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 vízegyensúly-vizsgáló készlet

 

KLÓRTESZT (szabad aktív, kötött, összes)
1. Öblítse ki és töltse meg a kisebb mérőedényt mintavíz-

zel a 9 ml-es jelig.
2. Adjon hozzá 5 csepp R-0001-et és 5 csepp R-0002.

Zárja le és rázza össze.
3. Hasonlítsa össze a színskálával. Olvassa le a szabad

aktív klór értéket ppm-ben.
4. Adjon hozzá 5 csepp R-0003-at. Zárja le és rázza ösz-

sze.
5. Azonnal hasonlítsa össze a színskálával. Olvassa le az

összes klór értéket ppm-ben.
6. Vonja ki az összes klór értékből a szabad aktív klór ér-

tékét. Így megkapja a kötött klór értéket ppm-ben.

ÖSSZES BRÓM TESZT
1. Öblítse ki és töltse meg a kisebb mérőedényt mintavíz-

zel a 9 ml-es jelig.
2. Adjon hozzá 5 csepp R-0001-et és 5 csepp R-0002.

Zárja le és rázza össze.
3. Hasonlítsa össze a színskálával. Olvassa le az összes

bróm értéket ppm-ben.
*Ha a szín nem található a skálán: Ismételje meg a tesztet
úgy, hogy 4.5 ml mintavizet hígítson fel 9 ml-re csapvízzel.
Szorozza be az olvasott értéket 2-vel, hogy megkapja a kö-
rülbelüli fertőtlenítőszer szintet. Ha a szín még mindig nem
található a skálán:  Ismételje meg a tesztet úgy, hogy 1.8
ml mintavizet hígítson fel 9 ml-re csapvízzel. Szorozza be
az olvasott értéket 5-tel, hogy megkapja a körülbelüli fertőt-
lenítőszer szintet. 

PH TESZT
1. Öblítse ki és töltse meg a nagyobb mérőedényt min-

tavízzel a 44 ml-es jelig.
2. Adjon hozzá 5 csepp  R-0004-et.  Zárja  le  és  rázza

össze.
3. Hasonlítsa össze a színskálával. Olvassa le a pH érté-

ket. Őrizze meg a mintát arra az esetre, ha a pH-t be
kell állítani. Ha a minta színe 2 érték között van, ak-
kor a pH-érték a két érték átlaga. A pH- csökkentés-
hez ld. a Savigény tesztet. pH-emeléséhez ld. a Lúg-
igény tesztet.

SAVIGÉNY TESZT
1. Használja a pH tesztből eltett mintát.
2. Adjon hozzá R-0005-öt cseppenként. Minden csepp

után hasonlítsa a mintát a színskálához, amíg a kívánt
pH-t el nem éri. A folytatáshoz nézze meg a kezelési
táblázatokat.

LÚGIGÉNY TESZT
1. Használja a pH tesztből eltett mintát.
2. Adjon hozzá R-0006-ot cseppenként. Minden csepp

után hasonlítsa a mintát a színskálához, amíg a kí-
vánt pH-t el nem éri. A folytatáshoz nézze meg a
kezelési táblázatokat.

ÖSSZES LÚGOSSÁG TESZT
1. Öblítse ki és töltse meg a nagyobb mérőedényt

mintavízzel a 25 ml-es jelig.
1. Adjon hozzá 2 csepp  R-0007-et.  Rázza össze,

hogy elkeveredjen.
2. Adjon hozzá 5 csepp  R-0008-at.  Rázza össze,

hogy elkeveredjen. A mintának zöld színűnek kell
lennie.

3. Adjon hozzá R-0009-et cseppenként. Számolja a
cseppeket és rázogassa, amíg a szín zöldről pi-
rosra nem változik.

4. Szorozza meg a 4-es lépésben hozzáadott csep-
pek számát 10-zel. Ez az összes CaCO3 lúgosság
ppm-ben. 

*  Amikor magas összes lúgosság várható,  alkalmazza a
következő eljárást: Használjon 10 ml-es mintát,  1 csepp
R-0007-et, 3 csepp R0008-at és szorozza be a 4-es lépés-
ben hozzáadott cseppek számát 25-tel.

KALCIUM KEMÉNYSÉG TESZT
1. Öblítse ki és töltse meg a nagyobb mérőedényt

mintavízzel a 25 ml-es jelig. 
2. Adjon hozzá 20 csepp R-0010-et. Rázza össze,

hogy elkeveredjen.
3. Adjon hozzá 5 csepp R-0011L-t. Rázza össze,

hogy elkeveredjen. Ha van kalcium keménység
a minta  pirossá válik.

4. Adjon hozzá R-0012-t cseppenként. Számolja a
cseppeket  és  rázogassa,  amíg  a  szín  pirosról
kékre nem változik.

5. Szorozza meg a 4-es lépésben hozzáadott csep-
pek  számát  10-zel.  Ez  a  CaCO3 kalcium  ke-
ménység ppm-ben.

* Amikor magas kalcium keménység várható, alkalmaz-
za a következő eljárást: Használjon 10 ml-es mintát, 10
csepp R-0010-et, 3 csepp R0011L- és szorozza be a 4-es
lépésben hozzáadott cseppek számát 25-tel.

CIANURSAV TESZT
1. Öblítse ki és töltse meg a cianursav teszt üveget

(#9191) mintavízzel a 7 ml-es jelig.
2. Adjon hozzá R-0013-at a 14 ml-es jelig. Zárja

le és rázogassa 30 mp-ig.
3. Lassan  töltse  át  az  oldatot  a  kisebb  mérő-

edénybe, addig, amíg az alján lévő fekete folt fe-
lülről belenézve már nem látható.

4. Olvassa le a mérőedény oldaláról a folyadék-
szintet. Ez a cianursav értéke ppm-ben.  
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