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Vážený zákazníku.
Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od společnosti Hanna Instruments. Před 
použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. V případě, že 
potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@
hanna-instruments.cz. Tento přístroj je v souladu s  směrnicemi.
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ZÁRUKA

Pouze v případě správného používání a údržby přístroje v souladu s instrukcemi v návodu má přístroj 
HI 83200 záruku dva roky na vady materiálu a defekty způsobené výrobou. Tato záruka se vztahuje na 
bezplatnou opravu nebo výměnu. 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nesprávným používáním a manipulací, nebo 
nedodržením předepsané údržby. Požadujete-li servis, obraťte se na svého prodejce. Pokud je přístroj 
v záruce, nahlaste prodejci číslo přístroje, datum nákupu, sériové číslo a charakter poruchy. Pokud se 
na opravu záruka již nevztahuje, budete včas informováni o poplatku za opravu. Pokud má být přístroj 
vrácen do Hanna Instruments, opatřete si autorizační číslo na vrácení zboží od zákaznického centra. 
Řádně zabalený, pojištěný a zaplacený balík s autorizačním číslem pošlete na naši adresu.

Pro další informace se obraťte na svého prodejce.

Chcete-li najít Hanna Office ve vaší oblasti,

navštivte naše internetové stránky

www.hanna-instruments.cz

Hanna Instruments si vyhrazuje právo změnit design, konstrukci a vzhled svých 
produktů bez předchozího upozornění.

HANNA LITERATURA
Hanna vydává celou řadu katalogů a příruček pro široké spektrum aplikací. Referenční literatura  
v současné době pokrývá oblasti jako

 • Úpravy vod
 • Zpracování materiálu
 • Bazény
 • Zemědělství
 • Potraviny
 • Laboratoře

a mnoho jiných. V současné době jsou do knihoven neustále přidávány nové referenční materiály. Pro 
získání katalogů, příruček a letáků kontaktujte nejbližší Hanna zákaznické centrum. Chcete-li najít Hanna 
centrum ve svém okolí, podívejte se na naši domovskou stránku  www.hanna-instruments.cz.

Doporučení pro zákazníky
Před použitím přístroje se ujistěte, že je zcela vhodný pro prováděnou analýzy.
Provoz přístroje v domácím prostředí může způsobit rušení rádia a televize. 
Jakékoliv změny (úpravy přístroje) provedené uživatelem mohou snižovat EMC výkon. 
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EVIDENCE ZBOŽÍ
Vyjměte přístroj z obalu a zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození obsažených 
složek. Pokud objevíte nějakou škodu, hned upozorněte svého prodejce. Přístroj je dodáván s: 

• 4 vzorkovací kyvety s uzávěrem
• kit na přípravu vzorků (pro zakalené nebo koncentrované vzorky viz str. 17)
• hadříky na čištění kyvet (1 ks)
• 60 ml skleněná láhev pro měření rozpuštěného kyslíku (1 ks)
• nůžky
• AC/DC adaptér
• manuál

Kit na přípravu vzorků obsahuje: 
• 4 kyvety (10 ml) s uzávěrem
• 2 plastové kádinky (100 a 170 ml)
• 1 odměrný válec (100 ml)
• 1 stříkačka (60 ml)
• 1 stříkačka (5 ml)
• 1 trychtýř
• 25 filtrační kotouče
• 1 lžička
• 2 pipety
• uhlíkové práškové reagence v sáčcích (50 pcs)
• 1 lahev s demineralizovanou vodou s filtračním uzávěrem na cca 12 litrů deionizované 

vody (v závislosti na tvrdosti vody)
Poznámka: Uskladněte všechny obaly, dokud si nejste jisti, že přístroj pracuje správně. Všechny 

vadné položky musí být vráceny v originálním balení a s dodávaným příslušenstvím.

OBECNÝ POPIS
HI 83200 je multiparametrový stolní přístroj pro laboratorní analýzy. K měření používá 44 
různých metod s použitím práškových i kapalných reagencí. 
HI 83200 může být připojený k PC přes USB kabel. Pro zpracování naměřených výsledků 
používejte HI 92000 Windows® kompatibilní software.
HI 83200 má interaktivní uživatelskou nápovědu, která pomáhá uživateli v průběhu procesu 
analýzy.
Nápověda je dostupná v každém kroku měření. 
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DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
HI 731318    hadříky pro čištění kyvet(4 ks)
HI 731321    skleněné kyvety(4 ks)
HI 731325W    nový uzávěr na kyvetu(4 ks)
HI 740034    uzávěr pro100 ml kádinku(6 ks)
HI 740036    100 ml plastová kádinka(6 ks)
HI 740038    60 ml skleněná lahev se zátkou
HI 740142    1 ml odměrná stříkačka
HI 740143    1 ml odměrná stříkačka(6 ks)
HI 740144   špičky na pipety(6 ks)
HI 740157    plastová pipeta(20 ks)
HI 740220    25 ml skleněný válec s uzávěrem(2 ks)
HI 740223    170 ml plastová kádinka
HI 740224    170 ml plastové kádinky(12 ks)
HI 740225    60 ml odměrná stříkačka
HI 740226    5 ml odměrná stříkačka
HI 740227    filtrační sestava
HI 740228    filtrační disky(25 ks)
HI 740229    100 ml odměrný válec
HI 740230    230 ml demineralizovaná voda
HI 92000    Windows kompatibilní software
HI 920013    kabel pro připojení k PC 
HI 93703-50    čistící roztok pro kyvety(230 ml)
HI 93703-54    sušená pryskyřice(100 g)
HI 93703-55    aktivní uhlí(50 pcs)
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PŘESNOST A SHODNOST MĚŘENÍ
Precision (shodnost) vyjadřuje míru shody 
opakovatelných výsledků mezi sebou. Často 
je vyjádřena jako směrodatná odchylka (SD).
Accuracy (přesnost)je definovaná jako 
shoda mezi výsledkem měření a skutečnou 
hodnotou.
Ačkoliv dobrá shodnost naznačuje dobrou 
přesnost, přesné výsledky mohou být falešné. 
Tyto definice vysvětlují obrázky.

PARAMETRY
Životnost lampy  životnost přístroje
Detektor  křemíkový fotočlánek
Podmínky  0 až 50°C 
  max 90% RH nekondenzující
Napájení  externí 12 Vdc napájecí adaptér
  vestavěné alkalické baterie                                  
Rozměry  235 x 200 x 110 mm
Hmotnost  0.9 Kg
Specifikace, týkající se jednotlivých metod (např. rozsah, rozlišení, atd.) naleznete v sekci 
měření.

 °C: stupně Celsia
 EPA: US Environmental Protection Agency - Agentura pro ochranu životního prostředí
 °F: stupně Fahrenheita
 µg/L:  mikrogramy na litr(ppb)
 mg/L: miligramy na litr(ppm)
 g/L:  gramy na litr(ppt)
 ml:  mililitry
 HR:  vysoký rozsah 
 LR:  nízký rozsah
 MR:  střední rozsah
 PAN: 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol
 TPTZ: 2,4,6-tri-(2-pyridyl)-1,3,5-triazine

ZKRATKY
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HI 93726-01    100 testů pro nikl HR 
HI 93726-03    300 testů pro nikl HR 
HI 93728-01    100 testů pro dusičnany
HI 93728-03    300 testů pro dusičnany
HI 93729-01    100 testů pro fluoridy
HI 93729-03    300 testů pro fluoridy
HI 93730-01    100 testů pro molybden
HI 93730-03    300 testů pro molybden
HI 93731-01    100 testů pro zinek
HI 93731-03    300 testů pro zinek
HI 93732-01    100 testů pro rozpuštěný kyslík
HI 93732-03    300 testů pro rozpuštěný kyslík
HI 93737-01    50 testů pro stříbro
HI 93737-03    150 testů pro stříbro
HI 93738-01    100 testů pro oxid chloričitý
HI 93738-03    300 testů pro oxid chloričitý
HI 93740-01    50 testů pro nikl LR 
HI 93740-03    150 testů pro nikl LR 
HI 93746-01    50 testů pro železo LR 
HI 93746-03    150 testů pro železo LR 
HI 93747-01    100 testů pro měď LR 
HI 93747-03    300 testů pro měď LR 
HI 93748-01    50 testů pro mangan LR 
HI 93748-03    150 testů pro mangan LR 
HI 93749-01    100 testů pro chrom VI LR 
HI 93749-03    300 testů pro chrom VI LR
HI 93755-01    100 testů pro alkalinitu
HI 93755-03    300 testů pro alkalinitu
HI 937521-01    50 testů pro vápník
HI 937521-03    150 testů pro vápník
HI 937520-01    50 testů pro hořčík
HI 937520-03    150 testů pro hořčík
HI 93757-01    100 testů pro ozon
HI 93757-03    300 testů pro ozon
HI 93703-52-2    glycinový prášek, volitelné činidlo pro 100 testů
HI 93750-01    100 testů pro draslík HR 
HI 93750-03    300 testů pro draslík HR 
HI 93751-01    100 testů pro sírany
HI 93751-03    300 testů pro sírany



PRINCIP MĚŘENÍ
Absorpce světla je typickým jevem interakce mezi elektromagnetickým zářením a hmotou. Při 
průchodu světelného paprsku látkou, může být některé záření absorbováno atomy, molekulami 
nebo krystalovou mřížkou.
Pokud se vyskytne čistá absorbance, zlomek absorbovaného světla závisí jak na délce optické 
dráhy skrze látku tak i na fyzikálně-chemických vlastnostech látky podle Lambert-Beerova 
zákona: 

-log I/I
o
 = ελ c d 

nebo
A  = ελ c d

Kde: 
-log I/Io = Absorbance (A)
 Io = intenzita dopadajícího paprsku světla
 I = intenzita paprsku světla po absorpci
 ελ    =      molární extinkční koeficient při vlnové délce λ
 c    =      molární koncentrace látky
 d = optická cesta látkou

Koncentraci “c” lze vypočítat z absorbance látky a dalších známých faktorů.
Fotometrická chemická analýza je založena na možnosti vytvořit absorbující sloučeninu ze 
specifické chemické reakce mezi vzorkem a reagencií. Absorpce sloučeniny striktně závisí na 
vlnové délce příslušného světelného paprsku, měl by být pro měření vybrán úzký pás spektra 
stejně tak jako vhodná střední vlnová délka.
Optický systém HI 83200 je pro zaručení vysokého výkonu a spolehlivých výsledků založen 
na bázi speciální subminiaturní woframové žárovky a interferenčního filtru úzkého pásma.
Pět měřicích kanálů umožňuje širokou škálu měření. 

Schéma HI 83200 (Optické uspořádání)

Mikroprocesorově kontrolovaná speciální wolframová žárovka vyzařuje záření, které je opticky 
upraveno a směřováno na vzorek obsažený v kyvetě. Optická dráha je fixní podle průměru 
kyvety. Poté je světlo spektrálně filtrováno na úzký pás spektra o intenzitě Io nebo I.
Fotoelektrické senzory zachycují záření I, které nebylo absorbováno vzorkem a převádí jej 
na elektrický proud, vytvářející potenciál v rozsahu mV.
Mikroprocesor využívá tento potenciál k převodu vstupní hodnoty na požadovanou měrnou 
jednotku zobrazenou na displeji.
Měření se provádí ve dvou fázích: nejprve se přístroj nuluje a poté se provádí aktuální měření. 
Kyveta má velmi důležitou roli, protože to je optický prvek a tak vyžaduje zvláštní pozornost. 
Je to důležité proto, aby oboje měření  (nulování a měření) bylo opticky stejné. Pokud je to 
možné, použijte pro obě měření stejnou kyvetu. Je nezbytně nutné, aby povrch kyvety byl 
čistý a bez škrábnutí. A to z toho důvodu, aby nedošlo k nechtěnému odrazu nebo absorpci 
světla. Doporučuje se nedotýkat se rukou stěn kyvety. 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

REAGENCE
HI 93700-01    100 testů pro amoniak LR 
HI 93700-03    300 testů pro amoniak LR 
HI 93701-01    100 testů pro volný chlor(práškové)
HI 93701-03    300 testů pro volný chlor(práškové)
HI 93701-F   300 testů pro volný chlor(kapalné)
HI 93701-T    300 testů pro celkový chlor(kapalné)
HI 93702-01    100 testů pro měď HR
HI 93702-03    300 testů pro měď HR
HI 93704-01    100 testů pro hydrazin
HI 93704-03    300 testů pro hydrazin
HI 93705-01    100 testů pro oxid křemičitý
HI 93705-03    300 testů pro oxid křemičitý
HI 93706-01    100 testů pro fosfor
HI 93706-03    300 testů pro fosfor
HI 93707-01    100 testů pro dusitany LR 
HI 93707-03    300 testů pro dusitany LR 
HI 93708-01    100 testů pro dusitany HR 
HI 93708-03    300 testů pro dusitany HR 
HI 93709-01    100 testů pro mangan HR
HI 93709-03    300 testů pro mangan HR
HI 93710-01    100 pH testů
HI 93710-03    300 pH testů
HI 93711-01    100 testů pro celkový chlor(práškové)
HI 93711-03    300 testů pro celkový chlor(práškové)
HI 93712-01    100 testů pro hliník
HI 93712-03    300 testů pro hliník
HI 93713-01    100 testů pro fosfáty LR
HI 93713-03    300 testů pro fosfáty LR
HI 93715-01    100 testů pro amoniak MR testů
HI 93715-03    300 testů pro amoniak MR testů
HI 93716-01    100 testů pro brom
HI 93716-03    300 testů pro brom
HI 93717-01    100 testů pro fosfáty HR
HI 93717-03    300 testů pro fosfáty HR
HI 93718-01   100 testů pro jod
HI 93718-03    300 testů pro jod
HI 93719-01    100 testů pro Mg tvrdost
HI 93719-03    300 testů pro Mg tvrdost
HI 93720-01    100 testů pro Ca tvrdost
HI 93720-03    300 testů pro Ca tvrdost
HI 93721-01    100 testů pro železo HR 
HI 93721-03    300 testů pro železo HR 
HI 93722-01    100 testů pro kyselinu kyanurovou
HI 93722-03    300 testů pro kyselinu kyanurovou
HI 93723-01    100 testů pro chrom VI HR 
HI 93723-03    300 testů pro chrom VI HR
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POPIS PŘÍSTROJE

POPIS FUNKCÍ

Navíc pro udržení stejných podmínek během nulování a měření je třeba, kyvetu uzavírat pro 
ochranu před kontaminací.
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Popis   Rozsah Metoda
hliník   0.00 až 1.00 mg/L aluminon
alkalinita   0 až 500 mg/L kolorimetrická
amoniak MR   0.00 až 10.00 mg / L Nesslerova
amoniak LR   0.00 až 3.00 mg/L Nesslerova
brom   0.00 až 8.00 mg/L DPD
vápník   0 až 400 mg/L oxalát
volný chlor   0.00 až 2.50 mg / L DPD
celkový chlor   0.00 až 3.50 mg / L DPD
oxid chloričitý   0.00 až 2.00 mg/L chlorfenolová červeň
chrom VI HR   0 až 1000 mg/L diphenylkarbohydrazid
chrom VI LR   0až 300 mg/L diphenylkarbohydrazid
barva vody   0 až 500 PCU kolorimetrická Pt-Co
měď HR   0.00 až 5.00 mg/L bicinchoninát
měď LR   0 až 1000 mg/L bicinchoninát
kyanurová kyselina   0 až 80 mg/L turbidimetrická 
fluoridy   0.00 až 2.00 mg/L SPADNS
tvrdost - vápník   0.00 až 2.70 mg/L kolorimetrická
tvrdost - hořčík   0.00 až 2.00 mg/L kolorimetrická
hydrazin   0 až 400 mg/L p-dimethylaminobenzaldehyd
jód   0.0 až 12.5 mg/L DPD
železo HR   0.00 až 5.00 mg/L fenantrolin
železo LR   0 až 400 mg/L TPTZ
hořčík   0 až 150 mg/L kalmagit 
mangan HR   0.0 až 20.0 mg/L oxidace jodistanem
mangan LR   0 až 300 mg/L PAN
molybden   0.0 až 40.0 mg/L kyselina thioglykolová
nikl HR   0.00 až 7.00 g/L fotometrická
nikl LR   0.000 až 1.000 mg/L PAN 
dusičnany   0.0 až 30.0 mg / L redukce kadmiem
dusitany HR   0 až 150 mg/L síran železnatý
dusitany LR   0.00 až 0.35 mg/L diazotování
rozpuštěný kyslík   0.0 až 10.0 mg/L Winklerova
ozon   0.00 až 2.00 mg/L DPD
pH   6.5 až 8.5 pH fenolová červeň
fosfáty HR   0.0 až 30.0 mg/L aminokyselina
fosfáty LR   0.00 až 2.50 mg/L kyselina askorbová
fosfor   0.0 až 15.0 mg / L  aminokyselina
draslík HR   20 až 200 mg/L turbidimetrická
draslík MR   10 až 100 mg/L turbidimetrická
draslík LR   0.0 až 20.0 mg/L turbidimetrická
oxid křemičitý   0.00 až 2.00 mg/L Heteropoly Blue
stříbro   0.000 až 1.000 mg/L PAN
sírany   0 až 100 mg/L turbidimetrická 
zinek   0.00 až 3.00 mg/L zinkon

STANDARDNÍ METODY
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POPIS KLÁVESNICE

Klávesnice obsahuje 8 přímých tlačítek a 3 funkční klávesy s následujícími funkcemi:

 Stisknutím tlačítka vykonáte funkci zobrazenou nad tlačítkem na LCD displeji. 
ESC  Stiskněte pro výstup z aktuální obrazovky. 

 Stiskněte tlačítko pro přístup ke zvolené metodě měření. 

 Stisknutím tlačítka se přesunete v menu nebo v nápovědě směrem nahoru. Používá 
         se také na zvýšení nastavené hodnoty a pro přístup k druhé úrovni funkcí.

 Stisknutím tlačítka se přesunete v menu nebo v nápovědě směrem dolů. Používá  
        se také na snížení nastavené hodnoty a pro přístup k druhé úrovni funkcí.

 Stisknutím tlačítka se zaznamená aktuální měření.
RCL

 Stiskněte pro rekalibraci. 
HELP  Stiskněte pro zobrazení nápovědy. 

SETUP

 Stiskněte tlačítko pro přístup k nastavení obrazovky.

1) kryt na kyvety
2) značka pro indexování
3) značka pro kyvetu
4) LCD
5) klávesnice se zvýšenou odolností proti vlhkosti
6) ON/OFF vypínač
7) konektor napájení
8) USB konektor

122

Analyzovaná data mohou být spravována za pomoci Hanna Windows® kompatibilního softwaru -  
HI 92000.  

SPRÁVA DAT

Windows® is registered Trademark of “Microsoft Co.”
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Při měření vzorků by měly být pečlivě dodržovány níže uvedené pokyny. 
• Příliš barevné nebo nerozpustné látky mohou způsobovat nepřesné výsledky. Je proto 

vhodné vzorky upravit za pomoci aktivního uhlí nebo filtrací (viz str. 17, kapitola “Příprava 
vzorků”. 

• Ujistěte se, že kyveta je naplněna správně: spodní meniskus hladiny kapaliny v kyvetě je 
ve stejné úrovni jako ryska (10 ml). 

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ
• Přesné odměření množství 0,5 ml reagence za pomoci 1 ml stříkačky:

(a) Píst zatlačte úplně do injekční stříkačky a vložte její hrot do roztoku. 
(b) Vytáhněte píst až ke spodnímu okraji těsnění stříkačky, t.j. přesně na značku 0,0 ml. 
(c) Vyjměte stříkačku a důkladně očistěte vnější část injekční stříkačky. Ujistěte se, že na 

špičce stříkačky nejsou žádné kapky kapaliny. Poté držte stříkačku ve svislé poloze 
nad kyvetou, zatlačte píst dolů, dokud nebude spodní hrana těsnění přesně na značce 
0,5 ml, i když je ve špičce ještě kapalina.  

POUŽITÍ PRÁŠKOVÝCH A KAPALNÝCH REAGENCÍ
• Správné použití kapátka: 

(a) Pro dosažení reprodukovatelných výsledků poklepte kapátkem několikrát o stůl a otřete 
vnější hrot kapátka hadříkem. 

(b) Při dávkování činidla vždy držte lahvičku s kapátkem ve svislé poloze. 

OBECNÉ TIPY PRO PŘESNÉ MĚŘENÍ

(c)(a) (b)

121

Přístroj zobrazí upozornění, pokud je naměřená hodnota mimo rozsah přístroje, nebo pokud nevyhovují 

podmínky měření. Tyto zprávy jsou popsány níže.

No Light: Zdroj světla nefunguje správně. 

Light Leak: Nadměrné množství světla dopadajícího na detektor.

Inverted cuvettes: Kyveta se vzorkem a slepým pokusem jsou 
obráceně. 

Battery Low: Kapacita baterie je menší než 10%.

Light Low: Přístroj nemůže nastavit úroveň světla. Zkontrolujte, zda 
vzorek neobsahuje žádné nečistoty.

CHYBOVÉ ZPRÁVY A UPOZORNĚNÍ

Light High: Příliš mnoho světla pro provedení měření. Zkontrolujte 
kyvetu se slepým pokusem. 
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• Správné použití práškových reagencí:
(a) Pro otevření sáčku s reagencí používejte nůžky.
(b) Stiskněte okraje sáčku a vytvořte žlábek pro lepší dávkování reagence.
(c) Vysypte obsah sáčku.

POUŽITÍ KYVET
• Pro reprodukovatelnost měření je velmi důležité správné míchání. Popis míchání vzorků je uveden  

v každé související kapitole. 
(a)  Kyvetu držte ve vertikální pozici. Obraťte ji vzhůru nohama a počkejte až se roztok dostane k uzávěru 

kyvety, pak kyvetu převraťte a roztok se přelije zase zpátky. To je jedno převrácení. Správné míchání 
zahrnuje 10-15 takových převrácení za 30 sekund. Tato metoda míchání je označena jako “invert 

to mix (míchání převracením)”.

(b) Protřepání kyvety, pohyb kyvetou nahoru a dolů. Protřepání může být jemné nebo intenzivní. Tato 
metoda míchání je označena jako “shake gently (třepte jemně)” nebo “shake vigorously (třepte 
intenzivně)”:

• Věnujte pozornost tomu, aby kyveta úplně zapadla do drážky držáku a aby souhlasila bílá značka na 
kyvetě se značkou na přístroji.

míchejte jemně míchejte intenzivně

120

INTERFERENCE
- hliník nad 6 mg/L
- kadmium nad 0.5 mg/L
- měď nad 5 mg/L
- železo nad 7 mg/L
- manganan nad 5 mg/L
- nikl nad 5 mg/L

Zinc

• Kyvetu zavřete, vložte ji do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí  
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a k obsahu přidejte 0.5 ml HI 93731B-0.

Poznámka: Aby se zabránilo kontaminaci z polykar-
bonátové zátky, před jejím nasazením ještě kyvetu 
uzavřete dodávanou HDPE plastovou zátkou. 

• Kyvetu uzavřete a obsah 15 sekund míchejte. 

• Kyvetu vložte znovu do přístroje. 
• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 

měřením. Nebo počkejte 3 minuty a 30 sekund a stiskněte 
READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. 
Na displeji se zobrazí množství zinku v mg/L. 
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• Pro co nejlepší výsledky a aby se předešlo úniku činidla, ještě před měřením uzavřete kyvetu dodanou 

zátkou z plastu  a černým uzávěrem. 
• Pokaždé, když se kyveta používá, musí být uzávěr utažen stejně. 
• Pokaždé, když je kyveta vkládána do přístroje, musí být očištěna, suchá, 

bez mastných skvrn a otisků prstů. Vyleštěte kyvetu hadříkem HI 731318 
nebo jinou vhodnou tkaninou.  

• Míchání může způsobit vznik bublinek, které mohou zkreslovat měření. 
Pro odstranění bublinek jemně kyvetou poklepejte nebo je můžete 
odstranit jemným kroužením kyvetou. 

• Po přidání reagence nenechte kyvetu stát příliš dlouho. Respektujte čas 
specifikovaný pro každou metodu měření.

• Je možné provést více měření za sebou, nicméně se doporučuje změřit 
pro každý vzorek i slepý pokus. Pro měření i slepý pokus používejte 
stejnou kyvetu. 

•  Vzorek ihned po měření zlikvidujte, aby se předešlo trvalému obarvení 
skla kyvety. 

• Doporučená teplota měření je 25 °C. Obecně platí, že při teplotě nižší 
než 20 °C se reakční čas zvyšuje a při teplotě nad 25 °C se reakční čas 
snižuje. 

INTERFERENCE
• Nejčastější interference měření byly popsány v sekci “Metody měření”. 

119 Zinc

ZINEK

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 3.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.03 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm 
Metoda  Adaptace na Standardní metodu pro výzkum vod a odpadních vod,  

 18. edice, zinkonova metoda. Reakce mezi zinkem a činidlem způsobí  
 zbarvení vzorku od oranžové až po tmavě fialovou.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93731A-0 reagence pro zinek 1 balení
HI 93731B-0 cyklohexanon  0.5 ml

REAGENCE
HI 93731-01 reagence 100 testů
HI 93731-03 reagence 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Zinc(viz str.12).

• Odměrný válec naplňte vzorkem po značku 20 ml.

• Pak přidejte obsah balení HI 93731A-0 s činidlem pro 
zinek, válec zavřete a několikrát obraťte, aby se obsah 
důkladně promíchal a reagence rozpustila. 

• Kyvetu naplňťe zreagovaným vzorkem po značku 10 ml.
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REFERENČNÍ TABULKA METOD
Metoda Popis metody     Strana 
  

 1 Hliník  21

 2 Alkalinita  23

 3 Amoniak MR  25                

 4 Amoniak LR  27

       5 Brom  29

 6 Vápník           31

 7 Volný chlor  33

 8 Celkový chlor  36

 9 Oxid chloričitý  39

 10 Chrom VI HR  42

 11 Chrom VI LR  44

 12 Barva vody  46

 13 Měď HR  48

 14 Měď LR  50

 15 Kyselina kyanurová 52

 16 Fluoridy  54

 17 Tvrdost (vápník) 56

 18 Tvdrost (hořčík) 59

 19 Hydrazin  62

 20 Jód  64

 21 Železo HR  66

 22 Železo LR  68

Metoda Popis metody     Strana 
  

 23 Hořčík  71

 24 Mangan HR  73

 25 Mangan LR  75

 26  Molybden  78

 27 Nikl HR  81

 28 Nikl LR  83

 29 Dusičnany  86

 30 Dusitany HR  88

 31 Dusitany LR  90

 32 Rozpuštěný kyslík  92

 33 Ozon  94

 34 pH  97

 35 Fosfáty HR  99

 36 Fosfáty LR  101

 37 Fosfor  103

 38 Draslík HR  105

 39 Draslík MR  108

 40 Draslík LR  110

 41 Křemík  112

 42 Stříbro  114

 43 Sírany  117

 44 Zinek  119

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
• Chemické látky, které reagencie obsahují, mohou být nebezpečné, pokud je s nimi 
nesprávně manipulováno. 
• Před provedením měření si pečlivě přečtěte bezpečnostní list (MSDS).

• Ochranné pomůcky: Používejte ochranné brýle a oděv. Postupujte podle instrukcí. 
• Rozlití činidla: Pokud dojde k rozlití činidla, tekutinu utřete a opláchněte větším množstvím vody.
 Pokud se činidlo dostane do kontaktu z kůží, zasaženou oblast pečlivě opláchněte proudem vody. 

Vyvarujte se vdechování výparů.
• Likvidace odpadů: Pro odstranění reagence nebo zreagovaného vzorku viz bezpečnostní list (MSDS).

118

• Přidejte obsah balení HI 93751-0.

• Kyvetu uzavřete a několikrát obraťte tak, aby se 
obsah promíchal (1 minuta-30 obratů).

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 
• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání 

před měřením. Nebo počkejte 5 minut a stiskněte 
READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede 
měření. Na displeji se zobrazí množství síranů(SO4

2)
v mg/L. 

INTERFERENCE

- vápník (jako CaCO3) nad 20000 mg/L
- chloridy (jako Cl-) nad 40000 mg/L
- hořčík (jako MgCO3) nad 10000 mg/L
- křemík (jako SiO2) nad 500 mg/L

Interference může způsobovat také vysoká barva nebo velké množství nerozpuštěných látek. Nerozpuštěné 
látky je možné odstranit filtrací.
Velké množství organické hmoty může bránit srážení síranu barnatého. 

Sulfate



NAPÁJENÍ A POUŽITÍ BATERIÍ
Přístroj může být napájen AC/DC adaptérem (v ceně) nebo vestavěnými alkalickými bateriemi.  
Poznámka: Před odpojením přístroj vždy vypněte, aby se nevymazala žádná data.
Při zapnutí přístroj ověří, jestli je adaptér připojený a na LCD displeji 
se zobrazí stav baterie. 

- baterie se nabíjí z externího adaptéru   

      

- baterie je plně nabita (přístroj je připojen adaptérem)

- kapacita baterie (není externí adaptér)

 
- prázdná baterie (není externí adaptér)

- vybitá baterie (není externí adaptér)
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NÁVOD K OBSLUZE

• Zapněte přístroj vypínačem ON/OFF.
• Přístroj provede autodiagnostický test. V průběhu testu se na LCD objeví logo Hanna Instrument.  

V případě, že byl test úspěšný, po 5 sek. se na displeji zobrazí poslední použitá metoda. 
• Pokud chcete zvolit jinou metodu, stiskněte tlačítko METHOD a na displeji se zobrazí všechny dostupné 

metody.
• Za pomoci šipek si zvolte požadovanou metodu a stiskněte Press Select.

• Po zvolení metody postupujte podle měření popsaného v příslušné sekci. 

VÝBĚR METODY

117

CHARAKTERISTIKA 
Rozsah 0 až 100 mg/L
Rozlišení 5 mg/L
Přesnost ±5 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Zdroj světla Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 466 nm 
Metoda  Sírany se sráží s krystaly chloridu barnatého. Měří se světelná absorbance suspenze. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis   Množství
HI 93751-0 indikační reagence  1 balení

REAGENCE
HI 93751-01 reagence pro100 testů
HI 93751-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
Poznámka: pro přípravu vzorků viz kapitolu ze str. 17 - ZAKALENÉ VZORKY. 
• V sekci Method Selection vyberte metodu Sulfate(viz 

str.12).

• Kyvetu naplňte po značku 10 ml vzorkem bez reagencí.

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko.

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí  
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte.

Sulfate

SÍRANY
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SPRÁVA DAT
Přístroj je vybaven funkcí záznamu dat, která vám pomůže udržet přehled ve všech vašich analýzách. 
Do paměti přístroje můžete uložit až 200 měření. Ukládání, prohlížení a mazání dat je možné pomocí 
tlačítek LOG a RCL.
Ukládání dat: Ukládat můžete pouze platné měření. Po stisknutí tlačítka LOG přístroj uloží poslední 
platné měření spolu s přesným časem a datem.
Prohlížení a mazání dat: Prohlížet a mazat data můžete za pomoci tlačítka RCL. Vymazat se dá 

pouze poslední uložené měření. Kromě toho můžete odstranit všechna data najednou. 

CHEMICKÁ FORMA
Konverzní faktory chemické formy jsou do přístroje předprogramovány a jsou specifické pro každou 
metodu.  Aby bylo možné zobrazit výsledek na displeji v požadované chemické formě, stiskněte šipky 
nahoru nebo dolu pro přístup do druhé úrovně funkce, a poté stiskněte klávesu Chem Frm pro přepínání 
mezi chemickými formami zvolené metody. 

ZVLÁŠTNÍ KONVERZE
V případě měření tvrdosti (hořčík / vápník) je možné použít zvláštní konverzní faktory pro převod z mg/L 
na francouzské stupně (°f), německé stupně (°dH) a anglické stupně (°E) tvrdosti. Toho lze dosáhnout 
stisknutím tlačítka se šipkami pro vstup do druhé úrovně funkce. Pro přepínání mezi °f, °dH, °E a mg/L 
stiskněte klávesu Unit.

• Před provedením měření si pečlivě přečtěte všechny instrukce. 

116Silver

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Naplňte druhou kyvetu po značku 10 ml reakčním vzorkem. 

• Přidejte 3 kapky disperzního činidla (HI 93703-51), 
kyvetu uzavřete a opatrně míchejte10 sekund.

• Druhou kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Pro začátek měření stiskněte tlačítko READ. Přístroj zobrazí obsah 
stříbra v mg/L.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
Al

3+
 nad 30 mg/L   Fe

2+
 nad 1.5 mg/L

Ca
2+

nad 1000 mg/L jako CaCO3  Fe
3+

 nad 10 mg/L
Cd

2+
 nad 20 mg/L   K

+
 nad 500 mg/L

Cl
-
 nad 8000 mg/L   Mn2+ nad 25 mg/L

Co
2+

 nad 1.5 mg/L   Mg2+ nad 1000 mg/L jako MgCO3
Cr

3+
 nad 20 mg/L   Na

+
 nad 5000 mg/L

Cr
6+

 nad 40 mg/L   Ni
2+

 nad 1.5 mg/L
Cu

2+
 nad 15 mg/L   Pb

2+
 nad 20 mg/L

F
-
 nad 20 mg/L    Zn

2+
 nad 30 mg/L

10 ml

# 2

3



14

V režimu nastavení mohou být změněny parametry přístroje. Některé parametry ovlyvňují sled měření, jiné 
jsou hlavní parametry, které mění chování nebo vzhled přístroje. 
Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko SETUP.
Pro návrat na hlavní obrazovku stiskněte tlačítko ESC 
nebo SETUP.
Zobrazí se aktuálně nakonfigurovaná nastavení a seznam 
nastavení parametrů. Pro další informace stiskněte tlačítko 
HELP.
Stisknutím šipek si zvolíte parametr a hodnotu parametru 

změníte následovně:
Podsvícení
Hodnoty: 0 až 8.
Pro změnu intenzity podsvícení stiskněte tlačítko Modify.
Pro zvýšení nebo snížení hodnoty stiskněte funkční tlačítka 
 nebo šipky. 
Pro potvrzení stiskněte funkční tlačítko Accept, nebo 
stiskněte ESC pro návrat do režimu nastavení bez uložení 
nové hodnoty.

Kontrast
Hodnoty: 0 až 20
Tato funkce se používá pro nastavení kontrastu displeje. 
Pro změnu kontrastu stiskněte tlačítko Modify.
Pro zvýšení nebo snížení hodnoty stiskněte funkční tlačítka 
  nebo šipky. 
Pro potvrzení stiskněte funkční tlačítko Accept, nebo 
stiskněte ESC pro návrat do režimu nastavení bez uložení 

nové hodnoty.

NASTAVENÍ

115 Silver

• Do druhé kádinky přidejte přesně 1.0 ml HI 93737B-0 (vzorek)
a krouživým pohybem obsah promíchejte. Stiskněte TIMER a na 
displeji se zobrazí odpočítávání před přídavkem reagence C. Nebo 
počkejte 2 minuty a pak reagenci C přidejte do kádinky. 

• Pak do obou kádinek přidejte přesně 1.0 ml HI 93737C-0 a obsah 
krouživým pohybem promíchejte. Stiskněte TIMER nebo počkejte 
2 minuty. 

• Pak, v obou případech, přidejte přesně 1.0 ml HI 93737D-0  
fixačního činidla a obsah krouživým pohybem promíchejte. Stisk-
něte TIMER nebo počkejte 2 minuty. 

• Kyvetu naplňte po značku 10 ml vzorkem. 

• Přidejte 3 kapky HI 93703-51, kyvetu uzavřete a obsah promíchejte 
otáčením kyvety cca 10 sekund. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

# 2

# 1
10 ml

3
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Datum / čas
Tato funkce slouží pro změnu data a času.
Pro změnu data nebo času stiskněte tlačítko Modify.
Použijte funkční tlačítka pro zvýraznění hodnoty, která má 
být změněna (rok, měsíc, den, hodiny, minuty nebo sekundy). Pro 
změnu hodnoty stiskněte tlačítka se šipkami. 
Pro potvrzení stiskněte funkční tlačítko Accept, nebo stiskněte 

ESC pro návrat do režimu nastavení bez uložení nové hodnoty.

Formát času
Možnost výběru: AM/PM nebo 24 hour.
Pro zvolení příslušného formátu času stiskněte funkční tlačítko. 

Formát data
Pro změnu formátu data stiskněte tlačítko Modify.
Pro změnu hodnoty stiskněte tlačítka se šipkami. 
Pro potvrzení stiskněte funkční tlačítko Accept, nebo stiskněte 
ESC pro návrat do režimu nastavení bez uložení nového formátu. 

Jazyk
Stiskněte odpovídající tlačítko pro změnu jazyka. 
Pokud nemůže být načten nový jazyk, načte se dříve vybraný jazyk. 

Výukový program
Možnost výběru: Enable (povolit) nebo Disable (zakázat).
Pokud je táto fuknce povolena, uživateli je k dispozici stručný 
průvodce vztahující se k aktuální obrazovce. Pro povolení/zakázání 
výukového programu stiskněte funkční klávesu.

Zvuky
Možnost výběru: Enable (povolit )nebo Disable (zakázat).
Pokud jsou povoleny, při každém stlačení klávesy se ozve krátké 
pípnutí. Při detekci chyby nebo stisknutí neaktivního tlačítka se 
ozve dlouhé pípnutí. 

Pro povolení/zakázání zvuků stiskněte funkční klávesu.
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STŘÍBRO

CHARAKTERISTIKA 
Rozsah  0.000 až 1.000 mg/L 
Rozlišení  0.005 mg/L
Přesnost  ±0.020 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ± 0.001 mg/L  
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem   při 575 

nm 
Metoda  Adaptace na PAN metodu. Reakce mezi stříbrem a činidlem   

způsobí oranžové zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI 93737A-0 pufrační reagence A 1 ml
HI 93737B-0 pufrační reagence B 1 ml
HI 93737C-0 indikační reagence C 2 ml
HI 93737D-0 fixační reagence D 2 ml
HI 93703-51 disperzní látka 4-6 kapek

REAGENCE
HI 93737-01 reagence pro 50 testů
HI 93737-03 reagence pro 150 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Silver  

(viz str.12).

Poznámka: pro nejlepší výsledky dodržujte teplotu analýzy 
mezi 20-24°C.

• Odměrné kádinky naplňte vzorkem po značku 25 ml.

• Do jedné z kádinek přidejte 1.0 ml HI 93737A- 0 
(slepý pokus) a krouživým pohybem obsah promíchejte. 



• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí  “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro 
měření.

• Kyvetu vyjměte a přidejte obsah balení HI 93705C-0, kyvetu zavřete a obsah 
opatrně promíchejte tak, aby se rozpustil. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 3minuty a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. Na displeji 
se zobrazí množství oxidu křemičitého (SiO2) v mg/L. 

• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY. 
• Pro převedení výsledku na mg/L křemíku (Si) stiskněte 

tlačítko Chem Frm

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE

- fosfáty nad 60 mg/L
- fosfáty nad 75 mg/L
- sulfidy a vysoká koncentrace železa
- interference způsobené barvou a turbiditou mohou být eliminovány provedením nulového měření  
s originálním vzorkem vody.  
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HI 83200 nabízí uživateli interaktivní kontextovou nápovědu. 

Pro vstup do obrazovky s nápovědou stiskněte tlačítko HELP.
Přístroj zobrazí příslušné informace o aktuální problematice. Pro 
rolování v textu použijte šipky.     
Při stisknutí tlačítka Support se na obrazovce zobrazí seznam 
Hanna servisů spolu s kontaktními informacemi. 
Po stisknutí tlačítka Accessories se na obrazovce zobrazí 
seznam reagencí a příslušenství pro měření. 
Pro výstup z obrazovky s příslušenstvím a servisem stiskněte 
tlačítko ESC a přístroj se vrátí do obrazovky s nápovědou. 
Pro výstup z nápovědy stiskněte HELP nebo ESC a přístroj se 
vrátí na poslední zobrazenou obrazovku. 

ID přístroje
Možnost výběru: 0 až 9999.
Tato funkce slouží pro nastavení identifikačního čísla přístroje. ID 
přístroje se používá při výměně dat s PC. 
Pro změnu ID stiskněte tlačítko Modify.
Pro změnu hodnoty ID stiskněte tlačítka se šipkami. 
Pro potvrzení stiskněte funkční tlačítko Accept, nebo stiskněte ESC 
pro návrat do režimu nastavení bez uložení nového formátu. 

Informace o přístroji
Pro zobrazení modelu přístroje stiskněte tlačítko Select. Na obra-
zovce se zobrazí programové vybavení (firmware), jazyková verze 
a sériové číslo přístroje. 

Pro návrat do režimu nastavení stiskněte tlačítko ESC.

HELP MODENÁPOVĚDA

113 Silica
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PŘÍPRAVA VZORKŮ

PROCES PŘÍPRAVY VZORKŮ
Následující postup přípravy vzorků se použije v případě:
• barevných nebo zakalených vzorků (turbidita).
• koncentrované vzorky, u kterých je výsledek analýzy přes rozsah parametru.
Použijte doplňky obsažené v kitu na přípravu vzorků podle následujícího návodu. 

BAREVNÉ NEBO ZAKALENÉ VZORKY:
Barva nebo nerozpuštěné částice ve vzorcích mohou způsobit rušení měření. Tato rušení lze odstranit 
použitím aktivního uhlí nebo filtrací. 
• Pokud vzorek vody obsahuje suspendované částice, nechte vzorek v kádince stát, dokud se většina 

z částic neusadí. Potom použijte pipetu na přenos supernatantu do jiné kádinky. Aby se zabránilo 
rozptylu usazených částic, zabraňte vzniku bublinek v roztoku. 

• Do odměrného válce odměřte 100 ml vzorku. 

• Pokud je roztok stále barevný, nebo zakalený, přelijte 
ho do 170 ml kádinky a přidejte obsah sáčku s aktivním 
uhlím. 

• Směs zamíchejte lžičkou a nechte 5 minut stát. 

• Poskládejte si filtrační papír podle návodu na obrázku. Složte ho 
tak, aby tvořil kužel. Složený filtrační papír vložte do 
trychtýře. 

112Silica

OXID KŘEMIČITÝ

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 2.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost  ±0.03 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 610 nm 
Metoda  Adaptace na ASTM příručku pro vodu a environmentální technologie, D859, 

metoda Heteropoly Blue. reakce mezi činidlem a oxidem křemičitým způsobí modré 
zbarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93705A-0 molybdenan  6 kapek
HI 93705B-0 kys. citronová  1 balení
HI 93705C-0 aminokyselina  1 balení

REAGENCE
HI 93705-01 reagence pro 100 testů
HI 93705-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Silica(viz str.12).

• Kyvetu naplňte po značku 10 ml vzorkem. 

• Přidejte 6 kapek HI 93705A-0, kyvetu uzavřete a obsah 
promíchejte kroužícím pohybem kyvetou. 

• Počkejte 4 minuty a přidejte obsah balíčku HI 93705B-0 
s kyselinou citronovou, obsah míchejte, dokud se úplně 
nerozpustí. 

• Počkejte 1 minutu. V této kyvetě budete mít vzorek pro slepý 
pokus. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 



• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a přidejte do ní obsah balíčku HI 93750B-0. 
Kyvetu uzavřete a jednu minutu jemně míchejte obracením kyvety 
nahoru a dolů.

• Kyvetu znovu vložte do přístroje.
• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 

měřením. Nebo počkejte 2 minuty a stiskněte READ. Po skončení 
odpočítávání přístroj provede měření. Na displeji se zobrazí 
množství draslíku (K) v mg/L. 

• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY. 
• Pro převedení výsledku na mg/L oxidu draselného (K2O) stiskněte 

tlačítko Chem Frm.
• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- amoniakem nad 10 ppm
- vápníkem nad 10000 ppm jako CaCO3 
- chloridy nad 12000 ppm
- hořčíkem nad 8000 ppm jako MgCO3

- sodík nad 8000 ppm
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• Obsah kádinky přefiltrujte přes filtrační papír. 

 Teď je vzorek připraven k měření.

• Pokud je vzorek ještě barevný, nebo zakalený, zopakujte celý proces ještě jednou. Po skončení 
procedury použitý filtrační papír vyhoďte a kádinku, trychtýř a odměrný válec pečlivě umyjte. Pro 
další vzorek vždy používejte nový filtrační papír. 

KONCENTROVANÉ VZORKY:
Pokud je výsledek měření mimo rozsah použité metody, vzorek musí být zředěn. Následující postup 
popisuje jak vzorek zředit za pomoci faktoru “N”(to je zředit vzorek “N-krát”):

• Pro změření přesného objemu vzorku použijte odměrný válec. Pro objemy < 20 ml použijte stříkačku. 

Poznámka: Chcete-li naměřit přesně 5 ml vzorku za pomoci stříkačky, zatlačte píst úplně do injekční 
stříkačky a vložte její hrot do vzorku. Vytáhněte píst, dokud spodní okraj těsnění není na 5 ml značce 
stříkačky.

předpokládána úroveň kapaliny 
nasátá stříkačkou

111 Potassium LR
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• Odstraňte uzávěr a naplňte lahev s označením Demineralizer Bottle vodou z kohoutku. 

• Nasaďte uzávěr a obsah lahve jemně promíchejte aspoň 2 minuty. 

• Otevřete horní část lahve Demineralizer Bottle a jemně nalijte demineralizovanou vodu do odměrného 

válce po značku se 100 ml. Poznámka: Iontový měnič v lahvi je vybaven indikátorem látky. Indikátor 
látky se změní ze zelené barvy na modrou, pokud je iontový měnič plně vyčerpán a je ho potřeba 
vyměnit. 

• Roztok nalijte do 170 ml kádinky, na kádinku nasaďte víčko a několikrát   
promíchejte. 

110Potassium LR

DRASLÍK MALÝ ROZSAH - LR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.0 až 20.0 mg/L
Rozlišení  0.5 mg/L
Přesnost  ±3.0 mg/L ±7% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.5 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 610 nm 
Metoda   Adaptace na turbidickou tetrafenylboritanovou metodu. Reakce mezi draslíkem   

 a činidlem způsobí vznik zákalu ve vzorku.
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis    Množství
HI 93750A-0 reagence pro draslík   6 kapek
HI 93750B-0 prášková reagence   1 balení

REAGENCE
HI 93750-01 reagence pro 100 testů
HI 93750-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
Poznámka: pro přípravu vzorků viz kapitolu ze str. 17 - ZAKALENÉ VZORKY. 
• V sekci Method Selection vyberte metodu Potassium 

LR(viz str.12).

• Kyvetu naplňte po značku 10 ml vzorkem. 

• Přidejte 6 kapek HI 93750A-0, kyvetu uzavřete a obsah 
promíchejte kroužícím pohybem kyvetou. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko.



• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a přidejte do ní obsah balíčku HI 93750B-0. 
Kyvetu uzavřete a jednu minutu jemně míchejte obracením kyvety 
nahoru a dolů.

• Kyvetu znovu vložte do přístroje.
• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 

měřením. Nebo počkejte 2 minuty a stiskněte READ. Po skončení 
odpočítávání přístroj provede měření. Na displeji se zobrazí 
množství draslíku (K) v mg/L. 

• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY. 
• Pro převedení výsledku na mg/L oxidu draselného (K2O) stiskněte 

tlačítko Chem Frm.
• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- amoniakem nad 10 ppm
- vápníkem nad 10000 ppm jako CaCO3 
- chloridy nad 12000 ppm
- hořčíkem nad 8000 ppm jako MgCO3

- sodík nad 8000 ppm
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• Pokud je roztok příliš barevný, nebo zakalený, přidejte k němu obsah sáčku s aktivním uhlím, postupujte 
podle kapitoly Barevné nebo zakalené vzorky ze str. 17. 

• Vypočítejte faktor ředění N:
 N = 100/V
 Kde:

V je objem původního vzorku nalitého do odměrného válce v ml a 100 je konečný objem v odměrném 
válci v ml. 

• Při provádění měření vynásobte naměřenou hodnotu faktorem ředění tak, abyste získali původní 
koncentraci analytu v původním vzorku:

 Např.:
 Naměřená hodnota = hodnota A
 Faktor ředění = N
 Skutečná hodnota v původním vzorku = A x N

Poznámka: Metody na měření draslíku (střední a velký rozsah) vyžadují ředění vzorku 1:5 (N = 5, V = 
20 ml) a 1:10 (N = 10, V = 10 ml). Vzhledem k tomu, že ředění musí být provedeno vždy, je již 
zahrnuté v konečném výsledku a není nutné násobit faktorem ředění. 

109 Potassium MR
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HLINÍK

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 1.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost  ±0.02 mg/L ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka  ±0.01 mg/L

Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm
Metoda  Adaptace na hliníkovou metodu. Reakce mezi hliníkem a reagencemi způsobuje 

 rudý odstín ve vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93712A-0 kyselina askorbová  1 balení
HI 93712B-0 činidlo Aluminon  1 balení
HI 93712C-0 bělící prášek  1 balení

REAGENCE
HI 93712-01 reagence na 100 testů
HI 93712-03 reagence na 300 testů
pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Aluminum  

(viz str.12).

• Kádinku s odměrkou naplňte 50 ml vzorku.

• Přidejte obsah sáčku HI 93712A-0 a míchejte, dokud se obsah 
nerozpustí. 

• Přidejte obsah sáčku HI 93712B-0 a míchejte, dokud se obsah 
nerozpustí. Teď máme vzorek připravený. 

• Naplňte vzorkem obě dvě kyvety po značku 10 ml.

10 ml10 ml

# 1 # 2

108Potassium MR

DRASLÍK STŘEDNÍ ROZSAH - MR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  10 až 100 mg/L
Rozlišení  2.5 mg/L
Přesnost  ±15 mg/L ±7% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka  ±2.5 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 610 nm 
Metoda   Adaptace na turbidickou tetrafenylboritanovou metodu. Reakce mezi draslíkem  

 a činidlem způsobí vznik zákalu ve vzorku.
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis    Množství
HI 93750A-0 reagence pro draslík   6 kapky
HI 93750B-0 prášková reagence   1 balení

REAGENCE
HI 93750-01 reagence pro 100 testů
HI 93750-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
Poznámka: pro přípravu vzorků viz kapitolu ze str. 18 - KONCENTROVANÉ VZORKY. 
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Potassium MR (viz str.12).

• Kyvetu naplňte po značku 10 ml vzorkem. 

• Přidejte 6 kapek HI 93750A-0, kyvetu uzavřete a obsah 
promíchejte kroužícím pohybem kyvetou. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko.



• Do jedné ze dvou kyvet přidejte obsah sáčku HI 93712C-0. 
Nasaďte na ni uzávěr, promíchejte obsah, dokud se úplně 
nerozpustí. Toto je slepý pokus. 

• Vložte slepý pokus do držáku na kyvety a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání 
před vynulováním přístroje. Nebo počkejte 15 minut a pak stiskněte 
tlačítko ZERO. Na displeji se ukáže “-0.0-”, přístroj je teď vynulován 
a připraven na měření. 

• Vyjměte slepý pokus a do přístroje umístěte druhou kyvetu.
• Stiskněte tlačítko READ a přístroj provede měření. Přístroj zobrazí 

na displeji koncentraci hliníku v mg/L.

• Pro vstup do druhé úrovně funkce stiskněte ŠIPKY. 
• Pro provedení výsledků na mg/L Al2O3 stiskněte tlačítko Chem Frm.
• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE

Interference mohou být způsobeny:
Koncentrace železa nad 20 mg/L, alkalinita nad 1000 mg/L, fosfáty nad 50 mg/L; fluoridy (nesmí se 
vyskytovat).

22Aluminum 107 Potassium HR

DRASLÍK ULTRA VYSOKÝ ROZSAH
Pro vzorky obsahující více než 200 ppm draslíku: následujte postup pro přípravu koncentrovaných vzorků 
ze str. 18. Pak do odměrného válce přidejte 20 ml připraveného vzorku (pro HR) a pak doplňte do válce 
ještě demineralizovanou vodu z demineralizační lahve po značku 100 ml. 
Následujte měřící postup ze str. 105. 
Po vynásobení 5 x hodnoty draslíku v mg/L, která se zobrazí na displeji, získáváte skutečnou koncentraci 
draslíku ve vzorku. 

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- amoniakem nad 10 ppm
- vápníkem nad 10000 ppm jako CaCO3 
- chloridy nad 12000 ppm
- hořčíkem nad 8000 ppm jako MgCO3

- sodík nad 8000 ppm
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CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 500 mg/L (jako CaCO3)
Rozlišení  5 mg/L
Přesnost   ±5 mg/L ±10 % údajů při 25 °C
Typ.EMC odchylka  ±5 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm
Metoda  Kolorimetrická metoda. Reakce způsobí vznik výrazného rozsahu barev od žluté 

       po zelenou až modrozelenou. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93755-0 Test na alkalinitu 1 balení

REAGENCE
HI 93755-01 reagence na 100 testů
HI 93755-03 reagence na 300 testů
Pro další reagence viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Alkalinita  

(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem a 
zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “0.0-”, přístroj 
je vynulován a připraven pro měření. 

ALKALINITA

Alkalinity106

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.
• Kyvetu vyjměte a přidejte do ní obsah balíčku HI 93750B-0. Kyvetu uzavřete a jednu minutu jemně 

míchejte obracením kyvety nahoru a dolu. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje.

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 2 minuty a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. Na displeji 
se zobrazí množství draslíku (K) v mg/L. 

• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY. 
• Pro převedení výsledku na mg/L oxidu draselného (K2O)

stiskněte tlačítko Chem Frm.
• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.
• Pro ultra vysoké rozsahy: následujte postup popsaný  

na str. 107.

Potassium HR
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• Vyjměte kyvetu.

• Opatrně přidejte obsah sáčku HI 93755-0. Uzavřete kyvetu a 
důkladně míchejte cca 30 sekund. 
Poznámka: Dejte pozor, aby nedošlo k vylití části činidla, jinak 
může být sníženo zabarveníj. 

• Stiskněte TIMER nebo počkejte 2 minuty. Pak 3 krát jemně 
kyvetu obraťte. 

• Znovu vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko.

• Pro začátek měření stiskněte READ.
• Přístroj zobrazí výslední alkalinitu v  mg/L (CaCO3).

Alkalinity 105 Potassium HR

DRASLÍK VYSOKÝ ROZSAH - HR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  20 až 200 mg/L
Rozlišení  5 mg/L
Přesnost  ±30 mg/L ±7% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka  ±5 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 610 nm 
Metoda   Adaptace na turbidickou tetrafenylboritanovou metodu. Reakce mezi draslíkem  

 a činidlem způsobí vznik zákalu ve vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis    Množství
HI 93750A-0 reagence pro draslík   6 kapek
HI 93750B-0 prášková reagence   1 balení

REAGENCE
HI 93750-01 reagence pro 100 testů
HI 93750-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
Poznámka: pro přípravu vzorků viz kapitolu ze str. 18 - KONCENTROVANÉ VZORKY. 
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Potassium HR (viz str.12).

• Kyvetu naplňte po značku 10 ml vzorkem. 

• Přidejte 6 kapek HI 93750A-0, kyvetu uzavřete a obsah 
promíchejte kroužícím pohybem kyvetou. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 



• Do kyvety přidejte obsah balíčka HI 93706B-0. Kyvetu 
uzavřete a obsah promíchejte tak, aby se rozpustil. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje.

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání 
před měřením. Nebo počkejte 5 minut a stiskněte 
READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede 
měření. Na displeji se zobrazí množství fosforu (P)  
v mg/L. 

• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY.

• Pro převedení výsledku na mg/L fosfátů (PO4
3-) a oxidu fosforečného (P2O5) stiskněte tlačítko Chem 

Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
- sulfidy
- chloridy nad 150000 mg/L 
- vápník nad 10000 mg/L jako CaCO3

- hořčík nad 40000 mg/L jako MgCO3

- ionty železa nad 100 mg/L

25 Ammonia MR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 10.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.05 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 420 nm 
Metoda  Adaptace na ASTM příručku o vodě a environmentální technologii,  

 D1426-92, Nesslerova metoda. Reakce mezi amoniakem a činidlem způsobí  
 žluté zabarvení vzorku.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI 93715A-0 první činidlo 4 kapky (6 kapek pro mořskou vodu)
HI 93715B-0 druhé činidlo 4 kapky (10 kapek pro mořskou vodu)

REAGENCE
HI 93715-01 reagence na 100 testů
HI 93715-03 reagence na 300 testů
Pro další příslušenství viz str.124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Ammonia MR (viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem a 
zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je 
vynulován a připraven pro měření. 

AMONIAK - STŘEDNÍ ROZSAH (MR)

104Phosphorus
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• Vyjměte kyvetu z přístroje. 

• Přidejte 4 kapky prvního činidla HI 93715A-0 (6 kapek pro analýzu 
mořské vody). Kyvetu zavřete a obsah promíchejte.

• Přidejte 4 kapky druhého činidla HI 93715B-0 (10 kapek pro analýzu 
mořské vody). Kyvetu zavřete a obsah promíchejte.

• Kyvetu vložte zpátky do přístroje. 

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání 
před vynulováním přístroje. Nebo počkejte 3 minuty a 30 sek., pak 
stiskněte tlačítko READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede 
měření. Přístroj zobrazí na displeji obsah amoniakálního dusíku 
(NH3-N) v mg/L. 

• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY.
• Pro převedení výsledků na mg/L amoniaku(NH3)nebo amonných 

iontů(NH4
+) stiskněte tlačítko Chem Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
acetonem, alkoholy, aldehydy, glycinem, tvrdostí nad 1 g/L, železem, organickými chloraminy, sulfidy, 
alifatickými a aromatickými aminy.

Ammonia MR 103 Phosphorus

FOSFOR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.0 až 15.0 mg/L
Rozlišení  0.1 mg/L
Přesnost   ±0.3 mg/L ±4% údajů 25 °C
Typ. EMC odchylka  ±0.2 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na Standardní metodu pro výzkum vod a odpadních vod, 18. edice,  

 aminokyselinová metoda. Reakce mezi fosforem a činidlem způsobí modré  
 zbarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis   Množství
HI  93706A-0 molybdenan    10 kapek
HI 93706B-0 práškové aminokiseliny 1 balení

REAGENCE
HI 93706-01 reagence pro 100 testů
HI 93706-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Phosphorus(viz str.12).

• Kyvetu naplňte vzorkem do 10 ml a kyvetu uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí  
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a přidejte 10 kapek činidla HI 93706A-0. 

x 10



27 Ammonia LR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 3.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.04 mg/L ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 420 nm
Metoda  Adaptace na ASTM příručku o vodě a environmentální technologii,  

 D1426-92, Nesslerova metoda. Reakce mezi amoniakem a činidlem způsobí  
 žluté zabarvení vzorku.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI 93700A-0 první činidlo 4 kapky (6 kapek pro mořskou vodu)
HI 93700B-0 druhé činidlo 4 kapky (10 kapek pro mořskou vodu)

REAGENCE
HI 93700-01 reagence na 100 testů
HI 93700-03 reagence na 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Ammonia LR (viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem a zavřete 
ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “0.0-”, přístroj je 
vynulován a připraven pro měření. 

AMONIAK - NÍZKÝ ROZSAH (LR)

102Phosphate LR

• Kyvetu znovu vložte do přístroje.

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 3 minuty a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. Na displeji 
se zobrazí množství fosfátů (PO3-

4) v mg/L.  

• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY.

• Pro převedení výsledku na mg/L fosforu (P) a oxidu fosforečného (P2O5) stiskněte tlačítko Chem Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- železo nad 50 mg/L
- křemík nad 50 mg/L
- křemičitany nad 10 mg/L
- měď nad 10 mg/L
Sirovodík, arzeničnany, zakalené vzorky a vysoce pufrované vzorky mohou též způsobit interference. 
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Ammonia LR

• Vyberte kyvetu.

• Přidejte 4 kapky prvního činidla HI 93700A-0 (6 kapek pro analýzu 
mořské vody). Kyvetu uzavřete a obsah promíchejte.

• Přidejte 4 kapky druhého činidla HI 93700B-0 (10 kapek pro analýzu 
mořské vody). Kyvetu uzavřete a obsah promíchejte.

• Kyvetu vložte zpátky do přístroje. 

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání před 
vynulováním přístroje. Nebo počkejte 3 minuty a 30 sek., pak stiskněte 
tlačítko READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. 
Přístroj zobrazí na displeji obsah amoniakálního dusíku (NH3-N)  
v mg/L.

• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY.
• Pro převedení výsledků na mg/L amoniaku(NH3)nebo amonných 

iontů(NH4
+)stiskněte tlačítko Chem Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference může být způsobena: acetonem, alkoholy, aldehydy, glyciny, tvrdostí nad 1 g/L, železem, 
organickými chloraminy, sulfidy, alifatickými a aromatickými aminy.

101 Phosphate LR

FOSFÁTY NÍZKÝ ROZSAH - LR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 2.50 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.04 mg/L ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka  ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 610 nm 
Metoda  Adaptace na metodu s kyselinou askorbovou. Reakce mezi fosfáty a činidlem  

 způsobí modré zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93713-0 práškové reagence  1 balení

REAGENCE
HI 93713-01 reagence pro100 testů
HI 93713-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Phosphate LR (viz str.12).

• Opláchněte uzávěr i kyvetu několikrát vzorkem bez reagencí. 
Kyvetu naplňte vzorkem do 10 ml a kyvetu uzavřete.

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí  
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a přidejte obsah balíčku s reagencí  
HI 93713-0. Kyvetu znovu uzavřete a cca 2 minuty míchejte, 
dokud se obsah nerozpustí. 



CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 8.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost  ±0.08 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm  
Metoda  Adaptace Standardní Metody pro zkoumání vod a odpadní   

 vody, 18. edice, DPD metoda. Reakce mezi bromem a činidlem   
 způsobí růžové zbarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93716-0 DPD činidlo 1 balení

REAGENCE
HI 93716-01 reagence pro 100 testů
HI 93716-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Bromine (viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem  
a zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj 
je vynulován a připraven pro měření. 

29 Bromine

BROM

100Phosphate HR

• Přidejte obsah balíčku HI 93717B-0 s reagencí B. Kyvetu 
uzavřete a obsah promíchejte, dokud se zcela nerozpustí. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 5 minut a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj 
zobrazí hodnotu fosfátů (PO4

3-) v mg/L.
• Pro přístup do druhé úrovně funkce použijte ŠIPKY.
• Pro převedení výsledku na mg/L fosforu (P) a oxidu 

fosforečného (P2O5) stiskněte tlačítko Chem Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
- sulfidy
- chloridy nad 150000 mg/L 
- vápník nad 10000 mg/L jako CaCO3

- hořčík nad 40000 mg/L jako MgCO3

- ionty železa nad 100 mg/L
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• Vyjměte kyvetu z přístroje, přidejte do kyvety obsah sáčku  
HI 93716-0. Kyvetu uzavřete a opatrně promíchejte obsah cca 
20 sekund, dokud se činidlo nerozpustí. 

• Vložte kyvetu zpátky do přístroje.

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání 
před vynulováním přístroje. Nebo počkejte 2 minuty  
a 30 sek., pak stiskněte tlačítko READ. Po skončení 
odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj zobrazí na displeji 
obsah bromu mg/L. 

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny: chlorem, jódem, ozonem, oxidovanými formami chromu a manganu. 
V případě vody s tvrdosti vyšší než 500 mg/L CaCO3 protřepte vzorek asi 2 minuty ještě před přídavkem 
činidla.
V případě vody s vyšší alkalinitou než 250 mg/L CaCO3, nebo acidity vyšší než 150 mg/L CaCO3, barva 
vzorku se může vyvinout pouze částečně, nebo může rychle slábnout. Chcete-li tomu zabránit, neutralizujte 
vzorek za pomoci zředěné HCl nebo NaOH.

Bromine 99 Phosphate HR

FOSFÁTY VYSOKÝ ROZSAH - HR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.0 až 30.0 mg/L
Rozlišení  0.1 mg/L
Přesnost   ±1 mg/L ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka  ±0.1 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na Standardní metodu pro výzkum vod a odpadních   

 vod, 18. edice, aminokyselinová metoda. Reakce mezi fosfáty   
 a činidlem způsobí modré zbarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93717A-0 molybdenan  10 kapky
HI 93717B-0 reagence B 1 balení

REAGENCE
HI 93717-01 reagence pro 100 testů
HI 93717-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Phosphate HR (viz str.12).

• Kyvetu naplňte vzorkem do 10 ml a uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj 
je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a přidejte 10 kapek činidla       
HI 93717A-0.  

x 10

10 ml



• Kyvetu znovu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí hodnotu pH.
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VÁPNÍK
CHARAKTERISTIKA
Rozsah 0 až 400 mg/L
Rozlišení 10 mg/L
Přesnost ±10 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Zdroj světla Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 466 nm  
Metoda Adaptace na Oxalátovou metodu.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód  Popis    Množství
-  reakční pufr   4 kapky
HI 93752A-0 Ca  reakční pufr pro vápník  7 ml
HI 93752B-0 Ca  oxalátový pufr pro vápník  1 ml
REAGENCE
HI 937521-01 reagence pro 50 testů
HI 937521-03 reagence pro 150 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
Poznámka: pro přípravu vzorků následujte postup pro BAREVNÉ A ZAKALENÉ VZORKY na str. 17.
• V sekci Method Selection vyberte metodu Calcium  

(viz str.12).

• Pomocí 5 ml injekční stříkačky přidejte do kyvety přesně 3.00 ml vzorku.

• Na naplnění kyvety po 10 ml rysku reakčním pufrem HI 93752A-0 použijte pipetu.

• Přidejte 4 kapky reakčního pufru.  

Calcium98pH
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• Stiskněte TIMER, nebo počkejte 5 min. Pak znovu 
otáčejte kyvetu 10 krát, aby se směs promíchala (cca 15 sek.).

• Kyvetu znovu vložte do přístroje.
• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj na displeji 

zobrazí obsah vápníku v mg/L.

INTERFERENCE:
Interference mohou být způsobeny:
Aciditou (jako CaCO3) nad 1000 mg/L 
Alkalinitou (jako CaCO3) nad 1000 mg/L 
Magnesiem (Mg2+) nad 400 mg/L

• Kyvetu uzavřete a několikrát otočte, aby se směs 
promíchala. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je pak vynulován a připraven k měření.

• Kyvetu vyjměte.

• Použitím 1 ml stříkačky přidejte přesně 1 ml  
HI 93752B-0. Kyvetu uzavřete a otočte ji 10 krát tak, 
aby se směs promíchala (cca 15 sek.).

 

Calcium 97 pH

pH

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  6.5 až 8.5 pH
Rozlišení  0.1 pH 
Přesnost   ±0.1 pH při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.1 pH 
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na metodu s fenolovou červení. Reakce mezi vzorkem a činidlem  

 způsobí žluté zabarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93710-0 fenolová červeň  5 kapek

REAGENCE
HI 93710-01 reagence pro 100 pH testů
HI 93710-03 reagence pro 300 pH testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu pH (viz str.12).

• Kyvetu naplňte vzorkem do 10 ml a kyvetu uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí  “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a přidejte 5 kapek činidla    
HI 93710-0. Kyvetu uzavřete a obsah promíchejte.  
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FrEE CHLOrINE

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 2.50 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.03 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na EPA DPD metodu 330.5. Reakce mezi volným   

 chlorem a DPD činidlem způsobí růžové zbarvení vzorku.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Práškové:
Kód Popis Množství
HI  93701-0 DPD 1 balení
Kapalné:
Kód Popis Množství
HI  93701A-F DPD1 činidlo 3 kapky
HI 93701B-F DPD1 pufr 3 kapky

REAGENCE
HI 93701-F reagence pro 300 testů (kapalné)
HI 93701-01 reagence pro 100 testů (práškové)
HI 93701-03 reagence pro 300 testů (práškové)
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Free chlorine 

(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem a 
zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí  
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

Free Chlorine 

VOLNÝ CHLOR

96

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte. 

• Přidejte obsah balíčku s volitelnou reagencí HI 93703-52-0. 
Kyvetu uzavřete a opatrně promíchejte, dokud se obsah 
nerozpustí.  

• Pak přidejte obsah balíčku HI 93757-0. Kyvetu uzavřete  
a opatrně 20 sekund míchejte.  

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 2 minuty a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. 

• Přístroj zobrazí koncentraci s ohledem na interference  
s chlorem. Od této hodnoty odečtěte naměřenou hodnotu dle 
standardního postupu. Tím získáte koncentraci ozonu v mg/L 
ve vzorku. 

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny: bromem, jodem a oxidem chloričitým.
Alkalinita nad 250 mg/L CaCO3 způsobuje to, že se barva spolehlivě nerozvine, nebo bude velice rychle 
slábnout. Chcete-li tento problém odstranit, vzorek zneutralizujte zředěnou HCl. 
V případě vyšší tvrdosti vody než je 500 mg/L CaCO3, vzorek protřepte cca 2 minuty ještě před přídavkem 
práškového činidla. 

Ozone
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Postup s práškovými reagencemi
• Do kyvety přidejte obsah sáčku HI 93701. Kyvetu uzavřete a jemně 

míchejte 20 sekund (nebo 2 minuty v případě analýzy mořské vody).

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání 
před vynulováním přístroje. Nebo počkejte 1 minutu, pak stiskněte 
tlačítko READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. 
Přístroj zobrazí na displeji obsah volného chloru v mg/L. 

Postup s kapalnými reagencemi
• Do prázdné kyvety přidejte 3 kapky HI 93701A-F DPD1 činidla 

a 3 kapky HI 93701B-F DPD1 pufru. Krouživým pohybem ob-
sah jemně promíchejte a ihned přidejte 10 ml nezreagovaného 
vzorku. Kyvetu uzavřete a opět jemně promíchejte. 

95 Ozone

• Kyvetu vyjměte

• Do kyvety přidejte obsah balíčku HI 93757-0. Kyvetu 
uzavřete a obsah opatrně 20 sekund míchejte.  

• Kyvetu znovu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání 
před měřením. Nebo počkejte 2 minuty a stiskněte 
READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede 
měření. Přístroj zobrazí obsah ozonu v mg/L (jen v 
případě vzorků bez obsahu chloru).

DOPLŇKOVÝ MĚŘÍCÍ POSTUP
Pro vzorky obsahující chlor
• V sekci Method Selection vyberte metodu 

Ozone(viz str.12).

• Kyvetu naplňte vzorkem do 10 ml a kyvetu uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 
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• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí  
na displeji obsah volného chloru v mg/L.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny: bromem, jodem, ozonem, oxidovanými formami chromu a manganu. 
V případě vody s tvrdostí vyšší než 500 mg/L CaCO3, míchejte vzorek cca 2 minuty před přídavkem 
práškové reagence. 
V případě vody s alkalintou vyšší než 250 mg/L CaCO3 nebo aciditou vyšší než 150 mg/L CaCO3, barva 
vzorku se může vyvinout pouze částečně, nebo může rychle slábnout. Chcete-li tomu zabránit, neutralizujte 
vzorek za pomoci zředěné HCl nebo NaOH.

Free Chlorine94

OZON

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 2.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.02 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Kolorimetrická DPD metoda. Reakce mezi ozonem a DPD činidlem způsobí  

 růžové zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód    Popis    Množství/test
HI  93757-0   DPD prášková reagence    1 balení
HI 93703-52-0    glycinový prášek (použití dle vlastní volby)  1 balení

REAGENCE
HI 93757-01 reagence pro 100 testů
HI 93757-03 reagence pro 300 testů
HI 93703-52 glycinový prášek, nepovinný reagent, pro 100 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Chlor je silný interferenční činitel pro stanovení ozonu. Pokud vzorek 
obsahuje nějaká rezidua chloru (či už volného nebo celkového chloru), postupujte dle alternativního měření:
• Proveďte standardní postup měření a všimněte si odečtu: hodnota A
• S čerstvým vzorkem proveďte doplňkové měření a všimněte si odečtu: hodnota B
• Odečtěte hodnotu B od hodnoty A pro získání koncentrace ozonu v mg/L: 

mg/L(O3)= hodnota A –hodnota B.

STANDARDNÍ MĚŘÍCÍ POSTUP
• V sekci Method Selection vyberte metodu Ozone  

(viz str.12).

• Kyvetu naplňte vzorkem do 10 ml a kyvetu uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření.

Ozone
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TOTAL CHLORINE

CHARAKTERISTIKA
Rozsah   0.00 až 3.50 mg/L 
Rozlišení   0.01 mg/L
Přesnost   ±0.03 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ.EMCodchylka  ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda   Adaptace na EPA DPD metodu 330.5. Reakce mezi volným chlorem  

 a DPD činidlem způsobí růžový nádech ve vzorku.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Práškové:
Kód Popis Množství
HI  93711-0 DPD 1 packet
Kapalné:
Kód Popis Množství
HI  93701A-T DPD1 indikátor 3 kapky
HI 93701B-T DPD1 pufr 3 kapky
HI 93701C DPD3 roztok 1 kapka

REAGENCE
HI 93701-T reagence pro 300 testů na celkový chlor (kapalné)
HI 93711-01 reagence pro 100 testů na celkový chlor (práškové)
HI 93711-03 reagence pro 300 testů na celkový chlor (práškové)
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Total chlorine(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem 
a zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí  
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

93 Dissolved Oxygen

• Nechte lahev se vzorkem v klidu, dokud se vločky neusadí.  

• Po cca 2 minutách se vrchní polovina lahve vyčeří. Do vzorku pak přidejte 
10 kapek HI 93732C-0.

• Lahev znovu uzavřete a lahev obracejte, dokud se vločky zcela nerozpustí. 
Vzorek je připraven k měření, pokud má žluté zbarvení a je úplně čirý. 

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml originálním vzorkem (bez 
reagencí) a kyvetu uzavřete. Tuto kyvetu použijte na slepý 
pokus. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte. 

• Naplňte druhou kyvetu reakčním vzorkem (z lahve) po značku 10 ml  
a kyvetu zavřete. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje.

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí obsah rozpuštěného 
kyslíku v mg/L.

10 ml

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny redukčními a oxidačními látkami. 



• Kyvetu vyjměte. 

Postup s práškovými reagencemi
• Do kyvety přidejte 1 balení HI 93711 DPD činidla.  Kyvetu 

uzavřete a jemně míchejte 20 sekund (nebo 2 minuty v případě 
analýzy mořské vody).

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 
• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání 

před vynulováním přístroje. Nebo počkejte 2 minuty a 30 sekund, 
pak stiskněte tlačítko READ. Po skončení odpočítávání přístroj 
provede měření. Přístroj zobrazí na displeji obsah celkového 
chloru v mg/L. 

Postup s kapalnými reagencemi
 • Do prázdné kyvety přidejte 3 kapky HI 93701A-T 

DPD1 činidla a 3 kapky HI 93701B-T DPD1 pufru 
a 1 kapku HI 93701B-T DPD3 roztoku. Krouživým 
pohybem obsah jemně promíchejte a ihned přidejte 
10 ml nezreagovaného vzorku. Kyvetu uzavřete a opět 
jemně promíchejte.   

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 
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CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.0 až 10.0 mg/L 
Rozlišení  0.1 mg/L
Přesnost  ±0.4 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ± 0.1 mg/L  
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 420 nm 
Metoda  Adaptace na Standardní metodu pro výzkum vod a odpadních vod, 18. edice,  

 Winklerova metoda modifikována azidem. Reakce mezi rozpuštěným kyslíkem  
 a činidlem způsobí žluté zabarvení vzorku.  

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93732A-0 reagence A 5 kapky
HI 93732B-0 reagence B 5 kapky
HI 93732C-0 reagence C 10 kapek

REAGENCE
HI 93732-01 reagence pro 100 testů
HI 93732-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Dissolved 

Oxygen (viz str.12).

• Jednu skleněnou lahev naplňte do 60 ml vzorkem. 

• Lahev uzavřete a ujistěte se, že malé množství vody se z vrchní části 
lahve vylilo ven. Lahev je tak úplně naplněna vzorkem.  

• Uzávěr zase odšroubujte a ke vzorku přidejte 5 kapek HI 93732A-0  
a 5 kapek HI 93732B-0.

• Do lahve přidejte zase tolik vzorku, aby byla úplně naplněna. Lahev 
znovu uzavřete a ujistěte se, že malé množství vody se z vrchní části 
lahve vylilo ven. Tímto procesem zcela odstaníte vzduchové bubliny, 
které mohou způsobit potíže při měření. 

• Lahev několikrát obraťte. Vzorek se zabarví na oranžovo-žlutě a v celém 
objemu se objeví vločky. 

ROZPUŠTĚNÝ KYSLÍK 



• Stiskněte TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání do měření, nebo počkejte 2 minuty a 30 sekund 
a stiskněte READ. Po skončení odpočtu přístroj provede měření.

• Přístroj zobrazí obsah celkového chloru v mg/L.

Poznámka: volný a celkový chlor se měří samostatně a vždy v čerstvém vzorku.  

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny: bromem, jodem, ozonem, oxidovanými formami chromu a manganu. 
V případě vody s tvrdostí vyšší než 500 mg/L CaCO3, míchejte vzorek cca 2 minuty před přídavkem 
práškové reagence. 
V případě vody s alkalintou vyšší než 250 mg/L CaCO3 nebo aciditou vyšší než 150 mg/L CaCO3, barva 
vzorku se může vyvinout pouze částečně, nebo může rychle slábnout. Chcete-li tomu zabránit, neutralizujte 
vzorek za pomoci zředěné HCl nebo NaOH.
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• Kyvetu znovu vložte do přístroje.

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 6 minut a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj 
zobrazí obsah dusitanů v mg/L.  

• Pro vstup do druhé úrovně funkce stiskněte ŠIPKY. 

• Pro převedení výsledků na mg/L dusitanového dusíku (NO2
–-N) a mg/L dusitanu sodného (NaNO2) 

stiskněte tlačítko Chem Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- železnými, železitými, měďnatými, rtuťnými, stříbrnými, antimonovými, bizmutovými, zlatitými, 
olovnatými ionty, metavanadičnany a chloroplatnatany
- silnými oxidačními a redukčními činidly
Vysoká úroveň dusičnanů (nad 100 mg/L) může způsobovat falešně vysoké hodnoty v důsledku nepatrné 
redukce na dusitany, která by mohla nastat na těchto úrovních.

Nitrite LR
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OXID CHLORIČITÝ

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 2.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.10 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm 
Metoda  Adaptace na metodu s chlorfenolovou červení. Reakce mezi   

 oxidem chloričitým a činidlem způsobuje bezbarvé až fialové   
 zabarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93738A-0 činidlo A 1 ml
HI 93738B-0 dechlorační činidlo B 1 balení
HI 93738C-0 činidlo C 1 ml
HI 93738D-0 činidlo D 1 ml

REAGENCE
HI 93738-01 reagence na 100 testů
HI 93738-03 reagence na 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Chlorine Dioxide (viz str.12).

• Naplňte vzorkem dva míchací odměrné válce (#1 a #2) po 
značku 25 ml.

• Do každého válce přidejte 0.5 ml HI 93738A-0, zavřete je a 
několikrát obraťte. 
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CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 1.15 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.06 mg/L ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na EPA Metodu diazotace 354.1. reakce mezi   

 dusitany a činidlem způsobí růžové zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93707-0 práškové reagence  1 balení

REAGENCE
HI 93707-01 reagence pro 100 testů
HI 93707-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Nitrite LR  

(viz str.12).

• Kyvetu naplňte 10 ml vzorku a kyvetu uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a vysypte do ní obsah balíčku  
HI 93707-0 s činidlem. Kyvetu uzavřete a jemně  
míchejte 15 sekund.

Nitrite LR 

DUSITANY NÍZKÝ ROZSAH - LR
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#1

• Do jednoho z odměrných válců (#1) přidejte obsah balíčku HI 93738B-0, zavřete ho a několikrát 
obraťte, aby se obsah úplně rozpustil. V tomto válci bude slepý pokus. 

• Do obou válců (#1 a #2) přidejte přesně 0.5 ml HI 93738C-0, zavřete je a několikrát obraťte.

• Do obou válců (#1 a #2) přidejte 0.5 ml HI 93738D-0, zavřete je a několikrát obraťte. Ve válci #2 je 
reakční vzorek. 

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml vzorkem na slepý pokus (#1)  
a kyvetu uzavřete.

• Kyvetu se slepým pokusem (#1) vložte do přístroje a zavřete víko. 

#2

#1 a #2

89 Nitrite HR

• Kyvetu znovu vložte do přístroje.

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 10 minut a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj 
zobrazí obsah dusitanů v mg/L.  

• Pro vstup do druhé úrovně funkce stiskněte ŠIPKY. 

• Pro převedení výsledků na mg/L dusitanového dusíku a mg/L dusitanu sodného stiskněte tlačítko 
Chem Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.



CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 150 mg/L
Rozlišení  1 mg/L
Přesnost   ±4 mg/L ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±1 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm 
Metoda  Adaptace na metodu se síranem železnatým. Reakce mezi dusitany a činidlem  

 způsobí vznik hnědozeleného zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93708-0 práškové reagence  1 balení

REAGENCE
HI 93708-01 reagence pro 100 testů
HI 93708-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Nitrite HR (viz 

str.12).

• Kyvetu naplňte 10 ml vzorku a kyvetu uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a vysypte do ní obsah balíčku HI 93708-0 
s činidlem. Kyvetu uzavřete a obsah opatrně promíchejte 
tak, aby se rozpustil. 
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• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je tak vynulován a připraven k měření. 

• Naplňte druhou kyvetu (#2) po značku 10 ml reakčním vzorkem 
a uzavřete ji. Pak vložte kyvetu se vzorkem do přístroje.

• Stiskněte READ a přístroj provede měření. Přístroj zobrazí na displeji 
obsah oxidu chloričitého v mg/L.

VZORKOVÁNÍ
Oxid chloričitý doporučujeme analyzovat ihned po odebrání vzorku. Vzorky pro stanovení oxidu chloričitého 
musí být uchovávány v uzavřených, temných, skleněných lahvích, s co nejmenším volnéhým prostorem. 
Je potřeba se vyhnout vyšším teplotám (nad 25°C), míchání a působení světla.

INTERFERENCE
Interference může způsobit přítomnost silných oxidantů.

88Nitrite HR 

DUSITANY VYSOKÝ ROZSAH - HR
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CHROM VI VYSOKÝ ROZSAH - HR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 1000 µg/L
Rozlišení  1 µg/L
Přesnost   ±5 µg/L ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±1 µg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm 
Metoda  Adaptace na příručku ASTM o vodě a environmentálních   

 technologiích, D1687-92, Difenylkarbohydrazidová metoda.   
 Reakce mezi chromem VI a činidlem způsobí fialový odstín vzorku.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93723-0 práškové reagence 1 balení

REAGENCE
HI 93723-01 reagence na 100 testů
HI 93723-03 reagence na 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Chromium VI HR (viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem  
a zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí   
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu vyjměte a přidejte do ní obsah sáčku HI 93723-0. Kyvetu 
zavřete a obsah důkladně promíchejte cca 10 sekund. 

87 Nitrate 

• Nasaďte víko a ihned razantně míchejte nahoru a dolu 
přesně 10 sekund. Pokračujte v míchání obracením 
kyvety 50 sekund, postupujte opatrně, aby se nevyt-
vořily bublinky. Prášek se úplně nerozpustí, ale způsob 
míchání může ovlivnit výsledek měření. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje a dávejte přitom 
pozor, abyste s ní netřásli. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání 
před měřením. Nebo počkejte 4 minuty a 30 sekund 
a stiskněte READ. Po skončení odpočítávání přístroj 
provede měření. Přístroj zobrazí obsah dusičnanového 
dusíku v mg/L.   

• Pro vstup do druhé úrovně funkce stiskněte ŠIPKY. 
• Pro převedení výsledků na mg/L dusičnanů (NO3

-)
stiskněte tlačítko Chem Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- amoniakem a aminy (ve formě močoviny a alifatických aminů)
- chloridy nad 100 ppm
- chlorem nad 2 ppm
- mědí
- železem (III)
- silnými oxidačními a redukčními činidly
- sulfidy
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• Kyvetu znovu vložte do přístroje.

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání před 
vynulováním přístroje. Nebo počkejte 6 minut, pak stiskněte tlačítko 
READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj 
zobrazí na displeji obsah chromu VI v mg/L. 

• Stiskněte ŠIPKY pro vstup do druhé úrovně funkce. 

• Pro vyjádření výsledků v µg/L chromanu (CrO4
2-) a dichromanu (Cr2O7

2-) stiskněte tlačítko Chem Frm.

• Stiskněte ŠIPKY pro návrat do měřícího módu. 

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- vanadiem nad 1 ppm. Nicméně, pokud počkáte 10 minut před provedením měření, bude interference 
sama odstráněna. 
- železem nad 1 ppm
- rtuťné a rtuťnaté ionty způsobují mírnou interferenci 

Chromium VI HR 86Nitrate 

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.0 až 30.0 mg/L
Rozlišení  0.1 mg/L
Přesnost   ±0.5 mg/L ±10% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.1 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na metodu redukce kadmiem. Reakce mezi dusičnany a činidlem  

 způsobí jantarové zabarvení vzorku.
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93728-0 práškové činidlo  1 balení

REAGENCE
HI 93728-01 reagence pro 100 testů
HI 93728-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Nitrate  

(viz str.12).

• Za pomoci pipety naplňte kyvetu 6 ml vzorku a kyvetu 
uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte a vysypte do ní obsah balíčku HI 93728-0.

DUSIČNANY
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CHROM VI NÍZKÝ ROZSAH - LR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 300 µg/L
Rozlišení  1 µg/L
Přesnost   ±1 µg/L ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±1 µg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem při 525 nm 
Metoda  Adaptace na příručku ASTM o vodě a environmentálních   

 technologiích, D1687-92, Difenylkarbohydrazidová metoda. Reakce mezi  
 chromem VI a činidlem způsobí fialový odstín ve vzorku.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93749-0 práškové reagence 1 balení

REAGENCE
HI 93749-01 reagence pro 100 testů
HI 93749-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Chromium VI LR (viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem a 
zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se 
zobrazí  “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Vyjměte kyvetu a přidejte obsah balíčku HI 93749-0. Kyvetu 
uzavřete a důkladně promíchejte po dobu 10 sekund. 

10 ml
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INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
Co2+ 
Fe2+ 
Al3+ nad 32 mg/L
Ca2+ nad 1000 mg/L (jako CaCO3)
Cd2+ nad 20 mg/L
Cl– nad 8000 mg/L
Cr3+ nad 20 mg/L
Cr6+ nad 40 mg/L
Cu2+ nad 15 mg/L
F– nad 20 mg/L
Fe3+ nad 10 mg/L
K+ nad 500 mg/L
Mg2+ nad 400 mg/L
Mn2+ nad 25 mg/L
Mo6+ nad 60 mg/L
Na+ nad 5000 mg/L
Pb2+ nad 20 mg/L
Zn2+ nad 30 mg/L
 

Nickel LR



• Kyvetu znovu vložte do přístroje.
• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání 

před vynulováním přístroje. Nebo počkejte 6 minut, pak stiskněte 
tlačítko READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. 
Přístroj zobrazí na displeji obsah chromu VI v mg/L. 

• Stiskněte ŠIPKY pro vstup do druhé úrovně funkce. 

• Pro vyjádření výsledků v µg/L chromanu (CrO4
2-) a dichromanu (Cr2O7

2-) stiskněte tlačítko Chem Frm.
• Stiskněte ŠIPKY pro návrat do měřícího módu. 

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- vanadiem nad 1 ppm. Nicméně, pokud počkáte 10 minut před provedením měření, interference bude 
sama odstraněna. 
- železem nad 1 ppm
- rtuťné a rtuťnaté ionty způsobují mírnou interferenci 

45Chromium VI LR 84Nickel LR

• Stiskněte TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání před přídavkem činidla C, nebo počkejte  
15 minut a pak přidejte činidlo C. Do každé kádinky přidejte obsah jednoho balíčku HI 93740C-0  
s EDTA činidlem, kádinky uzavřete a promíchejte.

 

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml roztokem pro slepý pokus. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Naplňte druhou kyvetu 10 ml reakčního vzorku. 

• Druhou kyvetu vložte do přístroje. 

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí hodnotu niklu v mg/L. 

Poznámka: teplota vyšší než 30°C může způsobit 
vznik zákalu ve vzorku. V tomto případě ještě před 
nulovým měřením a začátkem měření přidejte  
2-3 kapky HI 93703-51do každé kyvety. Obsah míche-
jte, dokud zákal nezmizí. 

10 ml

10 ml



CHARAKTERISTIKA 
Rozsah  0 až 500 PCU (jednotka platina kobalt)
Rozlišení  1 PCU
Přesnost  ±10 PCU ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ± 1 PCU  
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem při 420 nm 
Metoda  Adaptace na Standardní metodu pro výzkum vod a odpadních vod, 18. edice,  

 kolorimetrická metoda platina kobalt.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
0.45 µm membrána pro dosažení skutečné barvy měření.
Pro další příslušenství viz str. 124. 

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Color of Water (viz str.12).

• Naplňte kyvetu deionizovanou vodou po značku  
a uzavřete ji. Tuto kyvetu použijte jako slepý pokus. 

• Vložte kyvetu pro slepý pokus (# 1) do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je 
vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu vyjměte. 

46Color of Water

BARVA VODY

83Nickel LR 

NIKL NÍZKÝ ROZSAH - LR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.000 až 1.000 mg/L
Rozlišení  0.001 mg/L
Přesnost   ±0.010 mg/L ±7% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka  ±0.001 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem při 575 nm  
Metoda  Adaptace na PAN metodu. Reakce mezi niklem a činidlem způsobí oranžové  

 zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis   Množství
HI  93740A-0 ftalát-fosfát reagence  2 balení
HI 93740B-0 0.3% PAN činidlo   2 ml
HI 93740C-0 EDTA   2 balení
HI 93703-51 disperzní činidlo  4-6 kapky (jen pokud je to nutné, viz   

  poznámku)

REAGENCE
HI 93740-01 reagence pro 50 testů
HI 93740-03 reagence pro 150 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Nickel LR  

(viz str.12).
Poznámka: pro nejlepší výsledky provádějte své analýzy při 
teplotě 20-24°C.

• Do jedné kádinky se stupnicí nalijte 25 ml deionizované vody 
(slepý pokus) a do druhé 25 ml vzorku. 

• Pak do obou kádinek přidejte obsah balíčku  
HI 93740A-0. Kádinku zavřete a obsah promíchejte, dokud 
se zcela nerozpustí. 
Poznámka: Pokud vzorek obsahuje železo (Fe3+), je důležité,  
aby se všechny práškové reagence dokonale rozpustily. Před 
pokračováním postupujte dle následujících kroků. 

• Do každé kádinky přidejte 1 ml HI 93740B-0 0.3% PAN roztoku. 
Kádinku zavřete a obsah promíchejte.
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• Naplňte druhou kyvetu nefiltrovaným vzorkem až po značku a kyvetu 
zavřete. To je zdánlivá barva vzorku. 

• 10 ml vzorku přefiltrujte přes 0.45 µm membránu do třetí kyvety po značku 
a kyvetu zavřete. To je skutečná barva vzorku. 

• Vložte kyvetu se zdánlivou barvou vzorku (# 2) do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte READ pro začátek měření.

• Přístroj zobrazí hodnotu zdánlivé barvy vzorku v PCU.

• Kyvetu vyjměte, do přístroje vložte kyvetu se skutečnou barvou 
vzorku (# 3) a  ujistěte se, že zářez na víčku je umístěn pevně 
do drážky.

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí hodnotu 
skutečné barvy vzorku v PCU.

82
Nickel HR

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 
• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 

měřením. Nebo počkejte 1 minutu a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj 
zobrazí obsah niklu v g/L.  

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny přítomností mědi. 



48Copper HR

MĚĎ VYSOKÝ ROZSAH - HR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 5.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.02 mg/L ±4% údajů pro 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm 
Metoda  Adaptace na EPA metodu. Reakce mědi a činidla bicinchoninátu způsobuje  

 fialové zabarvení vzorku.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93702-0 bicinchoninát 1 balení

REAGENCE
HI 93702-01 reagence pro 100 testů
HI 93702-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Copper HR 

(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem 
a zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  
Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven 
pro měření. 

81 Nickel HR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 7.00 g/L
Rozlišení  0.01 g/L
Přesnost   ±0.07 ±4% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.02 g/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm  
Metoda  Adaptace na fotometrickou metodu. Reakce mezi činidlem a niklem způsobí  

 modré zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis  Množství
HI  93726-0 práškové reagence  1 balení

REAGENCE
HI 93726-01 reagence pro 100 testů
HI 93726-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Nickel HR  

(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem 
a uzavřete ji. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete kryt. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření.

• Kyvetu vyjměte z přístroje a přidejte obsah balení  
HI 93726-0. Kyvetu uzavřete a promíchejte, dokud se 
obsah nerozpustí. 

NIKL VYSOKÝ ROZSAH - HR
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• Kyvetu vyjměte.

• Přidejte obsah balení HI 93702-0. Kyvetu znovu zavřete  
a obsah jemně míchejte po dobu 15 sekund. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání 
před měřením. Nebo počkejte 45 sekund, pak stiskněte 
tlačítko READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede 
měření. Přístroj zobrazí na displeji obsah mědi v mg/L. 

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- stříbrem
- kyanidem
Při vzorcích s překonanou pufrovací kapacitou činidla (kolem pH 6.8), by se měla upravit hodnota  
pH na 6 a 8. 

80Molybdenum

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před měřením. Nebo počkejte 5 minut a stiskněte 
READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj zobrazí obsah molybdenu v mg/L.  

• Pro přístup do druhé úrovně funkce stiskněte ŠIPKY.

• Pro převod výsledku na mg/L MoO4 a Na2MoO4 stiskněte tlačítko Chem Frm. 
• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- hliníkem nad 50 mg/L
- chromem nad 1000 mg/L
- mědí nad 10 mg/L
- železem nad 50 mg/L
- niklem nad 50 mg/L
- dusitany jako NO2

–

- sulfáty nad 200 mg/L
Vysoce pufrované vzorky, nebo vzorky s extrémním pH mohou přesahovat vyrovnávací kapacitu roztoků. 
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MĚĎ NÍZKÝ ROZSAH - LR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 1000 mg/L
Rozlišení  1 mg/L
Přesnost   ±10 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±1 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm 
Metoda  Adaptace na EPA metodu. Reakce mědi a činidla bicinchoninátu způsobuje  

 fialové zabarvení vzorku.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93747-0 bicinchoninát 1 balení

REAGENCE
HI 93747-01 reagence pro 100 testů
HI 93747-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Copper LR 

(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem 
 a zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  
Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován  
a připraven pro měření. 
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• Naplňte vzorkem odměrný válec po značku 25 ml.

• Přidejte obsah balíčku HI 93730A-0, odměrný válec 
zavřete a několikrát obraťte tak, aby se obsah úplně 
rozpustil. 

• Pak přidejte do válce obsah balíčku HI 93730B-0, 
odměrný válec zavřete a několikrát obraťte tak, aby 
se obsah úplně rozpustil. 

• Nakonec přidejte obsah balíčku HI 93730C-0, 
odměrný válec opět zavřete a obsah rázně promíche-
jte. 

• kyvetu naplňte po značku 10 ml vzorkem z odměrného 
válce, kyvetu uzavřete a vložte do přístroje. 

Molybdenum 



• Kyvetu vyjměte.

• Přidejte obsah balení HI 93747-0. Kyvetu znovu zavřete a 
obsah jemně míchejte po dobu 15 sekund. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji  
se zobrazí odpočítávání před měřením. Nebo počkejte  
45 sekund, pak stiskněte tlačítko READ.  
Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj 
zobrazí na displeji obsah mědi v mg/L.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- stříbrem
- kyanidem
Při vzorcích s překonanou pufrovací kapacitou činidla (kolem pH 6.8), by se měla upravit hodnota  
pH na 6 a 8. 

51Copper LR 78Molybdenum

MOLYBDEN

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.0 až 40.0 mg/L
Rozlišení  0.1 mg/L
Přesnost   ±0.3 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.1 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 420 nm  
Metoda  Adaptace na metodu s kyselinou thioglykolovou. Reakce mezi molybdenem  

 a činidlem způsobí žluté zbarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93730A-0 reagent A 1 balení
HI 93730B-0 reagent B 1 balení
HI 93730C-0 reagent C 1 balení

REAGENCE
HI 93730-01 reagence pro 100 testů
HI 93730-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Molybdenum (viz str.12).

• Kyvetu naplňte 10 ml nezreagovaného vzorku  
a kyvetu uzavřete. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.   
Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován  
a připraven pro měření.
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KYANUROVÁ KYSELINA

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 80 mg/L
Rozlišení  1 mg/L
Přesnost   ±1 mg/L ±15% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±1 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm
Metoda  Adaptace na turbidimetrickou metodu. Reakce mezi kyselinou kyanurovou  

 a činidlem způsobí vznik bílé suspenze ve vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93722-0 prášková reagence 1 balení

REAGENCE
HI 93722-01 reagence pro 100 testů
HI 93722-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Cyanuric acid 

(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným vzorkem 
a zavřete ji. 

• Vložte kyvetu do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí  
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu vyjměte.

• Přidejte obsah balení HI 93722-0. Kyvetu znovu zavřete a 
obsah jemně míchejte po dobu 10 sekund. 
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• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí obsah manganu v µg/L.
• Pro přístup do druhé úrovně funkce stiskněte ŠIPKY.

• Pro převod výsledku na µg/L KMnO4 a MnO4 stiskněte tlačítko Chem Frm.
• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- hliníkem nad 20 mg/L
- kadmiem nad 10 mg/L
- vápníkem nad 200 mg/L jako CaCO3

- kobaltem nad 20 mg/L
- mědí nad 50 mg/L
- železem nad 10 mg/L
- olovem nad 0.5 mg/L
- hořčíkem nad 100 mg/L jako MgCO3

- niklem nad 40 mg/L

- zinkem nad 15 mg/L.
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• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 45 sekund, pak stiskněte tlačítko READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj zobrazí na displeji obsah kyseliny kyanurové 
v mg/L.

76Manganese LR 

• Do každé kyvety přidejte 0.2 ml HI 93748B-0 reakčního 
roztoku, kyvety uzavřete a jemně míchejte cca 30 sekund.  

• Do každé kyvety přidejte 1 ml HI 93748C-0 0.1% PAN 
indikačního roztoku, kyvety uzavřete a jemně promíchejte.

• Do každé kyvety přidejte 3 kapky HI 93703-51, kyvety 
uzavřete a jemně míchejte cca 30 sekund.  

• Kyvetu s deionizovanou vodou a reagencemi (slepý pokus)
vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání 
před vynulováním. Nebo počkejte 2 minuty a stiskněte 
ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-” a přístroj je vynulován  
a připraven k měření. 

3

• Do přístroje vložte kyvetu s reakčním vzorkem. 
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FLUORID

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 2.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost  ±0.03 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm
Metoda  Adaptace na Standardní metodu pro výzkum vod a odpadních vod, 18. edice,  

 SPADNS metoda. Reakce mezi fluoridem a kapalním činidlem, způsobí zabar- 
 vení vzorku na červeno. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93729-0 SPADNS činidlo 4 ml

REAGENCE
HI 93729-01 reagence pro 100 testů
HI 93729-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Fluoride  

(viz str.12).

• Do dvou kyvet přidejte po 2 ml HI 93729-0 SPADNS činidla.

• Naplňte jednu z kyvet destilovanou vodou po značku, kyvetu 
zavřete a několikrát otočte, aby se obsah promíchal. 

• Druhou kyvetu naplňte po značku vzorkem, kyvetu zavřete  
a několikrát otočte, aby se obsah promíchal. 

• Kyvetu s destilovanou vodou (# 1) vložte do přístroje a zavřete 
víko. 

75 Manganese LR

MANGAN NÍZKÝ ROZSAH - LR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 300 µg/L
Rozlišení  1 µg/L
Přesnost   ±10 µg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±1 µg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm  
Method  Adaptace na PAN Metodu. Reakce mezi manganem a činidlem   

 způsobí oranžové zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis   Množství
HI  93748A-0 askorbová kyselina   2 balení
HI 93748B-0 alkalický roztok kyanidu   0.40 ml
HI 93748C-0 0.1% PAN indikátor   2 ml
HI 93703-51 disperzní činidlo   4-6 kapky

REAGENCE
HI 93748-01 reagence pro 50 testů
HI 93748-03 reagence pro 150 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Manganese LR (viz str.12).

• Jednu kyvetu naplňte po značku 10 ml destilovanou vodou. 

• Druhou kyvetu naplňte po značku 10 ml vzorkem. 

• Přidejte obsah jednoho balíčku HI 93748A-0 do každé kyvety, 
uzavřete je a obsah opatrně promíchejte tak, aby se úplně rozpustil.



• Přidejte obsah sáčku HI 93709B-0.  
Kyvetu zavřete a opatrně promíchejte, aby se obsah rozpustil.

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 
• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před  

 měřením. Nebo počkejte 1 minutu a 30 sekund a stiskněte READ. 
Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. Přístroj zobrazí 
obsah manganu v mg/L. 

• Pro vstup do druhé úrovně funkce stiskněte ŠIPKY.
• Pro převedení výsledku na mg/L manganistanu draselného 

(KMnO4) a manganistanu (MnO4) stiskněte tlačítko  
Chem Frm.

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny: 
- vápníkem nad 700 mg/L
- chloridy nad 70 000 mg/L
- železem nad 5 mg/L
- hořčíkem nad 100 000 mg/L.

55

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí odpočítávání před změřením slepého pokusu. Nebo 
počkejte 2 minuty, pak stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován 
a připraven pro měření. 

• Kyvetu vyjměte.

• Do přístroje vložte kyvetu se vzorkem (# 2).

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí množství 
fluoridu v mg/L.

Poznámka: Pro vzorky odpadních vod, nebo mořské vody je před měřením nutné provést destilaci. 
Pro nejpřesnější výsledky použijte dvě dělené pipety, abyste dodali přesně 8 ml destilované vody 
a 8 ml vzorku. 

Fluoride 

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- alkalinitou (jako CaCO3) nad 5000 mg/L
- hliníkem nad 0.1 mg/L
- Fe2+ nad 10 mg/L
- chloridy nad 700 mg/L
- orto-fosfáty nad 16 mg/L
- hexametafosforečnanem sodným nad 1.0 mg/L
- sulfáty nad 200 mg/L
- vysoce barevné, nebo zakalené vzorky vyžadují destilaci. 
- vysoce alkalické vzorky mohou být neutralizovány kyselinou dusičnou. 

74Manganese HR 
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TVRDOST (VÁPNÍK)

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 2.70 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost   ±0.11 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm
Metoda  Adaptace na Standardní metodu pro výzkum vod a odpadních vod, 18. edice,  

 metoda s kalmagitem. Reakce mezi vápníkem a činidlem způsobí fialově rudé  
 zbarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93720A-0 Ca a Mg činidlo 0.5 ml
HI 93720B-0 alkalický roztok 0.5 ml
HI 93720C-0 EGTA roztok 1 kapka

REAGENCE
HI 93720-01 reagence pro 100 testů
HI 93720-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Calcium Hardness (viz str.12).

• Kádinku několikrát opláchněte nezreagovaným vzorkem. 
Pak do ni přidejte vzorek po risku 50 ml. 

• Dále přidejte do kádinky 0.5 ml HI 93720A-0 a obsah 
promíchejte. 

• Pak přidejte 0.5 ml HI 93720B-0 a obsah znovu 
promíchejte. Tento roztok použijte k opláchnutí 2 kyvet 
ještě před jejich naplněním po značku 10 ml. 
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CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.0 až 20.0 mg/L
Rozlišení  0.1 mg/L
Přesnost   ±0.2 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.1 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na Standardní Metodu pro výzkum vod a odpadních vod, 18. edice,    

 jodistanová metoda, reakce mezi manganem a činidlem způsobí růžový   
 nádech vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93709A-0 citrát 1 balení
HI  93709B-0 jodistan sodný 1 balení

REAGENCE
HI 93709-01 reagence pro 100 testů
HI 93709-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Manganese HR (viz str.12).

• Kyvetu naplňte nezreagovaným vzorkem po značku  
10 ml a uzavřete ji. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO.  Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu vyjměte.
• Přidejte obsah sáčku HI 93709A-0. kyvetu uzavřete a 

obsah opatrně zamíchejte.

Manganese HR

MANGAN VYSOKÝ ROZSAH - HR
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• Přidejte 1 kapku roztoku HI 93720C-0 EGTA do první kyvety (# 1), kyvetu uzavřete  
a několikrát ji obraťe, aby si obsah promíchal. Toto je slepý pokus. 

• Vložte kyvetu se vzorkem pro slepý pokus (# 1)  
do přístroje a zavřete víko.

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí  
“-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu se slepým pokusem vyjměte a do přístroje vložte 
druhou kyvetu (# 2).

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí 
hodnotu tvrdosti (jako CaCO3) v mg/L.

• Pro přístup do druhé úrovně funkcí stiskněte ŠIPKY.
• Pro převedení výsledku na mg/L vápníku (Ca) stiskněte 

tlačítko Chem Frm.
• Pro změnu měřící jednotky stiskněte tlačítko Unit. 

Výsledek může být vyjádřen ve francouzských 
stupních (°f), německých stupních (°dH) a anglických 
stupních(°E). 

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY. 
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• Kyvetu vyjměte. 

• Za pomoci 1 ml stříkačky přidejte do kyvety přesně 0.5 ml vzorku.
 Poznámka: Dávejte pozor, ať stříkačky nepomícháte. 

• Kyvetu zavřete, a několikrát obraťte, aby se obsah promíchal. 

• Kyvetu znovu vložte do přístroje. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 15 sekund a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. 

•  Přístroj zobrazí množství hořčíku (Mg) v mg/L 

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:   
- aciditou (jako CaCO3) nad 1000 mg/L
- alkalinitou (jako CaCO3) nad 1000 mg/L
- vápníkem (Ca2+) nad 200 mg/L 
- železem
- hliníkem
- mědí

Magnesium
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Poznámka: Tento test detekuje jakoukoliv kontaminaci vápníkem v kádince, stříkačce, nebo měřící komůrce. 
Chcete-li vyzkoušet čistotu, zopakujte test několikrát, dokud nezískáte konzistentní výsledky.  

Poznámka: Pro lepší přesnost omyjte sklo HCl 6N.

ŘEDENÍ VZORKŮ
Tento přístroj je sestrojen tak, aby v systémech pro čištění vody detekoval i nízké hodnoty tvrdosti.  
Při testování vzorků z jiných vodních zdrojů není neobvyklé narazit na vyšší úroveň tvrdosti než je rozsah 
tohoto přístroje. 
Tento problém můžete vyřešit zředěním vzorku. Ředění musí být provedeno vždy s vodou s nulovou tvrdostí. 
Ředění roztoků s vyšší hodnotou tvrdosti faktorem sto se provádí následovně:
• Naplňte 1 ml stříkačku vzorkem.
• Za pomoci stříkačky nadávkujte do 50 ml kádinky (ujistěte se, že je úplně čistá) 0.5 ml vzorku. 
• Pak doplňte kádinku po 50 ml značku vodou s nulovou tvrdostí. 

INTERFERENCE
Interference může být způsobena nadměrným množstvím těžkých kovů.

71 Magnesium

CHARAKTERISTIKA
Rozsah 0 až 150 mg/L
Rozlišení 5 mg/L
Přesnost ±5 mg/L ±3% údajů při 25 °C
Zdroj světla Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 466 nm  
Metoda  Adaptace na kalmagitovou metodu.

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód  Popis   Množství
HI 93752A-0 Mg  reakční pufr  1 ml
HI 93752B-0 Mg  indikátor činidla  9 ml

REAGENCE
HI 937520-01 reagence pro 50 testů
HI 937520-03 reagence pro 150 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
Poznámka: pro přípravu vzorků postupujte podle postupu ze str. 17. 

• V sekci Method Selection vyberte metodu Magnesium 
(viz str.12).

• Za pomoci stříkačky přidejte do kyvety přesně 1 ml HI 93752A-0 
Mg reakčního pufru. Kyvetu doplňte HI 93752B-0 Mg indikátorem 
činidla do 10 ml za pomoci pipety.

• Kyvetu zavřete a několikrát obraťte, aby se obsah promíchal. 

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”,  
přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

HOŘČÍK
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TVRDOST (HOŘČÍK)

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 2.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost  ±0.11 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.02 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm
Metoda  Adaptace na Standardní metodu pro výzkum vod a odpadních vod, 18. edice,  

 EDTA kolorimetrická metoda. Reakce mezi hořčíkem a činidlem způsobí   
 fialově rudé zbarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93719A-0 Mg činidlo 0.5 ml
HI 93719B-0 alkalický roztok 0.5 ml
HI 93719C-0 EDTA roztok 1 kapka
HI 93719D-0 EGTA roztok 1 kapka

REAGENCE
HI 93719-01 reagence pro100 testů
HI 93719-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu  

Magnesium Hardness (viz str.12).

• Kádinku několikrát opláchněte nezreagovaným vzorkem.  
Pak do ni přidejte vzorek po rysku 50 ml. 

• Dále přidejte do kádinky 0.5 ml HI93719A-0  
a obsah promíchejte. 

• Pak přidejte 0.5 ml HI 93719B-0 a obsah znovu promíchejte.  
Tento roztok použijte k opláchnutí 2 kyvet ještě před jejich 
naplněním po značku 10 ml. 

70Iron LR

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny:
- kadmiem nad 4.0 mg/L
- chromem3+ nad 0.25 mg/L
- chromem6+ nad 1.2 mg/L
- kobaltem nad 0.05 mg/L
- mědí nad 0.6 mg/L
- kyanidem nad 2.8 mg/L
- manganem nad 50.0 mg/L
- rtutí nad 0.4 mg/L
- molybdenem nad 4.0 mg/L
- niklem nad 1.0 mg/L

- dusitanovými ionty nad 0.8 mg/L
pH vzorku by mělo být mezi 3 až 4, aby se zabránilo změnám v barvě a zákalu vzorku. 
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• Přidejte 1 kapku roztoku HI 93719C-0 EGTA  
do první kyvety (# 1), kyvetu uzavřete a několikrát ji obraťte,  
aby se obsah promíchal. Toto je slepý pokus.

• Přidejte 1 kapku roztoku  HI 93719C-0 EGTA do druhé kyvety (# 2), 
kyvetu uzavřete a několikrát ji obraťte, aby si obsah promíchal.  
Toto je vzorek.

• Vložte kyvetu se vzorkem pro slepý pokus (# 1) do přístroje  
a zavřete víko.

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí  “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu se slepým pokusem vyjměte a do přístroje vložte druhou kyvetu 
(# 2).

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí hodnotu tvrdosti 
(hořčík) v mg/L.

10 ml 10 ml

# 1 # 2

69 Iron LR

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu vyjměte.

• Vzorkem po risku 25 ml naplňte další míchací odměrný válec. 

• Přidejte do válce obsah sáčku HI 93746-0 s TPTZ činidlem, 
zavřete odměrný válec a obsah rázně 30 sekund promíchejte. 
V tomto odměrném válci bude reakční vzorek. 

• Naplňte kyvetu po 10 ml reakčním vzorkem a kyvetu uzavřete. 

• Vložte kyvetu se vzorkem do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před  
měřením. Nebo počkejte 30 sekund a stiskněte READ. Po 
skončení odpočítávání přístroj provede měření. 

•  Přístroj zobrazí množství železa v µg/L 
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• Pro přístup do druhé úrovně funkce stiskněte ŠIPKY.
• Pro provedení výsledku na mg/L hořčíku (Mg) stiskněte tlačítko Chem Frm.

• Pro změnu měřící jednotky stiskněte tlačítko Unit. Výsledek může být vyjádřený ve francouzských 
stupních(°f), německých stupních(°dH)a anglických stupních(°E). 

• Pro návrat do měřícího módu stiskněte ŠIPKY. 

Poznámka: Tento test detekuje jakoukoliv kontaminaci hořčíkem v kádince, stříkačce, nebo měřící komůrce. 
Chcete-li vyzkoušet čistotu, zopakujte test několikrát, dokud nezískáte konzistentní výsledky.  

ŘEDENÍ VZORKŮ
Tento přístroj je sestrojen tak, aby v systémech pro čištění vody detekoval i nízké hodnoty tvrdosti. Pro 
měření vzorků s vyšší tvrdostí postupujte podle ředění ze str. 58. 

INTERFERENCE
Interference může být způsobena nadměrným množstvím těžkých kovů.

68Iron LR

ŽELEZO NÍZKÝ ROZSAH - LR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 400 µg/L
Rozlišení  1 µg/L
Přesnost   ±10 µg/L ±8% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±1 µg/L
Light Source  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 575 nm 
Method  Adaptace na TPTZ Metodu. Reakce mezi železem a činidlem způsobí fialové  

 zbarvení vzorku. 
POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93746-0 TPTZ činidlo 2 balení

REAGENCE
HI 93746-01 reagence pro 50 testů
HI 93746-03 reagence pro 150 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Iron LR  

(viz str.12).

• Naplňte jeden míchací odměrný válec deionizovanou vodou 
po značku 25 ml.

• Přidejte obsah sáčku HI 93746-0 s TPTZ činidlem, odměrný 
válec zavřete a obsah 30 sekund rázně míchejte. V tomto 
válci tak bude vzorek pro slepý pokus. 

• Obsah z odměrného válce přelijte do kyvety po rysku 10 
ml.

• Kyvetu zavřete, vložte do přístroje a kryt přístroje zavřete.
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HYDRAZIN

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0 až 400 µg/L
Rozlišení  1 µg/L
Přesnost   ± 4% z plné stupnice při 25 ° C
Typ. EMC odchylka ±2 µg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 420 nm
Metoda  Adaptace na ASTM příručku pro vodu a environmentální   

 technologie, metoda D1385-88,    
  p-Dimetylaminobenzaldehydová metoda. Reakce mezi hydrazínem a činidlem  
 způsobí žluté zbarvení vzorku. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93704-0 kapalné činidlo 24 kapek

REAGENCE
HI 93704-01 reagence pro 100 testů
HI 93704-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Hydrazine 

(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml destilovanou vodou.

• Kyvetu  # 1 uzavřete a vložte do přístroje. 

• Stiskněte funkční tlačítko Blank pro nastavení intenzity 
světla. Na displeji se zobrazí zpráva “Blank done” a přístroj 
je připraven  přijmout nulové měření.

• Naplňte druhou 10 ml nezreagovaného vzorku a zavřete ji. 

10 ml

# 2

67 Iron HR

• Kyvetu vložte zpátky do přístroje. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání 
před měřením. Nebo počkejte 3 minuty a stiskněte 
READ. Po skončení odpočítávání přístroj provede 
měření. 

• Přístroj zobrazí na displeji obsah železa v mg/L.

INTERFERENCE
Interference mohou být způsobeny: 
- molybdenem(jako molybdenan) nad 50 ppm
- vápníkem nad 10000 ppm(jako CaCO3)
- hořčík nad 100000 ppm(jako CaCO3)
- chloridy nad 185000 ppm.
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• Přidejte 12 kapek HI 93704-0 činidla do každé 
kyvety. Kyvety uzavřete a jemně promíchejte obsah  
(cca 30 sek).

• Vložte kyvetu se slepým pokusem (#1) do přístroje  
a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko TIMER a na displeji se zobrazí 
odpočítávání před vynulováním přístroje. Na displeji 
se zobrazí “-0.0-”, přístroj je vynulován a připraven pro 
měření. 

• Vyjměte kyvetu se slepým pokusem z přístroje. 
• Do přístroje vložte kyvetu se vzorkem (#2) a zavřete 

víko přístroje.

• Pro začátek měření stiskněte READ. Přístroj zobrazí 
koncentraci hydrazinu v µg/L.

Hydrazine

INTERFERENCE

Interference mohou být způsobeny:
- vysoce barevné vzorky
- vysoce zakalené vzorky
- aromatické aminy

66Iron HR

ŽELEZO VÝSOKÝ ROZSAH - HR

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.00 až 5.00 mg/L
Rozlišení  0.01 mg/L
Přesnost  ±0.04 mg/L ±2% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.01 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na EPA fenantrolinovou metodu 315B, pro přírodní a upravo- 

 vané vody. Reakce mezi železem a činidlem způsobí vznik oranžového  
 zbarvení. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93721-0 práškové činidlo 1 balení

REAGENCE
HI 93721-01 reagence pro 100 testů
HI 93721-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Iron HR (viz 

str.12).
• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným 

vzorkem a kyvetu uzavřete.
• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu otevřete a přidejte do ní obsah sáčku HI 937721-
0 s činidlem. Kyvetu znovu zavřete a obsah opatrně 
promíchejte tak, aby se činidlo rozpustilo. 
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JÓD

CHARAKTERISTIKA
Rozsah  0.0 až 12.5 mg/L
Rozlišení  0.1 mg/L
Přesnost   ±0.1 mg/L ±5% údajů při 25 °C
Typ. EMC odchylka ±0.1 mg/L
Zdroj světla  Wolframová lampa s úzkopásmovým interferenčním filtrem 525 nm 
Metoda  Adaptace na standardní metodu pro výzkum vod a odpadních vod, 18. edice,  

 DPD metoda. Reakce mezi vzorkem a činidlem vyvolá vznik růžového zbar- 
 vení. 

POŽADOVANÁ ČINIDLA
Kód Popis Množství
HI  93718-0 DPD činidlo 1 balení

REAGENCE
HI 93718-01 reagence pro 100 testů
HI 93718-03 reagence pro 300 testů
Pro další příslušenství viz str. 124.

MĚŘENÍ
• V sekci Method Selection vyberte metodu Iodine 

(viz str.12).

• Naplňte kyvetu po značku 10 ml nezreagovaným 
vzorkem a kyvetu uzavřete.

• Kyvetu vložte do přístroje a zavřete víko. 

• Stiskněte tlačítko ZERO. Na displeji se zobrazí “-0.0-”, 
přístroj je vynulován a připraven pro měření. 

• Kyvetu otevřete a přidejte do ní obsah sáčku HI 93718-0 
s DPD činidlem. Kyvetu znovu zavřete a obsah opatrně 
promíchejte cca 30 sekund tak, aby se činidlo rozpus-
tilo. 

Iodine 65 Iodine

• Kyvetu vložte zpátky do přístroje. 

• Stiskněte TIMER a na displeji se objeví odpočítávání před 
měřením. Nebo počkejte 2 minuty a 30 sekund a stiskněte READ. 
Po skončení odpočítávání přístroj provede měření. 

• Přístroj zobrazí na displeji obsah jódu v mg/L.

INTERFERENCE

Interference mohou být způsobeny: bromem, chlorem, ozonem, oxidovanými formami chromu a manganu. 
V případě vody s vyšší tvrdostí než je 500 mg/L CaCO3, míchejte vzorek cca 2 minuty ještě před pří-
davkem činidla. 
V případě vody s vyšší alkalinitou než je 250 mg/L CaCO3 nebo aciditou vyšší než 150 mg/L CaCO3, 
barva vzorku se může vyvinout pouze částečně, nebo může rychle slábnout. Chcete-li tento problém 
minimalizovat, neutralizujte vzorek zředěnou HCl nebo NaOH.


