
BL101 - Controlador de ORP e Bomba de Dosagem



BL101 Controlador de ORP 
e Bomba de Dosagem
para Piscinas, Hidromassagens e Spas

HI20083 Sonda de ORP e 
Temperatura mostrada em linha 

O controlador de ORP e bomba dosadora BL101 é um sistema projetado 
para manter o ORP de piscinas, banheiras de hidromassagem e spas. 
Normalmente, o cloro líquido é usado como desinfetante para manter 
a água a salvo de bactérias nocivas. O cloro, como oxidante, aumenta o 
potencial de oxirredução (ORP) da água quando é adicionado a ela. 
Quando o valor de ORP for maior que 650mV, as bactérias presentes 
serão mortas em segundos. O BL101 foi desenvolvido para ser uma 
solução barata para o cliente manter sempre o valor ideal de ORP. 
Basta inserir a sonda e a válvula de injeção alinhadas com a bomba de 
recirculação e fornecer o produto químico a ser dosado.

O BL101 está disponível em várias con�gurações, 
incluindo uma opção de medidor e sonda, um kit 
para montagem em linha e um pacote completo 
que inclui circuito de derivação e célula de �uxo 
montada em painel. O kit para modelos de células 
em linha e de �uxo inclui tubos de aspiração com 
�ltro e tubos de distribuição com válvula de 
injeção.
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Bomba Peristáltica de Dosagem

Entrada de Sonda 
de Conexão Rápida

O BL101 possui uma poderosa bomba 
peristáltica de alimentação química integra-
da que utiliza um motor de passo que não 
possui engrenagens ou escovas para 
desgastar. Esse design proporciona uma vida 
útil longa e pouca manutenção.

O conector DIN de conexão rápida cria uma 
vedação à prova d’água com o medidor, 
tornando-o ideal para reduzir problemas de 
ruído elétrico com a conexão causada por 
ambientes úmidos. 
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Taxa de Fluxo Ajustável

Controle Automático 
Proporcional da Bomba
A bomba peristáltica dosadora pode ser 
controlada através de um simples controle 
on/o� ou um controle proporcional mais 
avançado, o que ajuda a evitar que o ponto 
de ajuste seja ultrapassado. Ao usar o 
controle proporcional, a taxa de �uxo 
programada será afetada pela banda propor-
cional usada. Quanto mais próxima a leitura 
estiver do ponto de�nido, mais tempo leva 
para a bomba peristáltica concluir uma 
revolução. Se a leitura estiver fora da banda 
proporcional, o tempo necessário para 
concluir uma revolução será baseado na taxa 
de �uxo programada.

A taxa de �uxo das bombas dosadoras é 
ajustável de 0.5 a 3.5 L/h. Corpos de água 
maiores exigem dosagem de mais produtos 
químicos do que os menores em cada unidade 
de tempo. A taxa de �uxo ajustável, como a 
faixa proporcional, permite melhor controle na 
manutenção do ponto de ajuste desejado.

Entrada de Chave de Fluxo / 
Nível do Tanque de Ácido

Por exemplo, um controlador é programado 
para ter um ponto de ajuste de 650 mV com 
uma faixa proporcional de 50 mV e taxa de 
�uxo de 1.0 L/h. Qualquer leitura abaixo de 
600 mV fará com que a dosagem de ácido seja 
de 1 L/h. Se a leitura estiver em 625 mV, que é 
metade da banda, a bomba dosadora funcio-
nará a meia velocidade ou fornecerá 0.5 L/h 
de produto químico. Quanto mais próxima a 
leitura estiver do ponto de�nido, mais tempo 
leva para a bomba concluir uma rotação. Isso 
permite um maior controle do valor de ORP 
desejado.

O BL101 permite a conexão de um controlador 
de nível ou chave de �uxo opcional. Esta 
entrada pode ser usada para desativar a 
bomba dosadora quando não houver mais 
produtos químicos no tanque do reservatório 
ou se não houver �uxo devido ao desligamen-
to da bomba.

Sistema de Alarme Programável

LCD colorido

Os controladores da Hanna permitem que os 
usuários habilitem ou desabilitem os alarmes 
de nível alto e baixo para ORP. Quando um 
alarme é ativado, todas as dosagens param. 
Para maior segurança, o sistema de alarme 
também oferece proteção contra sobredosa-
gem, pois se o valor do ponto de ajuste não for 
corrigido dentro de um intervalo de tempo 
programado, o medidor entrará no status de 
alarme.

O BL101 possui um LCD colorido que fornece 
uma maneira rápida de ver o status do contro-
lador de piscina. Se estiver no modo de contro-
le e operando como pretendido, o display 
�cará verde. Se o controle não estiver ativado, 
o display �cará verde claro; enquanto estiver 
em estado de alarme, o display piscará em 
vermelho.
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Especi�cações BL101

ORP Faixa -2000 a 2000 mV

Resolução 1 mV

Precisão a 25 °C ±5 mV

Calibração calibração de processo: um ponto, ajustável (± 50 mV em torno do valor  da medição de ORP)

Temperatura Faixa* -5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F)

Resolução 0.1°C (0.1°F)

Precisão a 25 °C ±0.5°C (±0.9°F)

Especi�cações 
Adicionais

Tipo de Controle 
de Dosagem

Ativação do Controle
de Dosagem

temporizador de atraso de inicialização ao ligar (0 a 600 seg.)

proteção contra superalimentação usando timer de segurança de overtime (1 a 180 min. ou OFF)

taxa de �uxo selecionável (0.5 a 3.5 L/hora; 0.13 a 0.92 G/hora)
controle manual para preparação da bomba

alto e baixo com opção de ativar/desativar
acionado após 5 s. se o controlador registrar leituras consecutivas acima/abaixo dos valores limite
alavanca com opção de ativar/desativar
proteção de overtime (1 a 180 min. ou OFF)
sistema de alarme intuitivo usando luz de fundo com código de cores vermelho, verde claro e verde

SPDT 2.5A / 230 VAC

entrada para alavanca ou chave de �uxo para desativar a bomba dosadora no caso de ausência de 
produtos químicos - isolado galvanicamente

HI20083 Sonda de ORP/Temperatura com ponta de platina, conector DIN de conexão rápida 
- isolado galvanicamente

100—240 VAC, 50/60 Hz

15 VA

0-50°C (32-122°F), max. 95% RH sem condensação

90 x 142 x 80 mm

910 g 

montado na parde, bomba integrada, proteção IP65

Informações  
Adicionais

 
 

 

 

HI20083 Sonda de ORP/Temperatura

*faixa limitada pela sonda.

Atraso no início da dosagem

Tempo Máximo de Dosagem

Controle de �uxo da bomba

Alarmes

Saída de relé de alarme (1)

Entrada de evento externo

Entrada de Sonda (1)

Fonte de Energia

Consumo de Energia

Ambiente

Dimensões

Peso

Revestimento

Controle ON/OFF usando setpoint ajustável (200 a 900 mV) com histerese ajustável (10 a 100 mV)
Controle proporcional usando setpoint ajustável (200 a 900 mV) com faixa proporcional ajustável  
(10 a 200 mV)

modo de operação alto ou baixo
dosagem do setpoint alto ativada quando a leitura é superior ao setpoint
dosagem do setpoint baixo ativada quando a leitura é inferior ao setpoint (dose oxidante)

BL101-00 é fornecido com a sonda de ORP/temperatura HI20083, solução de teste de ORP (3x20 mL), cabo de conexão de 
energia, manual de instruções e certi�cados de qualidade do instrumento e sonda.
BL101-10 (com kit de montagem em linha) é fornecido com o controlador BL101, sonda de ORP/temperatura HI20083, �ltro de 
aspiração, injetor do controlador de piscina, rosca de 1/2”, selo para tubo Ø 50 mm (2), tubo de aspiração de PVC (�exível) (5 m), 
tubo dispensador de injeção de PE (rígido) (5 m), válvulas (2), solução de teste ORP (3x20 mL), cabo de conexão de energia, manual 
de instruções e certi�cados de qualidade do instrumento e sonda.
BL101-20 (com kit de montagem de célula de �uxo) é fornecido com o controlador BL101, sonda de ORP/temperatura HI20083, 
célula de �uxo para BL100/BL101, painel de montagem para BL100/BL101, �ltro de aspiração, injetor do controlador de piscina, 
rosca de 1/2”, selo para tubo Ø 50 mm (3), tubo de aspiração de PVC (�exível) (5 m), tubo dispensador de injeção de PE (rígido) (15 
m), adaptador de tubulação de 1/2” - 6 mm com racord (2) , válvulas (2), solução de teste de ORP (3x20 mL), cabo de conexão de 
energia, manual de instruções e certi�cados de qualidade do instrumento e sonda.

O BL101 usa a sonda HI20083 que incorpora sensores de temperatura e 
ORP e se conecta ao controlador com um único conector DIN de conexão 
rápida à prova d'água. O corpo de PVDF da sonda possui um encaixe 
roscado de 1/2” para inserção em um encaixe “T” em linha ou na célula de 
�uxo. A parte traseira da sonda possui roscas de 3/4 ”NPT para montagem 
por submersão / tanque. O corpo da sonda possui um encaixe sextavado 
para apertar �rmemente com uma chave inglesa.


