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korzystających z basenu
Dbamy o bezpieczeństwo osób korzystających
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Nasza technologia dostarcza rzetelnych wyników, zapewniając
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Rozpoczynanie

5

Dziękujemy za wybranie fotometru Palintest Pooltest. Prosimy
o przeczytanie niniejszej instrukcji i używanie tego przyrządu
tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Ten przyrząd posiada klasę
ochrony IP67. Jednak dla uzyskania optymalnej wydajności
należy upewnić się, że przed użyciem przyrząd jest czysty i suchy.

Uchwyt na fiolki testowe
Podświetlenie ekranu
(Aby włączyć lub
wyłączyć podświetlenie,
przytrzymaj przycisk On/
Off (Wł./Wył.) podczas
uruchamiania przyrządu)

01234567890

Numer seryjny

Made in UK

www.palintest.com

Jeśli pojawi się
ta ikona, wymień
baterie

Pooltest

Przycisk „Read”
(Odczyt)
Przycisk „Menu” (Menu)
Umożliwia także
uzyskanie dostępu do
pamięci, patrz Dostęp
do Pamięci.
Przycisk „Blank” (Zerowanie)
Przycisk „On/Off” (Wł./Wył.)

Pokrywa baterii:
podczas wymiany
baterii 2 x AA należy
uważać, aby nie
uszkodzić uszczelki
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Wybór i wykonywanie testu
Jest to podstawowa procedura dla wszystkich testów. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz Instrukcje dotyczące testu.
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Cl2 5
Pooltest

1

Cl2 5
Pooltest

Wybierz rodzaj badania
poprzez naciśnięcie
klawisza Menu. Przewiń
listę, aż pożądane
badanie zostanie
podświetlone.

Naciśnij klawisz
zerowania.

Zerowanie umożliwia ustawienie prawidłowej wartości zerowej
przyrządu. To gwarantuje, że wyniki końcowe będą dokładne,
nawet jeśli badana woda jest mętna lub zabarwiona.

4
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Pooltest
10

Na ekranie zostanie
wyświetlona informacja,
że przyrząd wykonuje
pomiar zerowania.

W uchwycie próbki umieść
fiolkę testową zawierającą
wodę z basenu lub ze spa
(bez tabletek testowych).
Wartość zerowania jest zachowywana w pamięci
przyrządu. Jednak, zerowanie należy wykonać ponownie
przy każdym pobraniu nowej próbki z basenu lub spa.
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Komunikaty o błędach
5
10

Przygotuj próbkę 10 ml,
dodając odczynniki
zgodnie z Instrukcjami
dotyczącymi testu. Umieść
fiolkę w uchwycie na
próbki.

Komunikat o błędzie oznacza, że przyrząd wykrył nieprawidłowość
podczas pomiaru optycznego. Bardzo często przyczyną błędu jest
zanieczyszczenie optyki. Dlatego też zaleca się czyszczenie optyki
(patrz Czyszczenie optyki) jest zalecane, gdy pojawi się komunikat
o błędzie.

E7

Dodatkowe światło wpada do fiolek lub
zanieczyszczenia wpływają na wewnętrzną ścieżkę
światła. Oczyść optykę (patrz poniżej), oczyść fiolkę
próbki, upewnij się zaślepka światła jest prawidłowo
zamontowana i korzystaj z przyrządu z dala od jasnego
światła.

E8

Wskazuje na błąd komponentu optycznego. Wymagany
jest serwis przyrządu lub ponowna kalibracja.

E9

Niedostateczna ilość światła podczas zerowania.
Sprawdź, czy prawidłowa fiolka jest umieszczona w
miejscu „zerowania”. Oczyść wszelkie zanieczyszczenia
blokujące dostęp światła w uchwycie oraz optykę.

6
Naciśnij klawisz
„read sample” (odczyt
próbki).

Pooltest

Na ekranie pojawi się
komunikat, że „odczyt”
jest w toku.

7
mg/L Cl2
Pooltest

Po zakończeniu działania,
wynik pojawi się na
ekranie.

Jeśli podczas badania pojawią się komunikaty o błędzie od E1
do E6, spróbuj oczyścić optykę (patrz Czyszczenie optyki na
następnej stronie) lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
albo dystrybutorem Palintest.
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Czyszczenie optyki

11

Dostęp do pamięci

Zanieczyszczenia komórki optycznej mogą wpływać na dokładność
odczytu i powodować wyświetlanie komunikatów o błędzie.
Używając miękkiej, nasączonej wodą szmatki, oczyść okna
optyczne. Nie używaj rozcieńczalników.
Gwarancja nie obejmuje awarii przyrządu spowodowanej przez
zanieczyszczenie.

Naciśnij i przytrzymaj
przycisk „Menu”. Pojawi się
ostatni wynik badania.

1

mg/L Cl2
Pooltest

Wzorce kontrolne
Zestaw wzorców kontrolnych dla przyrządów Pooltest,
można kupić od firmy Palintest. Pozwalają one zweryfikować,
czy przyrząd jest prawidłowo skalibrowany i działa prawidłowo.

Kolejne naciśnięcia
przycisku Menu pozwalają
na wyświetlenie
poprzednich wyników
badań.
Przyrząd zawsze
przechowuje ostatnie
dziesięć wyników,
ponumerowanych w
odwrotnej kolejności,
to znaczy, że „1” to
najbardziej aktualny
wynik.
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Procedury testów
Upewnij się, że fotometr Pooltest jest czysty i suchy
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Podczas badania próbki
lub zerowania, usuń
wszelkie bąbelki poprzez
zatkanie fiolki i obrócenie
jej tak, jak pokazano.

1
Dokładnie spłucz cały
sprzęt testowaną wodą.

5
2



Przed umieszczeniem
fiolek w przyrządzie,
upewnij się, że są suche
po zewnętrznej stronie.

Podczas napełniania fiolek
do poziomu linii 10 ml
upewnij się, że poziom jest
jak pokazano obok.

6

3
Użyj tabletek fotometru
Palintest. Szybko
rozpuszczające się
tabletki oraz tabletki do
komparatora
nie są odpowiednie.

10

Upewnij się, że przyrząd
Pooltest jest czysty
i suchy.
Umieść fiolki w przyrządzie
Pooltest, tak, aby biały
romb był ustawiony
równo z oznaczeniem na
przyrządzie.
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Zerowanie

Pooltest 6 HR

Przykład rozpuszczenia 2x:
Napełnij próbkę do linii 2x,
a następnie uzupełnij wodą
dejonizowaną do poziomu
100 ml. Wymieszaj i użyj jej jako
nowej próbki do zerowania
i badania. Pomóż wynik 2x.

Pooltest 4 HR

W celu uproszczenia działań
fiolka do rozpuszczania jest
dostępna od firmy Palintest.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pooltest 6

Pooltest

Jeśli wynik znajduje się
powyżej zakresu badania,
przed tym wynikiem pojawi
się symbol „>”.
W takim przypadku należy
rozpuścić próbkę z użyciem
dejonizowanej wody i
powtórzyć badanie.
Ważne: badania pH i alkaliczności
nie nadają się do rozcieńczania.

Pooltest 4

Rozcieńczanie próbki

Pooltest 3

Zerowanie nie zostało szczegółowo opisane w instrukcjach
dotyczących badania. Jednak istotnym jest to, aby fotometr
został wyzerowany z użyciem badanej wody.

W zależności od modelu, następujące testy mogą być dostępne
w menu.

Pooltest 3 HR

Próbka zerowa to próbka wody do badania, która umożliwia
ustawienie wartości zerowej przyrządu. Dzięki temu żadne
zabarwienia ani zmętnienia próbki nie wpłyną na wynik końcowy.
Zerowanie jest wymagane podczas badania innego basenu lub spa,
lub jeśli od ostatniego badania basenu lub spa upłyną długi czas.

mg/L CaCO3
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Tabela testów

●

●

●

Parametr

Menu
Skrót

Zakres

Chlor (wolny
i całkowity)

Cl2 5

0 - 5 mg/l

Chlor (wolny
i całkowity)

Cl2 10

0 - 10 mg/l

pH (czerwień
fenolowa)

pH

6,5 – 8,4 pH

●

Kwas
cyjanurowy

CYA

0 - 200 mg/l

●

Zasadowość
całkowita

Alk T

0 - 500 mg/l

Twardość
wapniowa

Calc

0 - 500 mg/l

●

●

Twardość
wapniowa
dla basenów
z wodą słoną

Calc
NaCl

0 - 500 mg/l

●

●

Brom

Br2

0 - 10 mg/l

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Instrukcje dotyczące testów
4

Zawartość wolnego i całkowitego chloru - Cl2 5 i Cl2 10
Zakres kolorów:

Od bezbarwnego do różowego

Dwa zakresy:

0 – 5 mg/l użyj tabletek DPD 1 i DPD 3

Napełnij pozostałą ilością
próbki do linii 10 ml.

0 – 10 mg/l użyj tabletek DPD XF i DPD XT

1

5
Spłucz fiolkę wody próbką
pozostawiając kilka kropli.

Zamieszaj.

2
Dodaj jedną tabletkę DPD 1
lub jedną tabletkę DPD XF.

6
Zatkaj fiolkę zatyczką.

3

7
Rozgnieć tabletkę,
aby stworzyć pastę.

mg/L Cl2
Pooltest

Wykonaj odczyt fotometrem.
Wynik = zawartość wolnego
chloru

18
8

Zachowaj fiolkę i zawartość
do pomiaru całkowitego
chloru.
Jeśli nie wykonano chlorowania
szokowego, przejdź do kroku 12.

X

19
12
Dodaj jedną tabletkę DPD 3 lub
DPD XT.

9

13
Zgnieć i wymieszaj.

Dodaj jedną tabletkę Oxystop.

10

14
Zgnieć i wymieszaj.
2 minuty

Włóż zatyczkę
i zaczekaj.

11
1 minuta

Włóż zatyczkę
i zaczekaj.

15
mg/L Cl2
Pooltest

Wykonaj odczyt fotometrem.
Wynik = zawartość
całkowitego chloru
NB: Zawartość związanego chloru =
całkowity chlor - wolny chlor

20

21
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pH (czerwień fenolowa)
Zakres kolorów:

Od żółtego do czerwonego

Zakres:

6,5 – 8,4

Włóż zatyczkę.

1

5
Napełnij fiolkę próbką,
dokładnie do poziomu 10 ml.

pH
Pooltest

2
Dodaj jedną tabletkę
Phenol Red.

3
Zgnieć i wymieszaj.

Wykonaj odczyt fotometrem.

22
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Kwas cyjanurowy - CYA
Zakres kolorów:

Od przezroczystego do mętnego

Zakres:

0 – 200 mg/l CYA

Rozkrusz pozostałą
część tabletki i wymieszaj.

1

5
Napełnij fiolkę próbką
do linii 10 ml.

X

Włóż zatyczkę.

Dodaj jedną tabletkę
kwasy cyjanurowego.
NIE KRUSZ.

3
Poczekaj,
aby tabletka się rozpuściła.

2 minuty

2

6
Wykonaj odczyt fotometrem.

mg/L CYA
Pooltest
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Zasadowość całkowita - T-Alk
Zakres kolorów:

Od żółtego do zielonego i niebieskiego

Zakres:

0 – 500 mg/l CaCO3

Włóż zatyczkę
i zaczekaj.

1

Ponownie wymieszaj
(jeśli kolor nie jest
jednorodny).

Napełnij fiolkę próbką
do linii 10 ml.

2
Dodaj jedną tabletkę
Alkaphot™.

3

1 minuta

Dokładnie rozkrusz
i wymieszaj, Upewnij
się, czy wszystkie części
całkowicie się rozpuściły.

6
Wykonaj odczyt fotometrem.

mg/L CaCO3
Pooltest

5
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Twardość wapniowa - Calc & Calc Na Cl
Zakres kolorów:

Od fioletowego do pomarańczowego

Zakres:

0 – 500 mg/l CaCO3

Włóż zatyczkę.

1

5
Napełnij fiolkę próbką
do linii 10 ml.

2 minuty

2
Dodaj jedną tabletkę
Calcicol No 1,
rozgnieć i wymieszaj.

3
Dodaj jedną tabletkę
Calcicol No 2,
rozgnieć i wymieszaj.

Poczekaj.

6
Wykonaj odczyt fotometrem.

mg/L CaCO3
Pooltest

28

29
4

Brom - Br2
Zakres kolorów:

Od bezbarwnego do różowego

Zakres:

0 – 10,0 mg/l Br2

Napełnij pozostałą ilością
próbki do linii 10 ml.

1

5
Spłucz fiolkę próbką
pozostawiając kilka kropel.

Zamieszaj.

2
Dodaj jedną tabletkę DPD 1 .

6
Zatkaj fiolkę.

3

7
Rozgnieć tabletkę,
aby stworzyć pastę.

mg/L Br2

Wykonaj odczyt fotometrem.

Pooltest

Wynik = mg/l brom całkowity

Równowaga wodna

30

Wyniki z Pooltest 6 można wykorzystać do określenia równowagi
wodnej Palintest. W celu obliczenia tej wartości, będą potrzebne
tabletki na zasadowość i twardość wapniową, a wszystkie są
dostępne od Palintest.

Indeks

1. Przeprowadź badanie na twardość wapniową i zasadowość.
Dla każdego badania przekształć wartość mg/l na odpowiedni
współczynnik.
2. Zapisz te współczynniki w wierszach 1 i 2.
3. Wykonaj badanie na pH i zapisz wynik bezpośrednio w wierszu 3.
4. Dodaj te trzy wartości - jest to współczynnik równowagi
wodnej Palintest.
5. Porównaj wyniki do zakresów podanych w tabeli,
w sekcji Interpretacja wyników.

Obliczenia
Twardość
wapniowa/
zasadowość
całkowita
jako wartość
mg/l CaCO3)

20

30

40

50

80 100 125 160 200 250 340 450 560 800

Współczynnik

1,0

1,2

1,3

1,4

1,6

1,8

1

Współczynnik twardości wapniowej

2

Współczynnik zasadowości całkowitej

3

Wartość pH

1,9

2,0

2,1

2,2 2,3 2,4 2,5

Indeks (całkowita liczba wierszy 1, 2 i 3)*

*Indeks Palintest opiera się na temperaturze 28˚C/82˚F.
Dla basenów o wyższych temperaturach i spa dodaj 0,1 do
wartości. Dla niepodgrzewanych basenów i spa odejmij 0,1.

Warunki
równowagi
wodnej

Zalecenia

Poniżej 9,6

Silne
działanie
korozyjne

9,6 - 10,5

Działanie
korozyjne

10,6 - 10,9

Dopuszczalna
wartość
równowagi

Regularnie badaj wodę.

11,0 - 11,2

Idealna
równowaga.

Brak wymaganych działań. *

11,3 - 11,6

Dopuszczalna
wartość
równowagi

Regularnie badaj wodę.

11,7 - 12,6

Tworzenie się
kamienia

Powyżej 12,6.

Wysokie
tworzenie się
kamienia

Zmniejszyć pH do 7,2 - 7,5.
Zmniejszyć zasadowość
całkowitą do 150 mg/l lub
niżej jeśli to konieczne.
Ponownie zbadać
równowagę wodną.

Procedura

1,7
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Interpretacja wyników

Zwiększyć pH do 7,5 - 7,8.
Zwiększyć twardość
wapniową do wartości
przynajmniej 50mg/l.
Zwiększyć zasadowość
całkowitą do 100 mg/l lub
wyżej, jeśli to konieczne.
Ponownie zbadać
równowagę wodną.

*NB: Jeśli tworzy się kamień lub widoczna jest korozja, nawet gdy
zachowana jest idealna równowaga, należy poszukać pomocy
eksperta.
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Specyfikacja techniczna
Przyrząd

Fotometr z bezpośrednim odczytem
o dwóch długościach fal

Optyka

System Palintest z podwójnym
źródłem światła LED,
wąskopasmowymi filtrami długości
fal i fotodetektorami

Długości fal

Automatyczny wybór długości fali
530 nm i 575 nm

Tolerancja długości fali

± 2 nm

Filtr pasma
przenoszenia

10 nm

Wyświetlacz LCD

Ekran 128 x 64 pikseli z
podświetleniem

Zakres temperatury
roboczej przyrządu

0 – 50°C

Klasa ochrony

IP 67

Próbki do badań

Fiolki o średnicy 25 mm

Ustawienia Pusty/
Zerowanie

Zachowywane w pamięci; można
zresetować w dowolnym momencie.

Zasilanie

2 x 1,5V. baterie AA automatyczne wyłączanie

Rozmiar

150 x 65 x 42 mm

Masa

200 g (z bateriami)

www.palintest.com

