mV / 1 mV 700 mV Utilize para definir o nível de ORP esperado na piscina

Banda Proporcional 10 a 200 mV / 1 mV 100 mV

Banda proporcional de ORP regulado em função do 
tempo, proporções de tempo on/off dentro da banda.
A bomba permanece continuamente ligada no set point 
com a banda adicionada.

Taxa de Fluxo Cl2 0.5 a 3.5 l/h / 0.1 l/h 2.2 l/h Taxa de fluxo da bomba doseadora de ORP

Prolongamento 1 a 120 min / 1 min 30 min Tempo máximo de dosagem permitido em modo 
automático

Alarme Máximo (Mín.+1) a 1000 mV / 1 
mV 900 mV

Valor mínimo de ORP que aciona o alarme máximo se 
persistir por mais do que 5 segundos*
O LED de estado e assistência ativam-se e a bomba de 
Cl2 é desativada.

Alarme Mínimo  Ativar
 Desativar Desativado Ativa/ desativa o alarme máximo de ORP

Alarme Mínimo 0 a (Máx.-1) mV / 1 mV 200 mV

Valor máximo de ORP que aciona o alarme mínimo se 
persistir por mais do que 5 segundos**
O LED de estado e assistência ativam-se e a bomba de 
Cl2 é desativada.



28

DE
FI

NI
ÇÕ

ES Parâmetro Opções / Gama
Definições 
predefinidas

Descrição

Alarme Mínimo  Ativar
 Desativar Desativado Ativa/ desativa o alarme mínimo de ORP

Avisos e Erros  Ativar
 Desativar Desativado Ativar/Desativar avisos e erros relacionados com eventos 

de ORP

Alarme Ativa Relé  Ativar
 Desativar Desativado Ativar/Desativar o controlo de relé para eventos de ORP.

Adiamento de Início 
de Dosagem 1 a 180 min / 1 min 5 min O adiamento no início da dosagem quando se liga

Saída Analógica
(BL121 e BL123) Desativar, AO1, AO2, AO3 Desativado Atribui uma saída analógica à leitura de ORP

Máx. Saída Analógica
(BL121 e BL123) -1999 a 2000 mV / 1 mV 2000 mV Limite máximo de ORP atribuído a 20 mA

Min. Saída Analógica
(BL121 e BL123) -2000 a 1999 mV / 1 mV -2000 mV Limite mínimo de ORP atribuído a 4 mA

Entrada de Tanque Cl2
 Ativar
 Desativar Desativado Ativar/Desativar o nível mínimo de entrada no tanque 

de Cl2

Temperatura

Parâmetro Opções / Gama
Definições 
predefinidas

Descrição

Alarme Máximo

(Mín.+0.1) a 100.0 °C / 
0.1 °C
(Mín.+0.1) a 212.0 °F / 
0.1 °F

50.0 °C
122.0 °F

Valor mínimo de temperatura que aciona o evento de 
alarme máximo se persistir por mais do que 5 segundos*

Alarme Máximo  Ativar
 Desativar Desativado Ativa/ desativa o alarme máximo de temperatura

Alarme Mínimo

0.0 a (Máx. -0.1) °C / 0.1 
°C
32.0 to (Máx.-0.1) °F / 
0.1 °F

10.0 °C
49.9 °F

Valor máximo de temperatura que aciona o evento de 
alarme mínimo se persistir por mais do que 5 segundos*

Alarme Mínimo  Ativar
 Desativar Desativado Ativa/ desativa o alarme mínimo de temperatura

Avisos e Erros  Ativar
 Desativar Desativado Ativar/Desativar os avisos e erros relacionados com 

eventos de temperatura

Alarme Ativa Relé  Ativar
 Desativar Desativado Ativar/Desativar o controlo de relé para eventos de 

temperatura.

Unidade °C/ °F °C Unidade de Medição de Temperatura

Saída Analógica
(BL121 e BL123) Desativar, AO1, AO2, AO3 Desativado Atribui uma saída analógica à leitura de temperatura

Saída Analógica Máx.
(BL121 e BL123)

-4.0 °C a 105.0 °C / 0.1 °C
24.8 a 221.0 °F / 0.1 °F

105.0 °C
221.0 °F Limite máximo de temperatura atribuído a 20 mA

Min. Saída Analógica
(BL121 e BL123)

-5.0 °C a 104.0 °C / 0.1 °C
23.0 a 219.2 °F / 0.1 °F

-5.0 °C
23.0 °F Limite mínimo de temperatura atribuído a 4 mA

* O valor mínimo ajustável de um alarme máximo está relacionado com um valor atribuído ao alarme mínimo (se ativo).
** O valor máximo ajustável de um alarme mínimo está relacionado com o valor máximo de alarme (se ativo).
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7.4. DEFINIÇÕES HANNA CLOUD (BL122 E BL123)

Opções Hanna Cloud
Essas definições são necessárias para permitir o monitoramento remoto (na Cloud) da sua piscina. 
Endereço IP Um Endereço de Protocolo de Internet (endereço IP) é um rótulo numérico atribuído a cada dispositivo conectado 
a uma rede que utiliza o IP para comunicação. O DHCP (Protocolo de Configuração Dinâmica de Servidor) é um protocolo 
de gestão da rede em que um servidor DHCP atribui dinamicamente endereços IP ao instrumento. STATIC significa que o 
instalador do instrumento atribui um endereço fixo exclusivo ao controlador. Isto envolve a inserção de um endereço IP de 
quatro dígitos, uma máscara de rede de quatro dígitos (quase sempre 255.255.255.0), o endereço IP do gateway (o router 
utilizado para conectar o BL122 ou BL123 ao resto da internet) e o endereço IP do servidor DNS.

Parâmetro Opções / Gama
Definições 
predefinidas

Descrição

Comunicação com 
o PC

 Ativar
 Desativar

Ativo Opção para ativar/ desativar o módulo de 
comunicação Hanna Cloud

Tipo de Rede Ethernet Ethernet Tipo de conexão de rede BL122 / BL123

Endereço IP DHCP
Static (estático)

DHCP Opção para selecionar o endereço IP 
dinâmico ou estático

Endereço IP addr01. addr02. addr03. addr04 192.168.1.254 Endereço IP

Máscara de rede netm01. netm02. netm03. netm04 255.255.255.0 Endereço da máscara de rede

Gateway gate01. gate02. gate03. gate04 192.168.1.1 Endereço do gateway

Endereço DNS dns01. dns02. dns03. dns04 192.168.1.1 Endereço do servidor DNS
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A proteção por palavra-chave protege contra alterações às configurações não autorizadas e a eliminação dos dados de 
calibração registados. Uma vez configurada, não pode modificar posteriormente uma série de funções.
Esta função é indicada pelo o ícone aloquete exibido na tecla de função ou no título do ecrã. 

O BL122 e BL123 apresentam uma solução de segurança ativado por palavra-chave adicional para a função de desativação 
da paragem remota (R_HOLD) (se a proteção por palavra-passe estiver ativada).

• Selecione Controller Password (Palavra-passe do Controlador) no ecrã Definições Gerais e prima Modify  (Modificar) para 
ativar a função.

    

• A seguir introduza uma palavra-passe de cinco dígitos.

• Altere o valor do dígito pressionando as teclas . 

• Para aceder ao próximo dígito, prima as teclas de setas. 

• Prima a tecla de função CFM para confirmar. 

• Para desativar a palavra-passe, selecione Controller Password (Palavra-passe do Controlador) no ecrã Definições Gerais, 
introduza a palavra-passe e prima a tecla  CFM . Após a introdução da palavra-passe correta, prima Disable.

    

Nota: Após cinco tentativas falhadas de login, o controlador pede  uma palavra-passe mestre. A palavra-passe mestre 
apenas pode ser obtida pelo Serviço de Apoio da Hanna Instruments. Para emitir a palavra-passe mestre, o Serviço de 
Apoio Hanna solicitará o código do utilizador exibido no topo do ecrã.

  



31

DEFINIÇÕES
7.6. SAÍDAS ANALÓGICAS (BL121 E BL123)
As três saídas de corrente isolada de 4-20 mA são calibradas de fábrica e podem ser configuradas através do menu Definições 
como saídas de pH/ ORP ou Temperatura.

    

Cada saída pode ser desativada ou configurada a um parâmetro e pode ser ligada a um gravador gráfico ou registador de 
dados. O atual sinal é proporcional à escala definida do parâmetro definido (por ex: Temperatura - AO1 - pH, AO2 - ORP, 
AO3).
Para definir o sinal de saída, selecione o valor mínimo e máximo limite do parâmetro. 
O valor máximo e mínimo de cada parâmetro é definido no menu Definições de parâmetro.

    

Por exemplo, se o valor de pH foi atribuído à saída analógica 1 (AO1), e os limites de saída mínimo e máximo são 0 e 14 
pH, toda a gama corresponderá a 4 e 20 mA, respetivamente (exemplo 1). 
Pode ser obtida uma maior resolução da saída analógica se os limites forem definidos, limitando assim a gama de interesse 
(exemplo 2).

A corrente de saída é definida para 0 mA quando a saída analógica é desativada. 
Uma condição abaixo da gama gera 4 mA, enquanto uma condição acima da gama gera um valor de corrente de saída de 
20 mA.
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8.1. CALIBRAÇÃO
Calibração de pH
O elétrodo de pH pode ser calibrado no controlador utilizando uma calibração a dois pontos, automática. O elétrodo deve ser calibrado:
• Antes da instalação em linha ou célula de fluxo
• Sempre que o elétrodo de pH é substituído
• Quando é necessária uma maior precisão
• Após a manutenção periódica
Antes da calibração utilize sempre soluções padrão frescas e proceda à manutenção recomendada do elétrodo. 

Nota: Recomendamos a escolha de soluções padrão que suportem a amostra de pH.

Preparação
Coloque pequenas quantidades das soluções padrão em copos graduados limpos. Se possível, utilize copos de plástico para minimizar 
as interferências eletromagnéticas (EMC). Para obter uma calibração precisa e minimizar a contaminação cruzada, utilize dois copos 
para cada solução padrão; um para enxaguar o elétrodo e o outro para a calibração. 
Se está a medir na gama ácida, utilize o pH 4.01 como primeiro padrão e o pH 7.01 como segundo padrão. 
Se está a medir na gama alcalina, utilize o pH 7.01 como primeiro padrão e o pH 10.01 como segundo padrão.

É necessário, no mínimo, uma calibração a dois pontos. 

Prima MENU para entrar no modo de calibração. Selecione pH options (opções de pH) premindo  e CAL. O valor de pH 4.01 
é exibido a intermitente.

Remova a tampa de proteção do elétrodo e coloque a sonda na primeira solução padrão. 
Se o primeiro padrão for pH 4.01, é indicado “Recognized” seguido de “Stable”.   Pressione CFM para aceitar o ponto de calibração.

Coloque o elétrodo no segundo padrão de calibração (pH 7.01 ou pH 10.01). 
O valor pH 7.01 começa a piscar automaticamente.   Se o segundo padrão for pH 7.01, é indicado “Recognized” seguido de “Stable”. 
Prima CFM para terminar a calibração.

A mensagem “pH Calibration Complete” (Calibração de pH Completa) é exibida por breves instantes, seguida pelo ecrã do Menu. Prima 
MENU para voltar ao modo de medição.
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Para eliminar uma calibração, prima CLR. Prima  YES para confirmar ou NO para sair e voltar ao ecrã de calibração.

Se o sensor de temperatura detetar valores extremos durante a calibração, ou estiver danificado, é exibido a intermitente 25.0 
°C, indicando a compensação do controlador para essa variação de temperatura.

MENSAGENS DE ERRO DE CALIBRAÇÃO DE pH
"Wrong Buffer" (Padrão errado)
Exibido quando a diferença entre a leitura de pH e o valor do padrão selecionado é demasiado grande. 
Verifique se foi utilizado o correto padrão de calibração.

"Invalid Slope" (Slope inválido) 
Exibido quando o slope calculado situa-se fora da gama aceitável.

“Clean Electrode” (Limpar elétrodo) 
A mensagem indica um baixo desempenho do elétrodo (offset fora do intervalo aceitável ou slope abaixo do limite inferior 
aceitável). Limpe a sonda para melhorar a resposta do elétrodo de pH e repita a calibração. Para mais detalhes consulte 
ELECTRODE CONDITIONING & MAINTENANCE.

"No Buffer Detected" (Nenhum padrão detetado)
Exibido quando a sonda não detetou nenhum padrão.
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Antes de realizar uma calibração de processo, utilize um medidor portátil e sonda para determinar o pH do processo. Anote 
o valor.
Uma calibração de processo permite que o utilizador ajuste o valor de pH medido para que corresponda ao valor definido com 
o medidor portátil e sem remover a sonda do suporte. 
A calibração de processo de pH é uma calibração num só ponto realizada com a sonda instalada no processo. O ponto de 
calibração é alterado utilizando as teclas . Prima Confirm para guardar a calibração.
• Tanto o controlador como a sonda devem ser previamente calibrados em dois padrões (para que o slope da sonda tenha 

sido determinado).
• Prima MENU no modo de medição. 
• Prima as teclas  para selecionar as opções de pH. 
• Prima CAL para entrar na calibração do padrão, depois prima a tecla Process.

Nota: As teclas CLR e Process são indicadas apenas se o controlador e sonda foram previamente calibrados no medidor.

Mensagens de Erro da Calibração de Processo de pH
“Maximum Window” (Intervalo Máximo) 
Exibido quando os limites (máximo ou mínimo) são alcançados.

“Inconsistency” (Inconsistência)
Exibido quando o valor de pH situa-se fora da gama.

“Set Calibration Point” (Definir Pontos de Calibração)
Exibido se o valor do ecrã muda ao premir as teclas . O Set Point indicado é definido automaticamente para os limites 
de pontos atuais.
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Calibração ORP
Se for necessário uma calibração de pH e ORP, calibre primeiro o valor de pH.  Uma calibração de pH pode fornecer leituras imprecisas 
se a sonda foi usada primeiro no padrão ORP.

Preparação
Coloque pequenas quantidades do padrão ORP em copos graduados limpos. Se possível, utilize copos de plástico para minimizar as 
interferências eletromagnéticas (EMC). Para uma calibração precisa e para minimizar a contaminação cruzada, use dois copos; um para 
enxaguar o elétrodo e o outro para a calibração. 
Utilize as teclas  para definir o valor. Aguarde pela mensagem “Stable” e prima CFM para confirmar a calibração.

Para apagar uma calibração anterior, prima a tecla CLR. Prima YES para confirmar ou NO para sair e voltar ao ecrã de calibração.

   

A seguir será exibida uma mensagem de confirmação.

Após premir CFM na calibração, a mensagem “DONE” é indicada.

Enxague a sonda em água a correr para remover o padrão ORP antes de colocá-lo no suporte ou na célula de fluxo. Após a exposição 
ao padrão ORP pode demorar alguns minutos para se equilibrar na água da piscina. 

GLP (BPL)
As Boas Práticas Laboratoriais (BPL) referem-se à função de controlo de qualidade usada para assegurar a uniformidade das calibrações 
e medições da sonda. Para aceder à informação BPL, prima a tecla MENU, selecione Opções de pH ou opções ORP utilizando as 
teclas  e prima BPL.
Se não foi realizada ou apagada a calibração, é indicada a mensagem “No calibration available” (nenhuma calibração disponível).

A informação BPL para pH e ORP é indicada separadamente. 
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Inicie a bomba de recirculação. Verifique se a célula de fluxo preenche corretamente (apenas no BL12X-20).
Após configurar a bomba do controlador, sonda e todos os acessórios associados, o controlador está pronto. 
Ligue o controlador premindo o botão ON/OFF. Após a inicialização estar completa, o controlador indica o ecrã de medição.

É exibida uma mensagem de aviso no início, se a bomba de ácido ou a bomba de Cl2 não tiver sido deixada no modo Auto quando o 
controlador foi desligado.

Selecione o modo Manual para preparar as bombas, verificar as funções da bomba e garantir que não haja fugas no sistema. 
Pode ser necessário verificar e apertar ligações da bomba. Verifique que os reagentes estão a ser bombados selecionando as bombas 
de pH e depois as de Cl2. 
Para adicionar tempo extra à bomba Manual, prima Add 10s. Para verificar se a sonda está a medir, prima MENU. Deve ser indicado 
um valor de pH, mV e temperatura.
• Se Auto for selecionado, o controlador entra em ecrã de medição, selecionando automaticamente a função Auto para as bombas.
• Se Manual for selecionado, o controlador indica o ecrã do MENU, permitindo a configuração manual do estado das bombas. Após 

configurar as bombas, prima MENU para entrar no modo de medição.

Existem 3 configurações de ecrã, no modo de medição. Prima as teclas  para navegar entre as configurações.
• Indicação de três parâmetros – é o ecrã por defeito, exibido na inicialização juntamente com todos os parâmetros medidos.

• Indicação de um só parâmetro – à distância permite uma melhor visualização. Os três parâmetros (pH, ORP e temperatura) 
passam ciclicamente cada 3 segundos.

• Este ecrã – é uma representação da análise da última medição dos parâmetros selecionados. A primeira tecla de função seleciona 
o parâmetro, enquanto na barra de título é indicado o valor atual do parâmetro selecionado. A segunda tecla de função seleciona 
a opção de zoom no eixo Y: Normal (sem zoom) e Autosize (zoom ativado). A tecla Rec. Log acedem aos registos do controlador.
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No modo de medição a barra de estado indica o estado das bombas.

BL120 e BL121 BL122 e BL123 Descrição do Estado

As bombas estão em estado Manual.

As bombas estão em estado Manual.

O ORP aguarda que o pH alcance o 
Set Point.

Estado de alarme nas bombas.

Existem avisos ativos.

A bomba de recirculação não 
funciona.

O modo “HOLD” foi ativado 
remotamente.

Mensagens de estado no ecrã (BL122 e BL123)

A ligar

Ligado

Desligado. Problemas de rede física

Desligado. Problemas de ligação na 
Conetividade Cloud

A enviar mensagens

Desativado

8.3. MODOS DE FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR (VISÃO GERAL)

Menu do Controlador
O menu do controlador está agrupado em sete categorias:
• Controlo da bomba de ácido (ou base)

• Controlo da bomba Cl2

• Opções de pH (CAL, Definições, BPL)

• Opções de ORP (CAL, Definições, BPL)

• Opções de Temperatura (Definições)

• Opções Hanna Cloud (BL122 e BL123)

• Opções Gerais
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O modo de controlo é o modo de funcionamento normal durante o qual o controlador:
• Mede o sinal da sonda HI1036-18XX, converte-o numa unidade de medição (temperatura de pH corrigida) e apresenta as medições 

no ecrã juntamente com a temperatura.

• Fornece alimentação proporcional com uma faixa ajustável para adição de ácido e cloro.

• Controla os relés de alarme e as saídas analógicas  (BL121, BL123), conforme a configuração das definições.

• Envia dados para a Hanna Cloud (BL122, BL123).

• Indica os eventos ativos.

• Ativa os LED’s para um feedback visual rápido.

• Assegura a interligação do controlo pH -ORP (o controlo ORP é executado apenas quando é alcançado o set point de pH).

• Regista automaticamente as medições de pH/ ORP/ temperatura, os dados da última calibração, a configuração das definições, dados 
de eventos. 

• Permite o acesso dados registados no modo de visualização / exportação / PLOP (análise).

No modo de controlo, as bombas de dosagem são reguladas usando a alimentação proporcional. A dosagem proporcional regula o 
tempo on/off da bomba dentro da banda. A bomba permanece ligada durante todo o tempo no set point com a banda acrescentada. À 
medida que se aproxima do set point, a bomba liga com menos frequência.
No modo de controlo, o temporizador de segurança Overtime é ativado durante o período de funcionamento da bomba e faz reset 
quando é alcançado o set point.
 controlo pH  controlo ORP
Tipo de Dosagem ÁCIDO/ BASE
Set Point  pH 6.00 – 8.00 mV 200– 900
Banda Proporcional pH 0.1– 2.0 mV 10– 200

A análise indica como o tempo de dosagem está dependente desta diferença.
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No gráfico a baixo é apresentada uma visão geral do controlo proporcional de pH e ORP. 

THRESHOLD

Estado dos LEDs  STATUS  SERVICE  pH/ Cloro controlador e bomba desligados)   (controlador e 
bomba em execução)

O relé de alarme está ativo (sem alarmes).
As saídas analógicas seguem os parâmetros atribuídos, com base nas definições (BL121, BL123).

Bombas de reagentes são desativadas:
• imediatamente após a inicialização por um período de tempo definido em Adiamento de Início de Dosagem pH / ORP

• Quando a bomba de ácido é desligada (no controlo manual)

• Se está ativo um ou mais alarmes máximo/ mínimo e/ou erros de processo.

• Quando o “Hold Input” (Entrada Hold) ou “Remote Hold” (Paragem Remota) está ativo.

• A operação da bomba excedeu o tempo definido na configuração do temporizador de segurança.

• ao entrar nas Definições

Controlo Manual/ Auto da Bomba para o Controlo do pH ou Cloro 
Cada bomba pode ser configurada para controlo MANUAL selecionando as opções On 10s/ OFF. 
Quando On 10s é selecionado a bomba trabalha continuadamente por 10s. Para aumentar o período para 90 segundos, 
prima o botão Add 10s. O tempo em falta é exibido junto à bomba selecionada no menu. Pressionando o botão OFF a bomba 
pára. Para voltar ao modo automático, , selecione Auto para cada bomba. Em modo Auto as bombas serão ativadas quando 
a medição alcança o valor de set point.
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O sistema de registo do controlador apresenta um modo de guardar automático para todos os parâmetros (pH, ORP, 
Temperatura) e os seguintes eventos:
• Alarmes máximo e mínimo
• Erros de prolongamento
• Hold Input (Entrada Hold)
• Remote Hold (Paragem Remota)
• Baixo nível no tanque de ácido ou cloro 
• Modo Manual
• Falha de energia 
• Ligação da sonda
Os dados registados são guardados na memória interna do controlador.
É gerado um novo registo quando se alteram as seguintes definições: ID do controlador, a data/ hora, ponto decimal ou 
alguma definição do menu de pH/ ORP/ Temperatura.

8.5. CONSULTA DE REGISTOS
Os dados registados pode ser visualizados usando duas opções: modo standard e modo análise.
• Para aceder aos dados registados, prima as teclas  no modo de medição, para ser apresentado o ecrã de análise em 

tempo real. Prima Rec. Tecla Log.

• O controlador pode guardar até 100 Medições. 
• O ecrã resumo Log Recall (Consulta de Registos) indica a lista de todos os registos disponíveis, começando pelo registo 

mais recente. 

• Podem ser indicados múltiplos registos no mesmo dia, indexados separadamente, se as definições foram alteradas.

Pode aceder à função Log Recall em dois ecrãs. Para alternar entre os ecrãs use as teclas --> e <--.
• Use as teclas  para selecionar o dia.
• Para ver os dados em modo de análise, pressione Analisar.
• Para ver os dados em modo de Normal, pressione Detalhes. Os valores registados são indicados: pH, ORP e temperatura. 

Prima as teclas , para navegar pelos registos. No canto direito da barra de título é indicado o número atual de 
indexação.

   



41

GUIA OPERACIONAL
Existem três ecrãs onde os detalhes de registo são indicados.
• Para ver mais detalhes prima 1/ 3, 2/ 3 ou 3/ 3. A análise pode ser ativada ao premir Plot.

   

• Se no ecrã resumo Log Recall selecionar a tecla Option, é indicado o seguinte ecrã.

• Os utilizadores podem selecionar uma das três opções: exportar registo atual, exportar todos os registos, eliminar todos os 
registos. 

• Desaparafuse a tampa USB para inserir uma pen drive.
• Prima CFM para continuar ou ESC para voltar ao ecrã anterior. 
• Quando é selecionada uma opção de exportação, é exibido no ecrã “Transfer in progress” enquanto os dados são transferidos 

e guardados na pen drive.  Os dados são guardados numa pasta nomeada pelo ID do controlador.

   

• Pode eliminar todos os registos ao selecionar a opção respetiva e premir CFM.

Os arquivos guardados estão formatados como valores separados por vírgulas (*.csv) e podem abrir-se com qualquer editor 
de texto ou programa de folha de cálculo.
Clique sobre o registo desejado para ver os dados. 
Os registos são designados com o ano, mês, dia e código de indexação AAMMDDNN.CSV.
Por exemplo 20022503.CSV representa o registo com o código de indexação 03 de 25 de Fevereiro de 2020.  
As definições recomendadas para uma formatação correta, são: use ponto final ou vírgula, conjunto de caracteres da Europa 
Ocidental (ISO-88859-1) e idioma inglês.
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Os controladores BL12X usam um sistema de gestão de eventos intuitivo e fácil de usar que permite uma rápida identificação das fontes 
de eventos.
A sinalização é realizada pelos LED’s de estado e assistência localizados na parte frontal do painel.
O LED de estado é um led multicolorido, vermelho-amarelo-verde que indica o estado do controlador com base no conceito dos 
semáforos de trânsito ( Verde -”OK”,  Amarelo - ”Necessita atenção” e  Vermelho - ”Algo errado”).
O LED de assistência indica que é necessária assistência ou que o controlador está em modo manual.
Todos os eventos ativos podem ser facilmente visualizados premindo a tecla HELP enquanto o controlador está em visualizar os ecrãs 
de parâmetros.
Os quatro tipos de eventos operados pelo controlador são filtráveis utilizando as opções das definições.
• AVISOS (! ) -evento não crítico: Atraso na inicialização ativo, sem calibração do utilizador, falha de energia, avisos de alarme máximo 

e mínimo (expiração de Eventos)
• ALARMES (AA ) - as medições excederam os limites máximo ou mínimo definidos.
• ERROS DE PROCESSO () - Fora de gama, entrada hold ativa, remote hold (paragem remota) ativa, entrada de nível de tanque 

ativa
• ERROS DE SISTEMA - Erros Críticos

9.1. AVISOS
As mensagens de aviso são acionadas por eventos não críticos. 
• Sem calibração de pH do utilizador (a calibração foi apagada)- ativo apenas se “Menu\ Opções de pH\ Avisos e Erros “
• Sem calibração de ORP do utilizador (a calibração foi apagada)- ativo apenas se “Menu\ Opções de ORP\A visos e Erros “
• Controlo de pH adiado (o regulador de ácido foi adiado após ligar)
• Controlo de OPR adiado (o regulador de Cl2 foi adiado após ligar)
• Avisos pH/ ORP/ Temp Máximo/ Mínimo - ativo se o alarme desejado está ativado, o nível de alarme é excedido e o valor para 

expiração configurado (definido para acionar o alarme) não foi excedido. “Menu\ Geral\ Expiração de Eventos x min”
• Sobreaquecimento de relé de dosagem (o controlo da bomba é desativado devido a uma condição de sobreaquecimento). Está 

ativo apenas se a temperatura do motor da bomba está acima do limite aceitável.
• Comunicação desativada (BL122, BL123)
• Sem ligação à Hanna Cloud (BL122, BL123)

ESPECIFICAÇÕES DE AVISOS
• Um evento de aviso relacionado com Ph/ ORP/ Temperatura é apenas avaliado se estiver ativado. Não aparecerá se “Expiração de 

Evento 0 min”.
• O relé de alarme não é controlado por eventos de alarme.
• O sinal sonoro não é controlado por eventos de alarme.
• O evento de aviso não influencia a dosagem.
• Os avisos são indicados por uma mensagem “!” exibida junto do ícone da bomba relacionada.
• Selecionar HELP nos ecrãs de medição exibirá os alarmes ativos.

9.2. ALARMES
Os alarmes são acionados por dados medidos que excedem os limites máximo e mínimo configurados. Os valores são selecionáveis   pelo 
utilizador e podem ser ativados ou desativados no Menu opção de parâmetro.

ESPECIFICAÇÕES DO ALARME
• Uma condição de alarme é avaliada apenas se estiver ativada.
• O alarme é acionado imediatamente se a Expiração de Eventos estiver definida como 0 min. Caso contrário, o alarme será atrasado 

conforme configurado e aparecerá como um aviso até o período expirar, e então se tornará um alarme.
• A avaliação do alarme é realizada num intervalo de 1 segundo após um novo ciclo de medição.
• O alarme é acionado se o evento persistir no mínimo 5 amostras consecutivas.
• Um alarme ativo desativa o relé de alarme, se o parâmetro de controle do relé estiver ativado. 
• Se o sinal sonoro de erro estiver ativado, sempre que um alarme for disparado, é gerado um bipe.
• Todos os alarmes são registados e visíveis em Reg RCL.
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Nota: O período de registo é superior ao período de medição. Quaisquer condições de alarme ocorridas entre momentos de registo 
são capturadas e registadas, mesmo que as condições de alarme já não estejam ativas no primeiro registo (evento) após o alarme.

Qualquer condição de alarme desativará as bombas de dosagem. Durante uma condição de alarme:
•  Um ícone  (alarme máximo)  (alarme mínimo) é exibido junto do valor do parâmetro que o acionou.
•  O LED de estado é exibido a intermitente e vermelho-
•  O LED de assistência é exibido a intermitente.
•  Os LEDs do estado da bomba de regulação estão desligados.
•  A mensagem de ALARME é indicada junto do ícone da bomba.
•  Selecionar HELP nos ecrãs de medição exibirá os alarmes ativos.

9.3. ERROS DE PROCESSO
Erros de Processo são erros que podem ocorrer durante o processo e podem afetar o controlo de pH, controlo de ORP, ou ambos.
Eventos possíveis:
• Sem sonda  – acionado se a sonda está desligada.
• Entrada Hold ativa (a bomba de recirculação não funciona)  –  acionado apenas se a entrada Hold estiver ativada.
• Remote Hold (Desativar as bombas, BL122 e BL123) – acionado remotamente pelo utilizador ao validar a opção Remote Hold no 

guia de Definições Gerais. Depois de acionado, é exibida uma mensagem de notificação no LCD. O Remote Hold pode ser cancelado 
de imediato ao premir YES ou mais tarde ao premir R-HOLD disponível no “Menu\ Opções Hanna Cloud”.

   

• pH fora da gama – acionado se:
 “Menu\ Opções de Ph\ Avisos e Erros “
• ORP fora da gama  – acionado se:
 “Menu\ Opções de ORP\ Avisos e Erros “
• Temperatura fora da gama  – acionado se:
 “Menu\ Opções de Temperatura\ Avisos e Erros “
• Baixo nível no tanque de ácido/ base – acionado se utilizar um sensor de nível.
 “Menu\ Opções de pH\ Definições\ Entrada do tanque de Ácido/ base “ e
 “Menu\ Opções de pH\ Definições\ Avisos e Erros “
• Baixo nível no tanque de Cl2 – acionado se utilizar um sensor de nível.
 “Menu\ Opções de ORP\ Definições\ Entrada do Tanque de Cl2 “ e
 “Menu\ Opções de ORP\ Definições\ Avisos e Erros “
• Doseamento prolongamento de pH – acionado se a bomba de ácido estiver a dosear a tempo inteiro ou se estiver a dosear na 

banda de controlo proporcional para além do valor especificado nas definições. Ver:
 “Menu\ Opções de pH\ Definições\ Prolongamento xxxmin“
• Doseamento prolongamento de ORP – a bomba de Cl2 está a dosear a tempo inteiro ou se estiver a dosear na banda de controlo 

proporcional para além do valor especificado nas definições. Ver:
 “Menu\ Opções de ORP\ Definições\ Prolongamento xxxmin“

Nota: Os erros de processo da expiração de dosagem pH/ ORP apenas são apagados ao reiniciar o controlador ou no controlo 
Manual.

O reset dos contadores de expiração é feito quando é ativada Hold Input (Entrada Hold). 

Especificações de Erros de Processo
• Uma condição de erro de processo é avaliada apenas se estiver ativada.

Nota: “Sem Sonda”, “Entrada Hold ativa” e “Remote Hold” não estão dependentes das definições de “Avisos e Erros “.

• Um alarme ativo desativa o Relé de Alarme se o Relé de Alarme Ativo estiver ativado.
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S Exemplo: “Menu\ Opções de pH\ Alarme Ativa o Relé “ para erros relacionados com o pH
• É gerado um sinal sonoro a cada vez que é acionado um erro caso esteja ativa a opção Alarms and Errors Beep.
• Todos os erros são registados e visíveis em RCL.
• Qualquer condição de erro desativará as bombas de dosagem. Após a sinalização de um erro:

• O LED de estado é exibido a vermelho e o LED de assistência fica a intermitente.
• LED do estado da bomba de regulação é desligado.
• Podem ser exibidas as seguintes mensagens junto do ícone da bomba relacionada:

• ERRO- Erros fora de gama e de prolongamento
• TANK - Nível baixo no tanque de ácido/ base e Cl2
• R-HOLD a intermitente - modo Hold ativado remotamente
• HOLD - Entrada Hold (bomba de recirculação)
• Indicação de erros ativos na “Ajuda” dos ecrãs de medição.

9.4. ERROS DE SISTEMA
Este tipo de eventos é continuamente monitorizado. Para evitar um comportamento imprevisível, um ou mais eventos colocam 
o controlador no modo “ERROR”.
Quando com controlador entra em modo ERRO:

• Desliga as bombas de dosagem
• Pára o registo
• Ativa o relé de alarme (relé não energizado)
• Gera mensagens sonoras repetitivas
• O LED de estado fica vermelho e a intermitente
• Liga o LED de assistência
• Desliga as bombas
• Indica um ecrã específico de erro com o código de erro.

O código de erro é o OR de todos os erros detetados:
• 0x0002 Avaria da Eeprom
• 0x0100 Gerado quando a voltagem de 24V da fonte de energia está fora da gama
• 0x0200 Gerado quando a voltagem de 5V da fonte de energia está fora da gama
• 0x0400 Gerado quando a voltagem de 3V da fonte de energia está fora da gama
• 0x0800 Gerado quando o consumo de energia do USB está fora da gama
• 0x2000 Gerado quando a voltagem da energia da sonda está fora da gama
• 0x4000 Gerado quando a voltagem das saídas analógicas está fora da gama (BL121, BL123)
• 0x8000 Gerado quando a proteção térmica do hardware está ativa
• 0x40000 Gerado quando temperatura interna apresenta problemas de funcionamento

Este ecrã bloqueará o acesso a outros ecrãs.
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GESTÃO DE EVENTOS
A tabela descreve o estado dos LEDs, bombas doseadoras, processos de medição e registo para diferentes modos do controlador.

LEDs Dosing pumps

M
ea

su
re

Lo
gg

in
g

 Modes Events

SE
R

VI
C

E

pH pH

RUN

With dosing delay at  start-up Off Off

No dosing Auto-Off Auto-Off

Dosing Acid Auto-On Auto-Off

Dosing Chlorine Auto-Off Auto-On

 Manual Off/On

No active alarms  Manual Off/On

Pump pH  Manual
 Manual Off/On

No active alarms  Manual Off/On

Warnings

Auto-On Off

(  ) Auto-Off On

Auto-Off On

Auto-Off On

( ) (  ) Auto Auto 

No logging  (no alarms) ( ) (  ) Auto Auto 

No cloud connectivity  (no alarms) ( ) (  ) Auto Auto 

HOLD
Run pH or ORP user calibration Off Off

Change settings ( SETUP) Off Off

MANUAL

Pump Acid On
Manual-On Manual-Off

No active alarms Manual-On Manual-Off

Manual-Off Manual-On

No active alarms Manual-Off Manual-On

Both On
Manual-On Manual-On

No active alarms  Manual-On Manual-On

No probe --- ( ) (  ) Manual Manual

Alarm

High or Low pH Auto-Off Auto-Off

High or Low ORP Auto-Off Auto-Off

Auto-Off Auto-Off

Hold In
Auto-Off Auto-Off

Auto-Off Auto-Off

Remote Hold Auto-Off Auto-Off

Overtime pH

Auto-Off Auto-Off

Auto-Off Auto-Off

Auto-Off Auto-Off

Auto-Off Auto-Off

Auto-Off Auto-Off

Auto-Off Auto-Off

( ) Auto Auto-Off

( ) Auto Auto-Off

pH Under/Over range Auto-Off Auto-Off

ORP Under/Over range Auto-Off Auto-Off

Temp Under/Over range Auto-Off Auto-Off

No probe Auto-Off Auto-Off

No Factory Calibration Auto-Off Auto-Off

No User Calibration Auto-Off Auto-Off

SYSYEM  ERROR Off Off

( )-depending on pH-ORP regulators status

C
l 2

C
l 2 

Pump Cl
2
 Manual

High or Low alarms
active Auto-Wait 

Auto-Wait 
High or Low alarms
active Auto-Wait 

Auto-Wait 
High pH warning
active
Low pH warning
active
High ORP warning
active
Low ORP warning
active
High or Low
Temperature active

High or Low alarms
active

Pump Cl
2
 On

High or Low alarms
active

High or Low alarms
active

ALARMS  &
PROCESS ERRORS

High or Low
Temperature  
High/Low warning or
alarm active
No High/Low warning
or alarm active
Hold mode remotely
activated
High / Low warning
or alarm active
No High/Low
warnings,  No alarms
active

Overtime Cl
2

High / Low warning
or alarm active
No High/Low
warnings,  No alarms
active

Low Level Acid
tank

High / Low warning
or alarm active
No High/Low
warnings,  No alarms
active

Low Level Cl
2
 

tank

High / Low warning
or alarm active
No High/Low
warnings,  No alarms
active

Critical hardware errors (power, internal
temperature, I

2
C)

-blinking when Manual-On, off when
Manual Off

ST
AT

U
S
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10.1. MANUTENÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO ELÉTRODO
Preparação
Retire a tampa de proteção.
Não se alarme se existirem quaisquer depósitos de sal. Isto é normal nos elétrodos, desaparecendo se os passar por água.
Durante o transporte, podem-se formar pequenas bolhas de ar dentro do bolbo de vidro. Sob estas condições, o elétrodo não 
funciona corretamente. Estas bolhas podem ser removidas “agitando” o elétrodo, como o faria com um termómetro de vidro. 
Se o bolbo e/ou junção estão secas, mergulhe o elétrodo na solução de armazenamento HI70300, durante uma hora, no 
mínimo.
Armazenamento
Para minimizar as acumulações e garantir um tempo de resposta rápido, o bolbo de vidro e a junção devem manter-se 
húmidos e não deixar que sequem. Isto pode ser conseguido instalando o elétrodo de modo a que esteja constantemente na 
célula de fluxo ou com o tubo coberto com a amostra.
Quando não está a ser utilizado, substitua a solução na tampa de proteção com algumas gotas de Solução de Armazenamento 
HI70300 ou, na sua ausência, Solução KCl 3.5M HI7082.
Antes de efetuar medições, siga o Procedimento de Preparação indicado acima.

Nota: Nunca armazene o elétrodo em água destilada ou desionizada.

10.2. SUBSTITUIÇÃO DO TUBO DA BOMBA
Por favor siga os seguintes passos e utilize luvas e proteção ocular, sempre que substituir o tubo da bomba:
1. Desligue o controlador.
2. Desligue os tubos das bombas.
3. Desaparafuse e retire a cobertura plástica das bombas.

   

4. Começando do lado esquerdo da bomba, agarre o tubo e rode o rotor da bomba manualmente para a direita, até que 
o tubo seja removido.

   

5. Pegue no novo tubo e coloque-o no lado esquerdo da bomba e comece a rodar o rotor da bomba manualmente para a 
direita, até que o tubo esteja na bomba.
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6. Coloque o suporte de plástico, fixando-o no lado direito e esquerdo.

   

7. Volte a colocar a tampa plástica. Volte a ligar os tubos às bombas.
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HI1036-1802  
HI1036-1805  
HI1036-1810  
HI1036-1815  
HI1036-1820
Sonda industrial combinada 
de pH/ ORP/ Temperatura/ 
Matching Pin, com cabo de 
2/ 5/ 10/ 15/ 20 m

BL120-150
Kit de acessórios para cabo 
de Ø 50 mm

BL120-163
Kit de acessórios para cabo 
de Ø 63 mm

BL120-175
Kit de acessórios para cabo 
de Ø 75 mm

BL120-200
Filtro de aspiração do 
Controlador

BL120-201
Injetor do controlador, rosca 
½” 

Tubos de aspiração e 
distribuição (5 + 5 m) 
BL120-202

BL120-250
Suporte de injetor para tubo 
de Ø 50 mm, rosca de ¼”

BL120-263
Suporte de injetor para tubo 
de Ø 63 mm, rosca de ¼”

BL120-275
Suporte de injetor para tubo 
de Ø 75 mm, rosca de ¼”
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ACESSÓRIOS

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

BL120-301
Rotor para bomba 
peristáltica do controlador 
para piscinas

BL120-302
Tampa da bomba do 
controlador, com parafuso

BL120-400
Kit adaptador da sonda de 
célula de fluxo

BL120-401 
Válvula para célula de fluxo

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

BL120-410
Célula de fluxo para BL120, 
BL121, BL122, BL123

BL120-411
Peça sobressalente do painel 
da célula de fluxo

BL120-450
Kit de célula de fluxo para 
cabo de Ø 50 mm

BL120-463
Kit de célula de fluxo para 
cabo de Ø 63 mm

BL120-475
Kit de célula de fluxo para 
cabo de Ø 75 mm

BL120-500
Conjunto de acessórios para 
sonda
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BL120-501
Tampa do suporte de 
proteção, rosca de 1 1/4”

BL120-550
Suporte de sonda para tubo 
com Ø 50 mm, rosca de 1 
¼” 

BL120-563
Suporte de sonda para tubo 
com Ø 63 mm, rosca de 1 ¼”

BL120-575
Suporte de sonda para tubo 
com Ø 75 mm, rosca de 1 
¼”

BL120-601
Casquilho de plástico 2 x 1/2” 
com O-rings

BL120-602
Casquilho de metal 12 x 
1/2” (2 un.)

BL120-603
Joelho para célula de fluxo 
de vidro

BL120-604
O-ring para célula de fluxo 
de vidro

BL120-901
Simulador BL120, BL121, 
BL122, BL123

BL120-902
Tampa de proteção USB

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

HI740036P Conjunto de copos em plástico, 100 ml (10 un.)

SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE ELÉTRODO

HI70300L Solução de armazenamento, 500 ml

SOLUÇÕES PADRÃO

HI70004P Saquetas de Padrão pH 4.01, 20 ml (25 un.)

HI70007P Saquetas de Padrão pH 7.01, 20 ml (25 un.)

HI70010P Saquetas de Padrão pH 10.01, 20 ml (25 un.)

HI7004L Solução padrão pH 4.01, 500 ml

HI7007L Solução padrão pH 7.01, 500 ml

HI7010L Solução padrão pH 10.01, 500 ml

SOLUÇÕES ORP

HI7021L Solução de teste ORP, 240 mV @ 25 °C, 500 ml

HI7022L Solução de teste ORP, 470 mV @ 25 °C, 500 ml

HI7091L Solução de pré-tratamento oxidante

HI7092L Solução de pré-tratamento redutor, 500 ml

HI70022P Solução teste ORP, 470 mV @ 25 °C, 20 ml (25 un)
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Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as Diretivas CE.

Eliminação de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve ser 
reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos.
Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos domésticos. 
Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.

A correta eliminação do produto e da bateria previne potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde pública, 
que poderão ser provocadas pelo incorreto manuseamento. Para obter mais informações, contacte o centro de tratamento de 
resíduos da sua área ou o mais próximo.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente em o vai 
utilizar. Qualquer alteração realizada pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho do controlador. Para a sua 
segurança e a do controlador, não utilize nem armazene o controlador em ambientes perigosos.

GARANTIA

Este controlador possui dois anos de garantia contra defeitos de fabrico na manufatura e em materiais quando utilizado 
no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as suas instruções. Esta garantia limita-se à sua reparação ou 
substituição sem encargos. Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada 
não estão cobertos pela garantia.
Caso seja necessária assistência técnica, contacte a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, 
data de aquisição, número de série (inscrito na parte de baixo do medidor) e a natureza do problema. Se a reparação não 
se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o instrumento à Hanna 
Instruments, obtenha primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Assistência Técnica Hanna. Proceda depois 
ao envio, com todos os portes previamente pagos.
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A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o design, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.
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