
 A tabletták kézzel való érintése pontatlan méréshez ve-
zet.

 A  színösszehasonlítást  közvetlenül  azután  kell  elvé-
gezni, amikor a reagenstabletták feloldódtak a vízmin-
tában.

 Minden mérés után öblítse ki a tesztert és a gumitetőt
is.

 A teszterrel  6,8 és 8,2 pH-tartományban lehet mérni.
Az ennél alacsonyabb, illetve magasabb értékek kimu-
tatása csak nagyobb  érzékenységű  mérőeszközzel  le-
hetséges.

 A pH-érték és a DEWAN-50 érték meghatározásához
a két jobb oldali cellát nem használjuk.

pH-érték meghatározása
1. Vegye le a teszter gumitetejét, az 1-es képen látható

módon. Öblítse ki a kis kamrákat a tesztelni kívánt
uszodavízzel.

2. Töltse teli a kis kamrákat a tesztelni kívánt uszoda-
vízzel. A pár cm-rel a vízfelszín alatti rétegből merít-
sen vizet.  Tegyen 1 db PHENOL-RED tablettát a
pH mérésre szolgáló két kamra színskála nélküli,
bal oldali kamrájába. (Úgy vegye ki a reagens tab-
lettát a csomagolásából, hogy lehetőség szerint kéz-
zel ne érintse, ld. 2. ábra.)

3. Tegye vissza a gumitetőt a teszterre úgy, hogy a rajta
lévő nyilak a nyomtatott oldal felé mutassanak.

4. A  tabletta  feloldásának  megkönnyítéséhez  néhány-
szor rázogassa meg, fordítsa fejjel lefelé a tesztert.

5. A tesztert természetes fényforrás felé fordítva válasz-
sza ki,  hogy mintája színe a megadott  skála színei
közül melyikhez áll a legközelebb és olvassa le az ott
megadott értéket.

6. A bal oldali oszlop mutatja a medencevíz pH-érté-
két. A pH érték 7.2–7.8 között ideális.

DEWAN®  folyékony fertőtlenítőszer
család  (DEWAN-50,  DEWAN-35,
DEWAN-18, DEWAN-7) koncentrá-
ciójának meghatározása 

1. Vegye le a teszter gumitetejét, az 1-es képen látható

módon. Öblítse ki a kis kamrákat a tesztelni kívánt

uszodavízzel.
2. Töltse teli a kis kamrákat a tesztelni kívánt uszoda-

vízzel. A pár cm-rel a víz alatti rétegből merítsen vi-
zet.

3. Tegyen 1 db Acidifying PT és 1 db Hydrogen Per-
oxide HR tablettát a középső kamrába. (Úgy ve-
gye ki a reagens tablettákat a csomagolásból,  hogy
lehetőség szerint kézzel ne érintse, ld. 2. ábra.)

4. Tegye vissza a gumitetőt a teszterre úgy, hogy a rajta
lévő nyilak a nyomtatott oldal felé mutassanak.

5. A tesztert természetes fényforrás felé fordítva válasz-
sza ki,  hogy mintája színe a megadott  skála színei
közül melyikhez áll a legközelebb és olvassa le az ott
megadott értéket.

6. A DEWAN folyékony vegyszerek koncentrációja
a középső (H2O2 nevű) oszlopnál a 30-as értéknél
vagy afelett ideális.

DEWAN-50 TESZTER
Kolorimetriás teszter a DEWAN-50 szint meghatározására

TIPP: Természetesen a két mérés egyszerre is elvégezhető a megfelelő tabletták megfelelő kamrákba helyezésével.
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