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Para optimizar a gestão da comunicação, a Hidro Melhoras fornece um sistema de envio de alarmes e de 

transmissão de dados bidirecional GSM/SMS mediante registadores Multilog, sistema de telecontrolo para 

telegestão e instalações complexas via 3G, GPRS, SMS, GSM,  e serviço de Internet “WaterGuardTM” 

principalmente para o setor das piscinas  
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ANALISADORES DE CLORO MULTIPARAMÉTRICOS 

ANALISADORES DE CLORO  

 

A Blue I Technologies desenvolveu a série de analisadores e controladores HydroGuard que representam uma 
solução global para diversas indústrias, conjugando a última tecnologia com uma vasta experiência no 

mercado: 

HG702- Analisador de cloro fotométrico 

 

O HydroGuard 702 é um analisador fotométrico de cloro livre e total, com capacidade para integrar até 8 parâmetros 

no total: pH , Redox, turvação, condutividade indutiva, temperatura e caudal (entrada analógica/pulsos). 
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Facil utilização e manutenção 

 

O analisador da qualidade da água HG-702 destaca-se 

pela sua fiabilidade a longo prazo. Possui um interface 

gráfico de utilizador intuitivo e de fácil configuração, e foi 

pensado de forma a permitir uma baixa manutenção . 

 

O HG702 executa auto-calibração, auto-limpeza e 

estabilização. Outros procedimentos manuais como a 

troca periódica de reagentes são operações simples que 

não requerem conhecimentos especializados. 

Resultados comprovados 

 

O equipamento é extremamente preciso, 

inclusive em condições de medição 

adversas, como água de elevada turvação, 

águas residuais ou água do mar. Isto é 

possivel porque dispõe de uma tecnologia, 

pendente de patente, com um inovativo 

sistema de mistura de reagentes (ARM) e 

um sistema de limpeza automático (ASC) 

com anti- borbulho. 

 

Com a utilização desta tecnologia, obtem-se 

uma homogenização perfeita dos reagentes 

para assim conseguir a máxima precisão que 

o metodo fotométrico permite. 

HG 602 - Analisador de cloro amperométrico 
 

HydroGuard 602 é um analisador/controlador de cloro amperométrico que incorpora uma inovadora 

tecnologia modular que se adata as necessidades de cada instalação, permitindo integrar até 6 parâmetros 
no mesmo sistema: 

cloro livre, PH, temperatura, turvação, condutividade indutiva e caudal (entrada analógica/pulsos). 

Medição precisa e estável 

 

O HG 602 dispõe de eléctrodos amperométricos com a ultima 

tecnología de membrana para abranger os intervalos de 

funcionamento de 5, 10 e 20 ppm. O HG602 proporciona uma 

medição de cloro mais estável e precisa, devido à integração da 

compensação de PH e temperatura. 

Bombas de reagentes 

Ecrã/Programação 

Reagentes 
Contentor de eléctrodos 

Injeção de reagentes 

Sistema de mistura 
(ARM) e  
auto-limpeza (ASC) 
com anti-borbulho 

Auto-calibração 

Modulo multiparamétrico: turvação e condutividade 

 

Os analisadores/controladores da série HydroGuard, graças a 

sua tecnologia modular, podem ser configurados ou 

amplificados para a medição de outros parâmetros como a 

turvação e a condutividade. 

 

Estes sensores têm um baixo nível de manutenção. O sensor de 

condutividade indutivo ( sem contato direto) consegue medir 

em meios difíceis por períodos prolongados sem ser afetado 

pela sujidade. O sensor de turvação (dispersão 90º 880nm.) 

está dotado de um sistema de limpeza automático que pode ser 

programado, assim como um sistema anti-borbulho para 

conseguir a maior precisão possivel na medição. 


