NAVODILO ZA UPORABO TESTA

MACHEREY NAGEL
Visocolor HE Chlorine
MN-

Hitri test za določanje klora v vodi v območju 0,02-0,60 mg/l CI2
Test ne vsebuje nevarnih substanc!
Vsebina (zadostuje za 2x160 testov):
24g CI-1
100ml CI-2
25m I CI-3
1 Črna merilna žlička
1 Plastična časa za vzorec
2 Stekleni kiveti z navojnim zamaškom
1 Komparator
1 Barvni disk
Izvedba:
1. Postaviti stojalo za komparator v položaj, kot je na sliki
2. Vstaviti v komparator barvni disk
3. Odpreti obe stekleni kiveti jih, oprati z vzorcem in naliti vzorce do črte
4. Dodati 1 črno merilno žličko reagenta CI-1 v desno kiveto
5. Dodati 12 kapljic reagenta CI-2 v desno kiveto, zapreti in pretresti
6. Takoj odčitati vrednost. Obračati barvni disk, dokler se barvi v kiveti in disku ne
skladata. Odčitati vrednost na srednji strani barvnega diska. Prvi odčitek da vrednost
prostega klora.
7. Dodati 5 kapljic reagenta CI-3 v desno kiveto. Zapreti in pretresti. Počakati 2 min.
odčitati vrednost kot zgoraj.
8. Drugi odčitek da vrednost skupnega klora.
Vezan klor je vrednost drugega odčitka – prvi odčitek.
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Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.
V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si
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