
 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЇ 
На професійні тестери для басейнів / СПА 
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Базовий тестер для басейнів / СПА 

Тестер PG‐Yellow 4 в 1, визначає:     вільний хлор, рН, загальну лужність, цианурову 
кислоту 

50 вимірів 

Made in U.S.A. 

Відразу  після  того,  як  ви  дістали  смужку  з  пляшечки, 
обов'язково  надійно  закрийте  кришку  на  пляшці.  Це 
дозволить  запобігти  псуванню  смужок,  що  залишилися  і 
збереже їх свіжими.  
 
 
 
Зберігайте смужки в прохолодному і сухому місці. 
 

 
 
Щоб зберегти ваш басейн у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, два рази 
на тиждень, а СПА перевіряйте частіше та перед кожним використанням. 
Буде правильно записувати ваші результати після кожної перевірки.  
 

Спосіб застосування:  
1. Опустіть смужку у воду та негайно вийміть її (не струшуйте залишки води зі смужки); 
2. Тримайте смужку горизонтально 15 секунд   (не струшуйте залишки води зі смужки); 
3. Порівняйте індикатори із кольоровою таблицею на етикетці 

 
Переклад: LOW – нижче норми, OK – норма, HIGH – вище норми 

 
рН  7.2 НОРМА. 

Вільний хлор 0.5 – 1 мг/л НОРМА для приватних басейнів, 1 – 3 мг/л НОРМА для приватних СПА. 

Загальна лужність 80мг/л НОРМА.  

Цианурова кислота (стабілізатор) 0мг/л НОРМА для басейнів в приміщенні, 30‐

50мг/л НОРМА для вуличних басейнів, 100мг/л максимальний поріг. 

Дивись відео на сайті. 
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рН 
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Цианурова кислота



 

 

Професійний тестер для басейнів / СПА 

Тестер PG‐PRO 5 в 1, визначає:      

загальний хлор, загальний бром, вільний хлор, рН, з агальну лужність 

100 вимірів 

Made in U.S.A. 

Економте час і гроші, коли ви отримуєте швидкі і точні результати за 30 секунд.  

Щоб зберегти ваш басейн у кращому вигляді,  тестуйте воду,  як мінімум, два рази на  тиждень,  а 
СПА перевіряйте частіше та перед кожним використанням. 
 

Також використовуйте  тестер PG Pro II 4 в 1 для тестування тих параметрів, які використовуються 

тільки для щомісячного моніторингу.  

 

 

 
Відразу  після  того,  як  ви  дістали  смужку  з  пляшечки,  обов'язково  надійно  закрийте  кришку  на 
пляшці. Це дозволить запобігти псуванню смужок, що залишилися і збереже їх свіжими.  
Зберігайте смужки в прохолодному і сухому місці. 
 
Буде правильно записувати ваші результати після кожної перевірки.  
 
Спосіб застосування:  

1. Опустіть смужку у воду та негайно вийміть її (не струшуйте залишки води зі смужки); 
2. Тримайте смужку горизонтально 15 секунд   (не струшуйте залишки води зі смужки); 
3. Порівняйте індикатори із кольоровою таблицею на етикетці 

 

Переклад: LOW – нижче норми, OK – норма, HIGH – вище норми 
 

Загальний хлор 1  – 3 мг/л НОРМА для приватних басейнів, 3 – 5 мг/л НОРМА для приватних СПА. 

Вільний хлор 0.5 – 1 мг/л НОРМА для приватних басейнів, 1 – 3 мг/л НОРМА для приватних СПА. 

рН  7.2 НОРМА. 

Загальна лужність 80мг/л НОРМА. 
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Total Chlorine (ppm) – Загальний хлор (мг/л) 
Total Bromine (ppm) – Загальний бром (мг/л) 
Free Chlorine (ppm) – Вільний хлор (мг/л) 

рН 

Total Alkalinity (ppm) – Загальна лужність (мг/л) 



 

 

Професійний тестер для басейнів / СПА 

Тестер PG-PRO II 4 в 1, визначає:      

Низьку та високу жорсткість, цианурову кислоту (стабілізатор), TDS  

25 вимірів 

Made in U.S.A. 

Економте час і гроші, коли ви отримуєте швидкі і точні результати за 30 секунд.  

Щоб зберегти ваш басейн у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, один раз на місяць. 
 

Даний тестер – ідеальне доповнення тестеру PG Pro 5 в 1 для тестування основних параметрів, які 

використовуються тільки для регулярного моніторингу.  

 

 

 
 
Відразу після того, як ви дістали смужку з пляшечки, обов'язково надійно закрийте кришку на 
пляшці. Це дозволить запобігти псуванню смужок, що залишилися і збереже їх свіжими.  
Зберігайте смужки в прохолодному і сухому місці. 
 
Буде правильно записувати ваші результати після кожної перевірки.  
 
Спосіб застосування:  

1. Опустіть смужку у воду на 2 секунди та вийміть її (не струшуйте залишки води зі смужки); 
2. Тримайте смужку горизонтально 15 секунд   (не струшуйте залишки води зі смужки); 
3. Порівняйте індикатори із кольоровою таблицею на етикетці 

Цианурова кислота буде мати точні значення при рН 7.0-8.4, а Лужність не більше 240мг/л. 
 

Переклад: VERY LOW – значно нижче норми, LOW – нижче норми,  
OK – норма, HIGH – вище норми 

 
Жорсткість 250  – 500 мг/л НОРМА. При значенні >500 мг/л уважно контролюйте рН та лужність 

Цианурова кислота – норма для басейнів в приміщенні 0÷25мг/л, для вуличних 50÷75мг/л  

TDS – 500-1500 НОРМА. 

На сайті перенесіть всі дані в Калькулятор та отримайте необхідні рекомендації . 

Оптові поставки в Україні: Київ, вул. Козацька 122 0(44)257-7146 www.pg-chemicals.com  

Low Range Total Hardness (ppm) – Низький рівень жорсткості (мг/л) 
Hight Range Total Hardness (ppm) – Високий рівень жорсткості (мг/л) 

Cyanuric Acid (ppm) – Цианурова кислота (мг/л) 
Total Dissolved Solids TDS (ppm) – Загальна мінералізація TDS (мг/л) 



 

 

Професійний тестер для басейнів / СПА 

Тестер PG-Chloride, визначає: хлориди 

40 вимірів 

Made in U.S.A. 

Економте час і гроші, коли ви отримуєте швидкі і точні результати за декілька хвилин.  

Щоб зберегти ваш басейн у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, один раз на місяць. 
 

Даний тестер – ідеальне доповнення професійної лінійки тестерів PG. Хлориди – це зайві шкідливі 

домішки. При їх виявленні в концентрації вище норми воду треба лікувати. При знезараженні 

морської води та електролізі солі необхідно контролювати приріст хлоридів. Основне джерело 

хлоридів – зовнішні фактори, неякісна хімія. Хлориди агресивні до бетону, затирки, обладнання. 

Підвищений вмісту хлоридів погіршують смакові якості води. 

 

Відразу після того, як ви дістали смужку з пляшечки, обов'язково надійно закрийте кришку на 
пляшці. Це дозволить запобігти псуванню смужок, що залишилися і збереже їх свіжими.  
Зберігайте смужки в прохолодному і сухому місці. 
 
Буде правильно записувати ваші результати після кожної перевірки.  

 
Спосіб застосування:  

1. Вийміть титратор з пляшечки та надійно закрийте кришечку пляшечки; 
2. Вставте титратор тижнім кінцем в стаканчик із зразком води, що вимірюється 

(вода не повинна досягати жовтої смужки); 
3. Титратор повинен повністю насититись. Реакція вважається завершеною, 

коли жовта смужка стає темною; 
4. Зчитайте значення по білому піку та масштабній шкалі, та порівняйте це 

значення із табличним значенням хлоридів (зображена на пляшечці). 
Наприклад, значення на масштабній шкалі Quantab=2,8 відповідає 
концентрації хлоридів 87мг/л. 

Дивись відео на сайті. 

Хлориди - не більше 350 мг/л НОРМА. Якщо значення більше норми, необхідна часткова заміна води. 

Зверніть увагу на препарати, що дозуються. Гіпохлорит натрію та соляна кислота найбільші джерела хлоридів. 

Перевірте хлориди у свіжій воді та порівняйте із значенням в басейні. 

Оптові поставки в Україні: Київ, вул. Козацька 122 0(44)257-7146 www.pg-chemicals.com  

Chloride (ppm) – Хлориди (мг/л) 



 

 

Професійний тестер для басейнів / СПА 

Тестер PG-Fe, визначає: загальне залізо 

25 вимірів 

Made in U.S.A. 

Економте час і гроші, коли ви отримуєте швидкі і точні результати за 20 секунд.  

Щоб зберегти ваш басейн у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, один раз на місяць та 
обов’язково перед запуском басейну та після додавання у басейн свіжої води. 
 

Даний тестер – ідеальне доповнення професійної лінійки тестерів PG. Залізо – це зайва шкідлива 

домішка. Надлишок заліза призводить до забарвлення води в коричневий колір, можливе 

псування внутрішнього покриття, закладних деталей, навколо форсунок можуть утворюватись 

коричневі плями «зірки», тощо. При виявленні надлишку заліза воду треба лікувати препаратом 

«Антиметал».   

 

Відразу після того, як ви дістали смужку з пляшечки, обов'язково надійно закрийте кришку на 
пляшці. Це дозволить запобігти псуванню смужок, що залишилися і збереже їх свіжими.  
Зберігайте смужки в прохолодному і сухому місці. 
 
Буде правильно записувати ваші результати після кожної перевірки.  
 
Спосіб застосування:  

1. Заповніть флакон із зразком води наполовину. Відкрийте один пакет з фольги, та додайте 
його вміст у флакон; 

2. Закрийте флакон кришкою та швидко струсіть його протягом 5 секунд. Відкрийте кришку; 
3. Занурте тест-смужку в пробірку і швидко рухайте смужку під водою протягом 15 секунд. 

Видаліть смужку та струсіть надлишок води з неї; 
4. Негайно порівняйте результат тестової зони їз кольором на діаграмі з пляшечки; 
5. Промийте пробірку водопровідною водою після кожного використання. 

 
 

Загальне залізо 0,2-0,3 мг/л НОРМА  

 

 

 

Оптові поставки в Україні: Київ, вул. Козацька 122 0(44)257-7146 www.pg-chemicals.com  

Total iron (ppm) – Загальне залізо (мг/л) 



 

 

Професійний тестер для басейнів / СПА 

Тестер PG-Ammonia, визначає: загальний аміак 

25 вимірів 

Made in U.S.A. 

Економте час і гроші, коли ви отримуєте швидкі і точні результати за 30 секунд.  

Щоб зберегти ваш басейн у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, один раз на місяць. 
 

Даний тестер – ідеальне доповнення професійної лінійки тестерів PG.  

 

Відразу після того, як ви дістали смужку з пляшечки, обов'язково надійно закрийте кришку на 
пляшці. Це дозволить запобігти псуванню смужок, що залишилися і збереже їх свіжими.  
Зберігайте смужки в прохолодному і сухому місці. 
 
Буде правильно записувати ваші результати після кожної перевірки.  
 
Спосіб застосування:  

1. Заповніть пробірку водою з басейну до верхньої риски та Опустіть смужку у воду; 
2. Енергійно рухайте смужку вгору-вниз протягом 30секунд (слідкуйте, щоб 2 колодки не 

виймались із води навіть частково); 
3. Видаліть тест-смужку і струсіть з неї воду; 
4. Тримайте смужку горизонтально 30 секунд; 
5. Порівняйте індикатор маленької колодки із кольоровою таблицею на етикетці, при цьому 

переверніть смужку колодками від себе. Читайте результат через прозору пластикову 
смужку. 
 

 
 
 

Загальний аміак - не більше 0,5 мг/л НОРМА.  

На сайті перенесіть всі дані в Калькулятор та отримайте необхідні рекомендації. Також 

калькулятор дозволяє визначити орієнтовну кількість СЕЧІ, при заданих параметрах аміаку. 
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Total Ammonia (ppm) – загальний аміак (мг/л) 



 

 

Професійний тестер для басейнів / СПА 

Тестер PG-Cu, визначає: мідь 

25 вимірів 

Made in U.S.A. 

Економте час і гроші, коли ви отримуєте швидкі і точні результати за 60 секунд.  

Щоб зберегти ваш басейн у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, один раз на місяць та 
обов’язково перед запуском басейну та після додавання у басейн свіжої води, особливо ретельно 
вімірюйте мідь при мідно-срібній іонізації. 
 

Даний тестер – ідеальне доповнення професійної лінійки тестерів PG. Надлишок міді – це зайва 

шкідлива домішка важкого металу. Надлишок міді призводить до забарвлення води в зелений 

колір, можливе псування внутрішнього покриття, закладних деталей, тощо. При виявленні 

надлишку міді воду треба лікувати препаратом «Антиметал».   

 

Відразу після того, як ви дістали смужку з пляшечки, обов'язково надійно закрийте кришку на 
пляшці. Це дозволить запобігти псуванню смужок, що залишилися і збереже їх свіжими.  
Зберігайте смужки в прохолодному і сухому місці. 
 
Буде правильно записувати ваші результати після кожної перевірки.  
 
Спосіб застосування:  

1. 5 секунд рухайте смужку у воді, що вимірюється і вийміть смужку з води 
(для зразків води з температурою вище 30оС, занурте смужку у воду на 1 
секунду та негайно вийміть її з води); 

2. Тримайте смужку горизонтально 60 секунд; 
3. Порівняйте результат тестової зони їз кольором на діаграмі з пляшечки. 

 
 
 
Примітка: присутність заліза в кількості більше ніж 0.5 мг/л може призвести до підвищених 
показань міді. 
 

Мідь - не більше 1 мг/л НОРМА  

 

 

Оптові поставки в Україні: Київ, вул. Козацька 122 0(44)257-7146 www.pg-chemicals.com  

Copper (ppm) – Мідь (мг/л) 



 

 

Професійний тестер для басейнів / СПА 

Тестер PG-Salt, визначає: сіль 

10 вимірів 

Made in U.S.A. 

Економте час і гроші, коли ви отримуєте швидкі і точні результати за 3-4 хвилини.  

Щоб зберегти ваш басейн у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, один раз на місяць. 
 

Даний тестер – ідеальне доповнення професійної лінійки тестерів PG. Сіль – використовується при 

електролізному знезараженні води в басейні чи СПА. Надлишок солі змінює смак води, викликає 

корозію обладнання та металевих частин басейну.  

 

Відразу після того, як ви дістали смужку з пляшечки, обов'язково надійно закрийте кришку на 
пляшці. Це дозволить запобігти псуванню смужок, що залишилися і збереже їх свіжими.  
Зберігайте смужки в прохолодному і сухому місці. 
 
Буде правильно записувати ваші результати після кожної перевірки.  

 
Спосіб застосування:  

1. Вийміть титратор з пляшечки та надійно закрийте кришечку 
пляшечки; 

2. Вставте титратор тижнім кінцем в стаканчик із зразком води, що 
вимірюється (вода не повинна досягати жовтої смужки); 

3. Титратор повинен повністю насититись. Реакція вважається 
завершеною, коли жовта смужка стає темною (як правило 
достатньо 3-4 хвилин); 

4. Зчитайте значення по білому піку (найвища його точка) та масштабній шкалі, 
та порівняйте це значення із табличним значенням солі (зображена на 
пляшечці). Наприклад, значення на масштабній шкалі Quantab=6,4 відповідає концентрації 
солі 2840мг/л чи 2,84г/л. 
 

Сіль – 2,5-3,5 г/л НОРМА. 

Дивись відео на сайті. 
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Бактеріальний тестер для басейнів / СПА 

PG-bacterial tester     Made in U.S.A. 

Зберігайте тестер в прохолодному і сухому місці. 
 
Щоб зберегти ваш басейн та СПА у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, два рази на місяць. 
 

Кожен комплект містить: 
- Флакон 
- Піпетку 
- Тест-смужку 
 
ВАЖЛИВО! 
- Відкривайте пакет безпосередньо перед застосуванням 
- Використовуйте тільки піпетку, що входить в комплект 
- Робіть забір води в мілкій частині басейну 
- Повторно не використовуйте смужку, піпетку та флакон 
- Зберігайте тести при температурі від + 10 до +30 °C  
- Використовуйте тести при t°C води від + 4 до +43 °C; рН = 4÷10; хлор 0÷50мг/л 
- Термін зберігання тестеру 18 місяців 
 
Інструкція по застосуванню: 
1. Відкрийте пакет та вийміть його вміст 
2. Використовуйте тільки чисту піпетку. Наберіть точно ОДНУ, ПОВНУ піпетку у флакон. Для відбору 
зразка стисніть гумовий край піпетки, помістіть вільний кінець у воду, відіжміть гумовий край 
(набравши воду в піпетку), помістіть піпетку у флакон та випустіть в нього воду.  
3. Акуратно збовтайте флакон. Дайте йому відстоятись 7(сім) хвилин. Потім збовтайте флакон 
знову та поставте на плоску поверхню.  
4. Помістіть тест смужку у флакон, стрілками вниз та почекайте 10 хвилин. Не торкайтесь флакону 
та смужок протягом цього часу. На смужці з’являться червоні риски.  
5. Вийміть смужку з флакону та прочитайте результат: 
Негативний тест (відсутність бактеріального забруднення)  
– тільки одна риска поруч з номером 22.  

 
Позитивний тест (наявність бактеріального забруднення)  
– присутні дві риски, причому риска 11 може бути рівною чи слабшою за 22 по інтенсивності.  

 
Не вірно проведений тест 
– якщо жодна лінія не присутня, тест вважається не дійсним. Повторіть вимірювання з новим 
комплектом.  
 
Якщо тест позитивний - ваша проба води містить бактеріальне забруднення на рівні небезпечному 
для здоров’я відвідувачів.  
Негайно проведіть ефективну дезінфекцію препаратом PG-30! 
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Тест-смужки Aquacheck – з 1980 року найбільш продаваємі тестери для басейнів та СПА у світі. Їх 
точність відповідає вимогам до компараторних тестерів. Aquacheck (США) – світовий лідер, 
підрозділ компанії Hach (США) виробляють тестери для медичної галузі, всіх сфер підготовки води 
з 1947р. 
 

 
Шкала наших тестерів: 

Вільний хлор: 0, 0.5, 1, 3, 5, 10 мг/л. 
Загальний хлор: 0, 0.5, 1, 3, 5, 10 мг/л. 
Хлориди: 30-600 мг/л. 
рН: 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4. 
Загальна лужність: 0, 40, 80, 120, 180, 240 мг/л. 
Стабілізатор (цианурова кислота): 0, 30-50, 100, 150, 300 мг/л. 
Загальна жорсткість: 0, 25, 50, 100, 120, 250, 500, 1000 мг/л. 
TDS (загальна кількість розчинених твердих речовин, мінералізація): 0, 500, 1500, 3000, 5000. 
Загальний аміак: 0, 0.25, 0.5, 1, 3, 5 мг/л. 
Загальне залізо: 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 мг/л. 
Мідь: 0, 0.2, 0.5, 1, 3 мг/л. 
Сіль: 0.3-7 г/л 

 

Норми: 

  

рН 7.2-7.4 для громадських; 7.2-7.6 для приватних 

Загальна лужність 80÷120 мг/л. Лужність 80мг/л – ідеальна для професійних басейнів 

Стабілізатор 
(цианурова кислота) 

0÷25мг/л норма для басейнів в приміщенні, 50÷75мг/л для вуличних  

Загальна жорсткість 250 – 500 мг/л. При значенні >500 мг/л уважно контролюйте рН та лужність 

TDS 500-1500 мг/л 

Загальне залізо 0,2-0,3 мг/л 

Хлориди <350 мг/л 

Загальний хлор 1  – 3 мг/л для приватних басейнів,  
3 – 5 мг/л для приватних СПА 

Вільний хлор 0.5 – 1 мг/л для приватних басейнів,  
1 – 3 мг/л для приватних СПА 

Мідь <1 мг/л 

Загальний аміак <0,5 мг/л 

Сіль 2,5-3,5 мг/л 
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Калькулятор витрат: 
На сайті заповнюйте всі параметри та дізнайтесь індекс балансу води Ланжел’є та інші 
рекомендації по лікуванню вашого басейну. Деталі на сайті. 
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