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VISOCOLOR HE Chlorine 

Kit de testare de înaltă sensibilitate pentru determinarea clorului 
în intervalul 0.02–0.60 mg/L Cl2 

 
REF 920015 - Set complet REF 920215 - Set de reumplere 

 
Metodă: 
N,N-dietil-1,4-fenilen diamină (DPD) 
 
Conținutul kitului de testare: (*pachet de reumplere):  
suficient pentru 2x160 teste 
24 g Cl2-1*  
100 mL Cl2-2*    
30 mL Cl2-3*         
1 lingură de măsurare neagră de 85 mm* 

1 pahar gradat de plastic pentru prelevare probe 
2 tuburi rotunde din sticlă cu dopuri înșurubate 
1 bloc comparator 
1 disc de comparare a culorilor 

 
Avertizare de risc: 
Acest test nu conține substanțe nocive care să necesite etichetarea ca fiind periculoase. 
 
Procedură: 
1. Așezați blocul comparator în poziția prevăzută în casetă (a se vedea ilustrația). 
2. Introduceți discul de comparare a culorilor. 
3. Deschideți ambele tuburi de sticlă, clătiți de mai multe ori cu proba de apă și umpleți până la 
semn cu probă. 
4. Adăugați o lingură neagră de măsurare rasă de Cl2-1 în tubul de sticlă din dreapta. 
5. Adăugați 12 picături Cl2-2 în tubul de sticlă din dreapta, închideți și amestecați. 
6. Citiți imediat: Rotiți discul de culoare până când ambele culori se potrivesc la lumina 
transmisă de deasupra. Citiți rezultatele testelor pe marcajul din partea frontală a 
comparatorului. Valorile intermediare pot fi estimate. Prima citire = clor liber 
7. Adăugați 3 picături Cl2-3 în tubul de sticlă din dreapta, închideți și amestecați. Așteptați 2 
min. Citiți valoarea după cum a fost descris mai sus. A doua citire = clor total 
Clorul legat poate fi calculat ca diferența dintre a doua citire (clor total) și prima citire (clor 
liber). 
 
Clor liber: clor dizolvat, elementar, acid hipocloros și ioni hipoclorit 
Clor legat: cloroamine anorganice și organice 
Metoda poate fi aplicată și pentru analiza apei de mare. 
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Eliminarea probelor: 
Specimenele de analiză utilizate pot fi evacuate pe scurgere, cu apă de la robinet, și 
direcționate către stațiile locale de epurare. 
 
Interferenţe: 
1. Compușii de mangan mai mari simulează clorul liber. 
2. Conținutul de clor mai mare 4 mg/L poate distruge roșul colorant (rezultate scăzute). 
3. Temperatura probei de apă trebuie să fie cuprinsă între 15 și 30°. 
4. Clătiți bine tuburile de sticlă de mai multe ori. Reziduurile de Cl2-3 pot determina obținerea 
de valori mai mari pentru clorul liber! 
 
Conversie: 
0,10 mg/L Cl2  0,18 mg/L ClO2  0,15 mg/L OCl-  0,21 mg/L NaOCl  
0,23 mg/L Br2  0,36 mg/L I2 
 
Notă: 
Determinarea bromului pe lângă clor: Dacă în probă este prezent clor, acesta poate fi distrus 
prin adăugarea unei spatule de glicină (aproximativ 20 mg) la 25 ml probă. Proba pentru 
determinarea bromului este preluată din această soluție. Rezultatul va fi de forma mg/L Cl2 x 
2,25=mg/L Br2. 

 
 
 

Va rugam sa consultati si instructiunile originale care insotesc produsul! 
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