
ИЗМЕРВАНЕ НА СВОБОДНИЯ ХЛОР
ВАЖНО! Стойнотите на свободния хлор във водата са определещи
за регулацията му! 
1.0 Напълнете смесителния съд до маркера 10 ml 
1.1 Добавете таблетка DPD1 и затворете капачето на тестера.
1.2 Разклатете добре пробата докато таблетката се разтвори.
1.3  Сравнете  получения  цвят  на  пробата  със  скалата  от  дясната
страна и определете  стойността.  Идеалната  стойност на  свободен
хлор във водата е има различни стандарти за всички страни, но най-
общо е около :0.5 mg/л. Стойносто от 0,3 мг/л до 1 мл/л се считат за
допустими.

ИЗМЕРВАНЕ НА pH СТОЙНОСТИТЕ
2.0 Напълнете смесителния съд до маркера 10 ml 
2.1  Добавете  Фенол  Ред  (PHENOLRED)  таблетка  и  затворете
капачето на тестера.
2.2 Разклатете добре пробата докато таблетката се разтвори.
2.3  Сравнете  получения  цвят  на  пробата  със  скалата  от  дясната
страна и определете стойността. на pH. Идеалната стойност на pH,
както  за  хлора  има  различни  стандарти  за  всички  страни.  За
нормални се считат стойностите от : 6.8 – 7.6.

ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЩИЯ ХЛОР
DPD 3 за определяне на общия хлор във водата. 
Това  измерване  е  необходимо  само,  когато  искате  да  знаете
стойността на неосвободения хлор във водата.
Поставете таблетка  DPD3 в смесителния съд,  след като вече водата
в него е оцветена от DPD1 за определяне на активния хлор.
Разклатете съдържанието на пробата, докато таблетката се разтвори.
След 2 минути, след като пробата е наситила цвета си, сверете по
склата и запомнете стойността – трябва да бъде близък или даже по-
наситен от първия при измерването на активния хлор.
Сега лесно, след като знаете стойността на общия хлор във водата,
можете  лесно  да  изчислите  количеството  неосвободен  хлор  във
водата. Неосвободения хлор = стойността на общия хлор -  тази на
освободения. След приключване на измерването изсипете пробата
на подходящо място и изплакнете с вода от басейна.

ВАЖНО 
- Докосването на таблетките с пръсти пречинява грешно измерване; 
-  Отчитането на резултата трябва да бъде направено веднага след
разтварянето на таблетката; 
- Преди всяко измерване смесителния съд трябва да бъде изплакнат
с вода;
-  Ако  стойностите  на  свободния  хлор  надвишават  10mg/л,
стойността на пробата може да излезе извън цветовия индикатор;
- Стойностите на pH под 6.2 имат винаги жълтеникаво оцветяване; 
- Стойностите на Ph над 8.2 имат винаги червеникаво оцветяване; 
- Тестването на вода с много ниска твърдост ( SBV 4.3<0.7 mmol/l)
може да доведе до погрешно ph измерване;
-  Препоръчва се измерването на pH веднъж на седмица или поне
веднъж на 2 седмици.

ВНИМАНИЕ!
Таблетките са предназначени за измерване на вода в басейна и не
трябва да бъдат използвани с други цели!
Дръжте таблетките на недостъпно за малки деца място.
След досег с таблетките не доксвайте очите и лицието.
В  случай  на  алергии,  кожно  раздразнение  или  проблем  от
медицинско естество, моля свържете се незабавно с лекар.
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