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1 Introducere 
Bine ați venit și vă mulțumim pentru decizia de a achiziţiona un spectrofotometru de la MACHHEREY-
NAGEL. NANOCOLOR® UV/VIS II și NANOCOLOR® VIS II sunt spectrofotometre puternice, rapide și 
compacte pentru analiza apei, care sunt capabile să evalueze teste standard şi teste de eprubetă 
MACHEREY-NAGEL NANOCOLOR®. În plus, instrumentele sunt capabile să determine turbiditatea 
nefelometrică a unui mostră prin difuzia luminii la un unghi de 90°. Combinația dintre un afișaj HD de 
10,1" şi o structură de meniu intuitivă, bazată pe pictograme, permite o manevrare rapidă, confortabilă și 
plăcută a spectrofotometrului. Astfel, spectrofotometrele sunt fotometrul ideal de laborator pentru întregul 
spectru de analiză a apei. 

1.1 Marcajul CE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Marcajul CE declară că produsul respectă legislația de armonizare a Comunității Europene 
enumerată mai jos: 
Directiva Europeană 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS 2) 
Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 
(DEEE) 
Directiva europeană 2014/30/UE privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare 
la compatibilitatea electromagnetică (EMC) 
Directiva europeană 2014/35/UE privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul 
unor anumite limite de tensiune (LVD) 

1.2 Plăcuţa indicatoare 
NANOCOLOR® UV/VIS II: 

LAN COM 
CLASS-1M LASER-
PRODUCT 

fjANOCOLOR® uv/vis ft 
110-240 V -50/60 Hz 60 VA Fuse: 2A TL 

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 
Neumann-Neander-Str. 6-8 52355 DOren • Germany Tel.: 
+49 24 21 969-0 ■ Fax: +49 24 21 969-199 in1o@mn-
net.com ■ www.mn-net.com 

NANOCOLOR® VIS II: 

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-
Neander-Str. 6-8 • 52355 Duren ■ Germany Tel.: +49 
24 21 969-0 • Fax: +49 24 21 969-199 info@mn-

net.com • www.mn-net.com 

SN 

NANOCOLOR® VIS II 
12 V —/3.0A 

1.3 Explicarea simbolurilor  

Termen / Simbol Înţeles 

NANOCOLOR® UV/VIS II; 
NANOCOLOR® VIS II; 

Denumirea tipului de dispozitiv  

SN: Numărul de serie al dispozitivului  

110 V - 240 V, 50/60 Hz 60 VA Sursa de alimentare cu energie NANOCOLOR® UV/VS II 

12 V DC / 3.0 A Sursa de alimentare cu energie NANOCOLOR® VIS II 
CLASS - 1M LASER-PRODUCT Cititorul de coduri de bare al spectrofotometrului NANOCOLOR® 

este supus clasei de protecție laser 1M.  

Plăcuţa indicatoare a dispozitivului conţine simbolurile şi termenii enumeraţi mai jos, cu 
următoarele înţelesuri: 

 

 

mailto:in1o@mn-net.com
mailto:in1o@mn-net.com
http://www.mn-net.com/
mailto:info@mn-net.com
mailto:info@mn-net.com
http://www.mn-net.com/
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Conform 2012/19/UE, este interzisă eliminarea dispozitivului prin 
intermediul sistemelor publice de eliminare a deșeurilor. Rețineți, de 
asemenea, informațiile din secțiunea "Eliminare". 

 
Simbolul CE indică îndeplinirea cerinţelor legislaţiei de armonizare 
aplicabile a Comunităţii Europene. 

MACHEREY-NAGEL Identificarea fabricantului  
 

1.4 Descrierea tehnică 
O lampă cu halogen și o lampă cu deuteriu acoperă intervalul de lungime de undă cuprins între 190 nm 
și 1100 nm în NANOCOLOR® UV/VIS II. O lampă cu halogen acoperă intervalul de lungimi de undă de 
la 320 nm - 1100 nm în NANOCOLOR® VIS II. Lumina lămpii respective este difractată printr-un grilaj 
concav și trimis printr-o fantă în fanta cuvetei  instrumentului. După ce lumina a trecut prin mostră, 
cantitatea de lumină absorbită se calculează prin detectarea luminii rămase. Prin compararea luminii 
absorbite măsurate cu o calibrare prestabilită, instrumentul poate calcula concentrația analitului căutat. 

1.5 Detalii tehnice  
 NANOCOLOR® UV/VS II NANOCOLOR® VIS II 

Tip: Spectrofotometru cu tehnologie cu detector de referinţă (RDT) 
Surse de lumină: Lampă cu deuteriu (gama UV), 

lampă cu halogen (spectrul 
vizibil) 

Lampă cu halogen  

Sistem optic: Monocromator 

Intervalul de lungimi de undă: 190 nm - 1100 nm 320 nm - 1100 nm 

Precizia lungimii de undă: ± 1 nm 

Rezoluţia lungimii de undă: 0.1 nm 

Calibrarea lungimii de undă: Automat 

Selectarea lungimii de undă: Automat, cod de bare, manual 

Viteza de scanare: 1 scanare completă < 1 min 1 scanare completă < 1 min 

Lungime de bandă spectrală: < 2 nm < 4 nm 

Interval fotometric: ± 3.0 E în intervalul de lungimi 
de undă (200 nm - 900 nm) " 

± 3.0 E în intervalul de lungimi de 
undă (340 nm - 900 nm) " 

Precizie fotometrică: 0.005 E at 0.0 - 0.5 E; 1 % at 0.5 - 2.0 E 

Liniaritatea fotometrică: < 0.5 % at 2 E; < 1 % at > 2 E 

Reflexie parazită: < 0.05 % < 0.5 % 
Moduri de măsurare: 

Peste 200 de teste preprogramate și metode speciale; 100 de 
metode definite de utilizator; absorbţia; transmitere; factor; cinetică; 
calibrare în 2 puncte; scanare; măsurarea turbidității nefelometrice 

Măsurarea turbidităţii: Măsurarea turbidităţii nefelometrice, 0.1-1000 NTU 
Fanta cuvetei: Eprubete de test 16 mm AD 

Cuvete dreptunghiulare 2 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm şi 
50mm 

Memoria de date: Card Micro SDHC 16 GB, 5000 seturi de date măsurate / 
100 spectre, conform GLP  

Afişaj: HD 10.1 inch, sticlă protectoare anti-reflexie cu ecran tactil  capacitiv 
proiectat (PCAP) şi iluminare de fundal cu LED  

Operare: Tehnologie de cod de bare, meniu pe bază de pictograme, ecran 
tactil 

Limbi: DE / EN / FR / ES / PT / PL / HU / NL / CZ / RO / IT 

Lumină externă: Fantă de cuvetă deschisă, insensibilă  
Interfeţe: LAN (CAT 6; utilizaţi doar cablu ecranat cu o lungime maximă de 20 

m) 
2 x USB (Gazdă), 1 x USB (Funcţie) şi 1 x RS232 (utilizaţi doar 

cablu ecranat cu o lungime maximă de 3 m) 
Actualizare: Via Internet / PC şi stick USB    
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2 Precauţii de securitate  
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a configura și utiliza instrumentul. În cazul 
în care instrucțiunile nu sunt luate în considerare, instrumentul se poate defecta sau se poate deteriora. 
Pentru a asigura funcţionarea perfectă a instrumentului, acesta poate fi utilizat numai conform descrierii 
din acest manual. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor notificări de avertizare, care 
indică pericole speciale la utilizarea instrumentului. 

Precauţie: 
Pericol iminent de şoc electric. 

Precauţie: 
Respectaţi cu atenţie instrucţiunile din această secţiune pentru a vă asigura că dispozitivul nu 
va fi avariat. 

Avertisment: Instrucțiunile din această secțiune trebuie respectate cu atenție pentru a vă 
asigura că nu există alte pericole, în caz contrar este foarte probabil ca dispozitivul să fie 
deteriorat. 

Precauţie: 
Indică pericol de iradiere laser. 

Avertisment împotriva pericolelor biologice la care se pot expune utilizatorii ca rezultat al utilizării 
dispozitivului. Reţineţi şi informaţiile din Secţiunea “Securitatea chimică şi biologică”. 

2.1 Alimentarea de intrare 
Pentru a asigura funcționarea în condiţii de siguranță a instrumentului, vă rugăm să folosiți doar 
cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare. 

2.2 Securitatea chimică şi biologică  
Avertisment: Lucrul cu substanțe chimice poate fi periculos. Manipularea substanțelor 
chimice fără protecție poate duce la leziuni grave. Când lucrați cu spectrofotometrul 
Nanocolor®, purtați echipamentul individual de protecție necesar. 
În timpul funcționării normale a acestui dispozitiv, poate fi necesar să se utilizeze substanțe 

chimice care sunt periculoase pentru sănătatea dumneavoastră sau mostre dăunătoare din punct de 
vedere biologic.  
Înainte de manipularea acestor substanțe, citiți toate declarațiile de pericol și informațiile privind siguranța 
imprimate pe recipientele cu soluțiile originale și în fișele cu date de securitate. Toate soluțiile utilizate 
trebuie eliminate în conformitate cu legile și reglementările naționale. Tipul de echipament de protecție 
trebuie selectat în funcție de concentrația și cantitatea de substanță periculoasă prezentă la locul de 
muncă corespunzător. Clătiți bine furtunurile și cuvetele după utilizare cu apă distilată sau cu o soluție de 
clătire recomandată de producător. 

2.3 Îmbrăcămintea de protecţie 
Ca îmbrăcăminte de protecție, vă recomandăm să purtați mănuși de protecție și un halat de laborator. 

2.4 Manipularea corespunzătoare  
În cazul manipulării sau manipulării de către un personal neinstruit, MACHEREY- NAGEL va respinge 
orice solicitări de garanție. 

2.5 Avarierea carcasei 
Precauţie: În cazul în care carcasa este deteriorată, instrumentul trebuie trimis spre reparare. 
Într-un astfel de caz, buna funcționare a instrumentului, precum și corectitudinea rezultatelor 
măsurătorilor nu mai pot fi garantate.
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2.6 Avarierea cablului 
Precauţie: În cazul avarierii cablului, deconectaţi instrumentul şi înlocuiţi imediat cablul.  

2.7 Transportul 
Pentru transportul instrumentului, cutia de carton utilizată pentru expedierea inițială, precum și părțile 
interioare de protecție sunt perfect adecvate. Prin urmare, vă recomandăm păstrarea cutiei. În cazul în 
care cutia originală nu mai este disponibilă, se poate utiliza o cutie mare din carton, cu materiale de 
ambalare moi, care împiedică mişcarea instrumentului în timpul transportului,. 

2.8 Lămpile 
Precauţie: NANOCOLOR® UV/VIS II este dotat cu o lampă cu halogen şi una cu deuterium.  
NANOCOLOR® VIS II este dotat cu o lampă cu halogen. Ambele se încălzesc foarte puternic 
în timpul funcționării. Prin urmare, există riscul de arsuri grave. Înainte de a schimba lămpile, 
lăsați-le să se răcească timp de cel puțin 30 de minute. 

Vă rugăm să deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a demara orice lucrări 
de întreținere pentru a evita electrocutarea. 

 Precauţie: Lampa cu deuteriu generează radiații ultraviolete, care pot dăuna ochilor. Nu priviți 
niciodată direct în sursa de lumină fără ochelari de protecție UV corespunzători. De asemenea, 
protejați-vă pielea împotriva luminii UV directe. 

Cititorul de coduri de bare al spectrofotometrului NANOCOLOR® este supus clasei de protecţie 
la lumina laser 1M. 

 

 

 

  

2.9 Instalarea instrumentului  

2.9.1 Locaţia de instalare  
Utilizați instrumentul numai într-o locaţie adecvată. Acesta ar trebui să fie plasat pe o suprafață 

uscată, curată, nivelată și simplă. Temperatura de funcționare este între 10°C - 40°C. Asigurați-vă că 
protejați instrumentul de schimbările drastice de temperatură. Evitați poziționarea instrumentului în 
apropierea ferestrelor, plitelor, cuptoarelor etc. Pentru a asigura funcționarea corectă și rezultate fiabile, 
instrumentul nu trebuie expus la lumina directă a soarelui sau la alte surse luminoase și concentrate. 
Pentru o performanță optimă, umiditatea ar trebui să fie între 20% - 80% 

2.9.2 Conţinutul pachetului  
Vă rugăm să deschideți cutia de transport cu atenție cu un instrument ascuțit. Asigurați-vă că nu deterioraţi 
conținutul pachetului. Scoateți cu atenție instrumentul şi toate celelalte componente. Verificați dacă 
ambalajul, instrumentul și accesoriile sunt vizibile. În cazul în care o piesă este deteriorată, vă rugăm să 
contactați distribuitorul sau suportul tehnic al MOCHEREY-NAGEL (a se vedea Capitolul 11.4).  

 

 

 

 

 

RADIAŢIE LASER 
NU PRIVIŢI DIRET LA 
INSTRUMENTELE OPTICE 
PRODUS CU LASER CLASA 1 M 



Vederea frontală şi vederea laterală 10 

NANOCOLOR® UV/VIS II şi NANOCOLOR® VIS II V 1.1 / 10.2017 

 

 

Următoarea listă conține toate elementele din interiorul pachetului. Vă rugăm să vă asigurați că 
expedierea este completă. În cazul lipsei articolelor, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau 
suportul tehnic al MACHEREY- NAGEL. 

Notă: Păstrați cutia originală, precum și materialul de ambalare din expedierea inițială, pentru a proteja 
în mod optim instrumentul în cazul returului. 

Conţinutul pachetului: 

• NANOCOLOR® UV/VISII sau NANOCOLOR® VIS II 

• Capac fantă cuvetă 

• Acoperire de protecție 

• Priză (numai pentru NANOCOLOR® UV/VIS II) 

• Sursă de alimentare cu adaptoare specifice țării (numai pentru NANOCOLOR® VIS II) 

• Cablu de conectare USB 

• Ghid de pornire rapidă 

• Cuvetă de calibrare 

• Pânză din microfibră pentru curățarea afișajului și a cuvetelor 

• Stick USB 

• Stilou tactil 

 
3 Aspectul exterior 

3.1 Vederea frontală şi vederea laterală 

 
a Difuzoare stereo 
b Ecran tactil HD 10.1" cu PCAP 
c Fantă de cuvetă universală pentru teste cu eprubetă de 16 mm OD și cuvete dreptunghiulare de 2 

mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm și 50 mm 
d Compartiment lampă cu halogen și lampă cu deuteriu (fantă pentru cardul SDHC) 
e Scaner de coduri de bare 2D  
f Interfaţă USB A (Gazdă)

Figura 1: Vedere frontală UV/VISII Figura 2: Vedere frontală VIS II 

Figura 3: Vedere laterală UV/VIS II Figura 4: Vedere laterală VIS II 
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3.2 Vedere posterioară 
 

 Interfaţa USB A (Gazda) 
 Interfaţa USB B (Funcţia) 
 Interfaţa Ethernet (LAN)  
 Interfaţa RS 232 
 Conexiunea pentru sursa de putere 110-240 V (~ 50/60 Hz) 
 Comutator principal 
 Fantă card SDHC (UV/VIS II, consultaţi Fig. 1d) 
 Conexiunea pentru sursa de putere 12 V DC 3A 

4 Instrucţiuni de operare  
 NANOCOLOR® UV/VIS II necesită o tensiune de 110 V - 240 V (~ 50/60 Hz). Conectați 
cablul de alimentare la conexiunea pentru alimentare (Figura 5 ®) pe partea posterioară a 
instrumentului. 
NANOCOLOR® VIS II necesită o tensiune de 12 V (min. 3A). Conectați adaptorul de 

alimentare la sursa de alimentare și stabiliți conexiunea la sursa de alimentare (Figura 6 ®) de la partea 
posterioară a instrumentului. Apoi conectați ştecherul la priza pentru curentul electric. Asigurați-vă că 
ştecherul - sau adaptorul de alimentare -  este intact, fără fisuri în cablu și fără alte deteriorări. În caz 
contrar, există un pericol iminent de un șoc electric. 

4.1 Conectivitatea 
Pe lângă conexiunea electrică, alte patru tipuri de interfețe sunt disponibile în cadrul NANOCOLOR® 
UV/VIS II, după cum se indică la paginile 6 și 7: 

2 x USB A (Gazdă) (Figura 5 ® şi Figura 3 f) 
1 x USB B (Funcţie) (Figura 5 ®) 
1 x Ethernet (LAN) (Figura 5 ®) 
1 x RS232 (Figura 5 ® pentru conectarea diverselor dispozitive, precum şi a sistemelor de management 

al informaţiilor în laborator (LIMS)) 

Pe lângă conexiunea electrică (Figura 6 ®) în NANOCOLOR® VIS II sunt disponibile încă 5 tipuri de 
interfeţe, după cum se indică la pagina 12: 

1 x fantă de card SDHC (Figura 6 ®) 
2 x USB Gazdă (Figura 6 ® şi Figura 4 f) 
1 x USB funcţie (Figura 6 ®) 
1 x Ethernet (LAN) (Figura 6 ®) 
1 x RS232 (Figura 6 ® pentru conectarea diverselor dispozitive, precum şi a sistemelor de management 

al informaţiilor în laborator (LIMS)) 

4.2 Pornirea instrumentului 
Comutatorul principal al NANOCOLOR®UV/VISII (Figura 5 ®) / NANOCOLOR® VIS II (Figura 6®) poate 
fi identificat pe partea posterioară a instrumentului. Porniţi instrumentul. Ulterior va apărea un ecran de 
pornire (a sistemului de operare) care afișează sigla MACHEREY-NAGEL. Instrumentul va efectua un 

Figura 6: Vedere posterioară VIS II Figura 5: Vedere posterioară UV/VIS II 
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autotest, care durează aproximativ un minut. În continuare, va fi afișată o fereastră pop-up care 

informează despre rezultatele verificării funcţionării. Apăsați  sau  pentru a vă deplasa la ecranul 
de pornire. Acum instrumentul este gata de utilizare. Starea de funcționare a instrumentului poate fi 
verificată în colțul din stânga sus al afișajului, apăsând pictograma de stare. O pictogramă verde indică 
faptul că instrumentul este gata de utilizare. O pictogramă roşie indică faptul că instrumentul efectuează 
o măsurare. În cazul în care instrumentul nu este pregătit pentru utilizare, se va afișa un mesaj de eroare. 

4.3 Operarea şi ghidarea utilizatorului  
Spectrofotometrul dispune de un ecran HD de 10,1" cu un ecran tactil proiectiv, capacitiv (PCAP). Capacul 
din sticlă al instrumentului nu reflectă. Acesta poate fi curățat ușor și convenabil cu pânza de microfibră 
inclusă în coletul dumneavoastră sau cu o pânză moale din bumbac. 

 

Figura 7: Ecranul de pornire   

4.3.1 Operarea ecranului tactil  
Spectrofotometrul dispune de un ecran HD de 10,1" cu un ecran tactil PCAP sensibil la atingerile unuia 
sau mai multor degete. Această facilitate permite manipularea prin apăsarea sau ștergerea pe ecran cu 
degetele sau cu un stilou tactil (stilou special pentru ecrane tactile proiective, capacitive). Purtarea 
mănușilor de protecție nu afectează manipularea corectă a instrumentului. În meniurile selectate, aveți 
posibilitatea să măriți și să micșorați mutând două degete în direcții opuse sau unul spre celălalt. 
Numerele sau textele pot fi inserate la câmpurile de număr sau de text respective, atingând câmpul 
respectiv, care deschide automat o fereastră pop-up care afișează o tastatură text sau numerică. 

 Figura 9: Tastatură numerică 
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Figura 9: Tastatura text I  

Apăsaţi tasta <-> pentru a comuta între configuraţiile de tastaturi QWERTZ, QWERTY şi AZERTY, 
funcţie de limba pe care o utilizaţi. 
Apăsaţi tasta 123 / abc pentru a comuta între litere şi cifre sau caractere speciale. 

 

Figura 10: Tastatura text II  

Apăsarea tastei  din configuraţia cu caractere speciale va comuta la o altă tastatură cu caractere 
speciale. Prin intermediul tastaturii text, această tastă este utilizată pentru a capitaliza litere. 

 

Figura 11: Tastatura text III  

4.3.2 Bara de sarcini şi bara de stare  
Meniul spectrofotometrului este echipat cu o bară de informaţii asupra stării situate în partea superioară 
şi o bară de sarcini în partea inferioară a afişajului. Ambele bare sunt permanent afişate. Bara cea mai 
de sus afişează starea de operare a instrumentului.  
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Figura 12: Bara de stare  

 În cazul caracteristicilor speciale activate (de exemplu, memorie, timp de reacție etc.), apare o pictogramă 
de stare. Pictograma de stare din colțul din stânga sus afișează dacă instrumentul este gata de utilizare. 
O pictogramă verde indică faptul că instrumentul este gata de utilizare. O pictogramă roșie indică faptul 
că instrumentul este ocupat în prezent, de exemplu cu un proces de măsurare. Instrumentul poate fi 
operat prin bara de sarcini. 

Design Krause, 12-Nov-2014, 13:34 

În timpul procesului de măsurare, bara este inactivă (aspect umbrit). 

Funcţiile barei de sarcini: 

Pictograma Acasă: 
Prin apăsarea acestei pictograme în orice poziţie a meniului, sunteţi ghidaţi înapoi la 
ecranul de pornire (a se vedea Figura 7). Din ecranul de pornire nu este posibil să vă 
întoarceţi la ultima aplicaţie prin intermediul pictogramei  

Pictograma Înapoi: 
Prin apăsarea acestei pictograme, reveniţi la aplicaţia sau nivelul utilizat ultima dată. 
Vă rugăm să aveţi în vedere că nume meniuri nu pot fi recuperate prin apăsarea 
pictogramei  (de exemplu, meniul de măsurare), pentru că procesul s-a încheiat 
prin părăsirea respectivului meniu.  

Pictograma de caracteristică: 
Prin apăsarea acestei pictograme, se pot active caracteristici suplimentare, în 
măsura în care sunt disponibile în meniul selectat. 

Pictograma Test: 
Prin apăsarea acestei pictograme, pot fi selectate în meniul de metodă caracteristicile 
de bază, precum şi testele şi aplicaţiile MACHEREY-NAGEL, cum ar fi metodele 
speciale, scanarea, măsurarea sau numărul testului.  

Pictograma Meniu principal: 
Prin apăsarea acestei pictograme, se poate accesa meniul principal, inclusiv 
setările, meniul IQC, precum şi alte funcţii. 

Prin apăsarea acestei pictograme, se deschide memoria măsurătorilor. Aici sunt 
salvate toate rezultatele de măsurători obţinute prin intermediul programelor din 
meniul Metode (pictograma ). 

4.3.3 Bara preferinţelor  

Figura 13: Bara de sarcini 

Pictograma Memorie: 

Figura 14: Bara preferinţelor de pe ecranul de pornire  

 

Instrumentul vă permite să adăugați preferințe la ecranul de start pentru a personaliza 
instrumentul și pentru a oferi acces rapid la funcțiile preferate. Inițial, bara preferinţelor conține 
pictograma pentru testele cu eprubeta NANOCOLOR® tub. Pot fi adăugate alte pictograme la 
bara preferinţelor prin ţinerea lor şi mutarea în zona de culoare albastră. Eliminarea 
pictogramelor din bara preferinţelor se realizează prin ținerea unei pictograme și mutarea 
acesteia în afara zonei de culoare albastră. 
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4.3.4 Butoanele de opţiuni şi casetele de validare  

Butoanele de opțiuni sunt încadrate cu negru. Butoanele de opțiuni activate sunt umplute cu un 
punct negru. Vă rugăm să luați în considerare faptul că un singur punct de selecție poate fi 
activat la un moment dat. Puteți activa un punct de selecție atingându-l. Prin părăsirea meniului, 
opțiunile selectate vor fi salvate automat. 

 
Casetele de validare sunt de formă pătrată. Atingerea unei casete de selectare goale sau a 
textului acesteia va seta un marcaj de validare și va activa caseta. Este posibil să selectați mai 
multe casete de validare simultan. Atingerea unei casete de validare cu marcaj de validare 
dezactivează caseta și elimină marcajul de validare. 
4.3.5 Funcţiunile de listă  
La editarea textului sau a câmpurilor numerice, este posibil să se deschidă o fereastră de 
selecție cu o listă în locul unei tastaturi. Această listă poate defila în jos prin mișcarea degetului 
pe ecran. Câmpul corespunzător poate fi selectat prin atingere. Fundalul intrării selectate la 
momentul actual va fi colorat. Există două tipuri de liste: listele predefinite (de exemplu, 
alegerea regiunii) nu pot fi editate și completate, în timp ce listele dinamice pot fi ajustate. 

 
Se poate adăuga o nouă intrare apăsând din colțul din dreapta sus al unei liste dinamice. 
Va apărea o tastatură numerică sau text pentru adăugarea noii intrări. Confirmarea intrării va 
adăuga intrarea la listă. Intrările pot fi șterse în listele dinamice prin apăsarea scurtă a intrării, 

până la apariţia unui coș de reciclare . Apăsarea va elimina intrarea din listă.  

Figura 15: Lista predefinită Figura 16: Lista dinamică 
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5 Metodele 

Fereastra de selectare a metodei poate fi deschisă prin apăsarea . Opţiunile disponibile 
sunt indicate în  Figura 17. Apăsaţi pictograma corespunzătoare pentru a deschide fereastra 
dorită. 

 
Notă: Pentru măsurători în gama UV, vă rugăm să acoperiți întotdeauna fanta cuvetei. În 
caz contrar, nu pot fi excluse unele fluctuații ale rezultatelor! 

5.1 Funcţiile de bază  

Apăsarea pictogramei va deschide meniul funcţiilor de bază. Puteţi alege dintr-un număr 
de şase opţiuni de măsurare.  

5.1.1 Factorul 
 Funcția de bază "Factor" permite determinarea rezultatelor măsurătorii prin 
multiplicarea unei absorbanțe cu un factor definit de utilizator. După selectarea acestei 
metode, va apărea o fereastră care solicită factorul și lungimea de undă pentru 

măsurare și calcul. Confirmarea cu  deschide fereastra de măsurare. Introducerea soluţiei 

zero şi apăsarea va iniţia măsurătoarea zero. După măsurarea cu succes a soluţiei zero, 
trebuie inserată soluţia mostră. Apăsarea ► va demara procesul de măsurare. După finalizarea 
măsurării, rezultatul măsurării va fi afişat în fereastra de rezultate. 

Standardul 
Funcția de bază "Standard" permite definirea concentrației unui mostră pe baza 
concentrației unei soluții standard și a unei soluții zero. După selectarea acestei 
metode, va apărea o fereastră care solicită introducerea concentrației standard și a 

lungimii de undă pentru măsurare. Confirmarea intrărilor prin apăsarea  va deschide 

fereastra de măsurare. Introducerea soluţiei zero şi apăsarea va iniţia măsurătoarea zero. 
Apoi trebuie inserată soluţia standard. Apăsarea ► va demara procesul de măsurare.  După 
soluţia standard, trebuie inserată soluţia mostră. Apăsarea ► va demara procesul de măsurare 
a mostrei. După finalizarea măsurării, rezultatul măsurării va fi afişat în fereastra de rezultate. 
(a se vedea 6.1.3). În cazul în care trebuie investigate mai multe mostre, se poate introduce 
următorul mostră. Apăsarea ► va demara măsurarea următoarei mostre. 

Figura 17: Fereastra de selectare a metodei 

5.1.2 
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Absorbţia 
 Funcția de bază "Absorbance" („Absorbţia”) permite măsurarea absorbanței unei 
mostre în raport cu o soluție zero. După selectarea acestei metode, va apărea o 
fereastră care solicită lungimea de undă a măsurătorii. Prin apăsarea butonului            

poate fi selectat un set de lungimi de undă. Lista lungimilor de undă poate 

fi eliminată sau pot fi selectate intrări care pot fi şterse prin apăsarea butonului . 

Confirmarea cu va deschide fereastra de măsurare. Instrumentul solicită o măsurare zero. 

Introducerea soluției zero și apăsarea  va iniția măsurarea zero. După măsurarea cu succes 
a soluției zero, trebuie introdusă soluția mostră. Apăsarea ► va demara procesul de măsurare.. 
După terminarea măsurătorii, rezultatul măsurătorii este afișat în fereastra de rezultate (Figura 
18). 

 
Absorbţia lungimilor de undă individuale poate fi afișată prin selectarea lungimii de undă 
corespunzătoare din lista din stânga. Utilizați pictogramele de sub fereastra de rezultate pentru 

a introduce diferite tipuri de informații despre mostră. Apăsați pictograma  pentru a vizualiza 
alte opțiuni disponibile. Prin comanda „Properties” ("Proprietăți"), noile informații mostră pot fi 
adăugate sub meniul de măsurare. În acest scop, pictograma dorită din dialogul deschis trebuie 
ţinută apăsată, apoi „târâtă” în bara de informații a mostrei (albastru intermitent). (Vă rugăm să 
reţineţi: Dacă pictograma este deja prezentă în bara de informații de mostră, această opțiune 
nu va fi disponibilă. Pentru mai multe informații despre opțiunile disponibile, consultați secțiunea 
6.2.1) Comanda „Do not save” ("Nu salvați") previne afișarea rezultatului măsurătorii în memoria 
instrumentului la îndepărtarea cuvetei sau la părăsirea meniului (Vă rugăm să reţineţi: Această 
funcţie este disponibilă doar în “Modul deschis”). 

5.1.4 Cinetica  
 Funcția de bază “Kinetics” ("Cinetica") permite măsurarea cineticii unei mostre în 
raport cu o soluție zero. După selectarea acestei metode, va apărea o fereastră care 
va solicita timpul de măsurare, un interval de timp și lungimea de undă a măsurătorii. 

Confirmarea intrărilor cu deschide fereastra de măsurare. Introducerea soluției zero și 

apăsarea vor iniția măsurarea zero. După măsurarea cu succes a soluției zero, trebuie 
introdusă soluția mostră. Apăsarea ► va demara procesul de măsurare. Se va afişa o diagramă 
care va prezenţa înregistrarea live a rezultatelor măsurătorii.  

Add 

5.1.3 

Figura 18: Fereastra de rezultate a măsurării absorbţiei 
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Notă: Pentru măsurători în gama UV, vă rugăm să acoperiți întotdeauna fanta cuvetei. 
În caz contrar, nu pot fi excluse unele fluctuații ale rezultatelor!

Transmisia 
Funcţia de bază “Transmission” (“Transmisie”) permite măsurarea transmisiei unei 
mostre comparativ cu o soluţie zero. După selectarea acestei metode, va apărea o 
fereastră care va solicita lungimea de undă a măsurării. Prin apăsarea butonului Add 

la listă se poate adăuga un set de lungimi de undă. Lista de lungimi de undă poate fi eliminată 

sau se pot şterge elimina intrările selectate prin apăsarea butonului          . Confirmarea cu  
va deschide fereastra de măsurare. Va apărea o solicitare pentru soluţia zero. Introducerea 

soluţiei zero şi apăsarea va iniţia măsurătoarea zero. După măsurarea cu succes a soluţiei 

zero, trebuie inserată soluţia mostră. Apăsarea ► va demara procesul de măsurare. După 

finalizarea măsurării, rezultatul măsurării va fi afişat în fereastra de rezultate. 

Remove 

5.1.6 Turbiditatea 

Funcţia de bază “Turbidity” (“Turbiditatea”) permite măsurarea turbidităţii 
nefelometrice a mostrelor. Vis e va indica să introduceţi soluţia mostră. Inserarea 
eprubetei şi apăsarea ► iniţiază măsurarea.  

După finalizarea măsurării, rezultatul măsurării va fi afişat în fereastra de rezultate. La 
măsurarea comparativă cu o valoare zero, cuveta cu soluţia zero trebuie măsurată înainte de 

soluţia de mostră. Măsurarea soluţiei zero este demarată prin apăsarea . 

5.2 Testele MN 

5.1.5 

Meniul testelor MN poate deschis prin apăsarea 
d b  i  

. Opţiunile disponibile sunt prezentate în  Figura 19. 
Apăsaţi pictograma corespunzătoare pentru a deschide meniul dorit. 

Figura 19: Testele MN  
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5.2.1 Testele de eprubetă  
Testele de eprubetă MACHEREY-NAGEL pot fi selectate în diferite moduri cu ajutorul 

spectrofotometrului. Toate eprubetele sunt etichetate cu un cod de bare. Când ecranul de 
pornire este activ sau dispozitivul este în modul de măsurare, codul de bare al eprubetei de 
testare inserate va fi scanat automat. Instrumentul detectează testul de eprubetă, iar procesul 
de măsurare este inițiat automat (Vă rugăm să reţineţi: testele de eprubetă care trebuie 
măsurate în raport cu o soluție zero nu pot fi măsurate automat cu ajutorul codului de bare). 
După finalizarea măsurătorii, rezultatul măsurătorii va fi afișat în fereastra de rezultate (Figura 
20). 

 

Figura 20: Fereastra de rezultate a măsurătorii cuvetei   

Prin intermediul pictogramelor de sub fereastra de rezultate, pot fi adăugate diferite informații 
de mostră. Prin comanda „Properties” ("Proprietăți"), noile informații de mostră pot fi adăugate 
sub meniul de măsurare. În acest scop, pictograma dorită din dialogul deschis trebuie ţinută 
apăsată, apoi „târâtă” în bara de informații a mostrei (albastru intermitent) cu o mișcare de 
ștergere. (Vă rugăm să reţineţi: Dacă pictograma este deja prezentă în bara de informații mostră, 
această opțiune nu este disponibilă.) Pentru a elimina pictograma din bara de informații mostră, 
procedura este similară. De data aceasta, pictograma trebuie eliminată din bara de informații de 
mostră de culoare albastru intermitent cu o mișcare de ștergere după ce o țineți apăsată. 
Următoarele informații de mostră pot fi adăugate la mostră: 

• Numărul mostrei: Numerele mostrei sunt atribuite automat și consecutiv de către 
instrument. Apăsând pictograma număr mostră, aveți posibilitatea să atribuiţi manual 
un număr de mostră. Ulterior, instrumentul va conta înainte pe baza numărului mostrei 
atribuit manual. 

• Data&ora: Introduceți data și ora prelevării mostrei aici. 
• Tip de mostră: Introduceți informații, cum ar fi mostră compozit de 24 de ore sau mostră 

aleatorie de 2 ore. 
• Prelevator de mostră: Numele prelevatorului de mostră poate fi atribuit mostrei aici. 
• Comentarii: Informații suplimentare, cum ar fi aspectul mostrei, turbiditatea sau alte 

caracteristici pot fi notate aici. 
• Locația prelevării mostrei: Notați aici locația prelevării mostrei. Locațiile de prelevare 

mostră deja înregistrate sunt disponibile pentru selecție după fiecare măsurare. 
• Diluare: Diluarea mostrei poate fi introdusă aici. În funcție de setarea din meniul 

„Setting / Dilution Formula” („Setări / Formulă de diluție”) (a se vedea Secțiunea 
6.1.13), diluarea este afișată fie ca "1+X", fie ca 1:X." Rezultatul măsurătorii este 
convertit automat. 

• Utilizator: Aici poate fi introdus un nume, de exemplu, dacă un utilizator nu a fost 
specificat de administratorul contului de utilizator sau dacă utilizatorul nu este 
utilizatorul conectat în prezent. 
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Intrarea „Submethod” ("Submetodă") vă permite să modificați submetoda metodei respective și, 
astfel, să modificați unitatea de referință și valoarea de referință (de exemplu, PO4, a se vedea 
Figura 21). Submetoda activată este evidențiată în portocaliu. La modificarea submetodei, 
rezultatul este convertit automat. Îndepărtarea cuvetei sau ieșirea din meniul de măsurare prin 
intermediul celorlalte pictograme din bara de activități închide măsurarea, iar rezultatul va fi 
stocat în memoria valorii măsurate a instrumentului. 
Intrarea „Show absorbance” ("Afișare absorbție") activează afișarea valorii de absorbție și de 
transmisie a măsurătorii în colțul din stânga jos al ferestrei de rezultate a măsurătorii. La 
atingerea intrării „Show 20-80% measurement range” („Afișare interval de măsurare 20-80%”), 
în centrul de jos al ferestrei de rezultate va apărea o bară colorată, care arată poziția rezultatului 
măsurătorii în intervalul de măsurare. În cazul în care bara este colorată în verde, rezultatul este 
în intervalul de măsurare 20-80%. În cazul în care bara este colorată în galben, valoarea 
măsurată este încă în intervalul de măsurare, dar în afara intervalului de măsurare de 20-80%. 
În cazul în care bara este colorată în roșu, valoarea măsurată este în afara intervalului. 
Opţiunea "Correction measurement" („Măsurătoarea de corecţie”) poate fi utilizată când se 
aplică o valoare de corecţie (a se vedea Secţiunea 5.3) pentru a compensa pentru o eroare de 
măsurare în mostrele colorate sau tulburi. (Vă rugăm să reţineţi: Această opţiune nu este 
disponibilă pentru toţi parametrii.) 
Apăsarea comenzii „Do not save” ("Nu salvați") împiedică stocarea rezultatului măsurătorii în 
memoria instrumentului la îndepărtarea cuvetei sau la ieşirea din meniu (Vă rugăm să reţineţi: 
Această funcţie este disponibilă doar în “Modul deschis”). 

 

Figura 21: Selectarea submetodei pentru testele cu eprubetă   

5.2.1.1 Recuperarea dintr-o casetă de tip listă 
♦ 

Apăsarea acestei pictograme  deschide caseta listă a testelor de eprubetă (Figura 22). Prin 

selectarea unei intrări, testul corespunzător va fi evidențiat. După confirmarea cu , se va 
deschide fereastra de măsurare. Pentru mai multe teste cu eprubetă, poate fi activat un protocol 

de testare. Prin apăsarea pictogramei , va fi afișată pictograma corespunzătoare a testului 
(a se vedea Secţiunea 6.8). 
Pe lângă funcția de defilare din caseta listă, este disponibilă și o funcție de filtrare. Prin 
introducerea numelui testului prin intermediul tastaturii text și confirmarea cu Enter, în listă se 
vor căuta corespondenţe (Figura 23).
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La selectarea unui test prin intermediul casetei de listă, măsurarea cuvetei nu va porni automat 

după inserare. Măsurarea trebuie demarată manual, prin apăsarea  sau ► . 

 
5.2.2 Testele standard 

Testele standard MACHEREY-NAGEL pot fi selectate în diferite moduri. Cu toate 
acestea, nu este posibil să se selecteze un test standard prin identificarea codurilor de 
bare. Meniul de măsurare corespunzător pentru un anumit test standard poate fi selectat 
manual dintr-o listă din meniul de teste. În plus, numărul testului (a se vedea punctul 

6.7) poate fi introdus manual. 
Va apărea o solicitare pentru soluţia zero. După introducerea cuvetei dreptunghiulare, măsurarea 
este iniţiată prin apăsarea . După măsurarea cu succes a soluţiei zero, trebuie inserată soluţia 
mostră. Apăsarea ► va demara procesul de măsurare. După finalizarea măsurării, rezultatul 

măsurării va fi afişat în fereastra de rezultate. Prin intermediul  şi a pictogramelor de sub fereastra 

Figura 22: Caseta listă pentru testele de eprubetă 

Figura 23: Funcţia de filtru în caseta de listă teste  
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de rezultate, pot fi adăugate diverse informaţii legate de mostră. Îndepărtarea cuvetei sau părăsirea 
meniului prin intermediul pictogramelor din bara de sarcini abandonează procesul de măsurare şi 
stochează rezultatul măsurătorii în memoria de măsurări a dispozitivului. 

Testele bio 

Testele bio NANOCOLOR® pot fi recuperate în dispozitiv în diverse moduri. Cuvetele 
sunt echipate cu un cod de bare. Dacă instrumentul este setat pe ecranul de pornire 
sau pe un meniu de măsurare, atunci cuveta poate fi introdusă și codul de bare va fi 

citit automat. Testul cuvetei corespunzătoare va fi activat în dispozitiv, iar măsurarea va demara 
automat (nu se efectuează măsurători automate pentru testele biologice care trebuie măsurate în 
raport cu o soluție zero). Testul dorit poate fi preluat și prin introducerea numărului de test (se vedea 
Secțiunea 5.7). După finalizarea măsurătorii, rezultatul va fi afișat în fereastra de măsurare. Prin 
intermediul  și a pictogramelor de sub fereastra de rezultate, pot fi adăugate diverse tipuri de 
informații de mostră (se vedea Secțiunea 5.2.1). Îndepărtarea cuvetei sau ieșirea din meniul de 
măsurare prin intermediul celorlalte pictograme din bara de activități închide măsurarea, iar rezultatul 
va fi stocat în memoria valorii măsurate a instrumentului. 

5.3 Proceduri pentru mostre colorate sau tulburi  
Aceste instrucțiuni se aplică numai împreună cu instrucțiunile originale ale testelor de cuvetă 
NANOCOLOR® cuvete. Analiza fotometrică a probelor de apă cu culoare inerentă sau turbiditate 
necesită întotdeauna determinarea unei valori de corecție. Culoarea și turbiditatea cauzează o 
absorbție crescută a luminii (absorbție crescută), ceea ce duce la rezultate greșite. Determinarea 
valorilor de corecție necesită proceduri individuale pentru fiecare test. 

De exemplu, nu este posibil să se măsoare culoarea eșantionului fără reactivi și apoi să se scadă 
această valoare din rezultatul testului. În multe cazuri, reactivii modifică turbiditatea sau culoarea 
mostrei Trebuie luate în considerare toate modificările mostrei în timpul analizei, cum ar fi diluarea 
sau adăugarea de substanțe chimice care modifică pH-ul sau starea redox. Numai reactivul principal, 
care formează complexul de culori măsurate, nu se adaugă. 

Pentru spectrofotometrele NANOCOLOR® UV/VIS II și VIS II, după finalizarea analizei normale 
(valoarea A), activați programul valorii de corecție (a se vedea Figura 20) selectând intrarea 
“Correction value” ("Valoare de corecție") prin pictograma  din fereastra de rezultat. 

Instrumentul solicită cuveta cu valoarea de corecție (valoarea B) și măsoară corecția. Rezultatul 
măsurătorii corectate este afișat și stocat. Pentru unele teste este necesar să se măsoare o valoare 
necompletată suplimentară. 

Procedura de bază: 
Se determină rezultatul măsurării conform instrucţiunii originale = A  
Se determină valoarea corecţiei conform instrucţiunii speciale = B  
Rezultat analitic = A - B 

Excepţii: Metode în care absorbţiile descrescătoare sunt măsurate în raport cu o valoare martor a 
reactivului. În aceste cazuri, rezultatul analitic = A + B. Instrucțiunile analitice corespunzătoare 
subliniază acest fapt. 
 
Este foarte important să se scadă numai valori cu dimensiuni egale (de exemplu mg/L N; mg/L NH4; 
mmol/m3; E). 
Dacă, în aceeași matrice, factorul de corecție pentru mai multe eșantioane este atât de scăzut încât 
poate fi neglijat, poate fi posibil să se funcționeze fără corecție. Cu toate acestea, această concluzie 
poate fi trasă doar din experiența practică și nu poate fi prezisă! 
Pentru măsurarea valorii de corecție, utilizați o eprubetă de testare curată, goală, umplută cu apă 
distilată, ca valoare necompletată (excepții: testul 0-59 / 0-64 / 0-65 / 0-66).

5.2.3 
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Test Eprubeta de test pentru corecţie (valoarea B) 

0-01 Zirconiu Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-
01, dar nu adăugaţi NANOFIX R2, sigilaţi, amestecaţi. 

0-02, 0-03, 0-04, 0-05, 0-06, 
0-08 Amoniu 3-2000 

Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-02 
/ 0-03 / 0-04 / 0-05 / 0-06 / 0-08, dar nu adăugaţi NANOFIX R2, 
închideţi, amestecaţi. 

0-07 AOX 3 Aproape toate culorile și turbiditățile sunt distruse în condițiile de 
testare și nu interferează. Culorile şi turbidităţile rezistente 
determină rezultate deviante care nu pot fi evitate. 

0-09 Plumb 5 Testul original conţine deja o corecţie. 

0-14 Cadmiu 2 Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL, adăugaţi 
0.2 mL R2, închideţi şi amestecaţi. 

0-15 Duritatea carbonatului 15 Deschideţi eprubeta de test pentru duritatea carbonatului, 
adăugaţi 4.0 mL soluţie de mostră, închideţi, amestecaţi şi 
ajustaţi la zero (valoarea B). Deschideţi din nou eprubeta, 
adăugaţi NANOFIX R2, închideţi şi agitaţi bine. Măsuraţi după 2 
minute (rezultat analitic = A - B). 

0-17 Clorură/Ozon 2 
0-18 Dioxid de clor 

Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL pentru 
fiecare test. 

0-19 Clorură 200 Deschideţi eprubeta de test cu clorură, adăugaţi 1.0 mL soluţie 
de mostră şi 1.0 mL apă distilată, închideţi, amestecaţi. 

0-21 Clorură 50 Deschideţi eprubeta de test cu clorură, adăugaţi 4.0 mL soluţie 
de mostră şi 1.0 mL apă distilată, închideţi, amestecaţi. 

0-24 Cromat 5 Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL, adăugaţi 
0.2 mL R2, închideţi, amestecaţi. 

0-11, 0-12, 0-22, 0-23, 0-26, 
0-27, 0-28, 0-29, 0-30, 0-33, 
0-36, 0-38 COD 40-60000 

Aproape toate culorile și turbiditățile sunt distruse în condițiile de 
testare și nu interferează. Culorile şi turbidităţile rezistente la 
COD determină rezultate deviante care nu pot fi evitate. 

0-31 Cianură 08 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-
31, but adăugaţi 0.5 mL apă distilată în loc de 0.5 mL R3. 

0-32 Surfactanţi anionici 4 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-
32, dar în loc de 0.5 mL R2, adăugaţi 0.5 mL apă distilată. 

0-34 Surfactanţi cationici 4 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-
34, but în loc de 0.5 mL R2 adăugaţi 0.5 mL apă distilată. 

0-35 DEHA 1 Open DEHA test tube, adăugaţi 4.0 mL mostră, închideţi şi 
amestecaţi. 

0-37 Iron 3 Nu este posibilă corecţia. 
0-40 Fluorură 2 Nu este posibilă corecţia. 
0-41 Formaldehidă 8 Deschideţi eprubeta de test cu formaldehidă, adăugaţi 2.0 mL 

soluţie de mostră, închideţi şi amestecaţi. 
0-43 Duritate 20 Deschideţi eprubeta de test pentru duritate, adăugaţi 0.2 mL 

soluţie de mostră, închideţi şi amestecaţi. 
0-44 Duritate Ca / Mg Nu este posibilă corecţia. 
0-45 Potasiu 50 Deschideţi eprubeta de test cu potasiu, adăugaţi 2.0 mL soluţie 

de mostră, închideţi şi amestecaţi. 
0-46 Formaldehidă 10 

Umpleţi eprubeta de test goală cu 2.0 mL apă distilată, 2.0 mL 
soluţie de mostră şi 1.0 mL R2, închideţi şi amestecaţi. 

0-47 Surfactanţi non-ionici 15 Nu este posibilă corecţia. 
0-49 Argint 3 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-

49, but adăugaţi 0.5 mL DMSO în loc de 0.5 mL R3. 
0-50 Acizi organici 3000 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-

50, but în loc de 2.0 mL R5 adăugaţi 2.0 mL apă distilată. 
0-52 Agenţi de complexare 10 Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL 

şi 1.0 mL apă distilată, închideţi şi amestecaţi (rezultat 
analitic = A + B). 

0-53 Cupru 5 
Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru 

testul 0-53,   
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dar adăugaţi 0.1 mL DMSO în loc de 0.1 mL R2. 
      0-54 Cupru 7       Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL şi 0.4 mL  

apă distilată, adăugaţi 0.2 mL R2, închideţi şi amestecaţi. 
0-56 Molibden 40 Nu este posibilă corecţia. 
0-57 KW 300 Testul original conţine deja o corecţie. 
0-58 Mangan 10 Umpleţi eprubeta de test goală cu 4.0 mL soluţie de mostră, 

0.5 mL apă distilată şi 0.5 mL R2, închideţi şi amestecaţi. 
Adăugaţi 1 lingură de măsurare R3, închideţi şi agitaţi viguros. 

0-59 Crom-total 2 Aproape toate culorile și turbiditățile sunt distruse în condițiile de 
testare și nu interferează. Pentru mostrele care rămân colorate 
sau tulburi după descompunere: Umpleţi eprubeta de test goală 
cu 4.0 mL soluţie de mostră. 

0-61 Nichel 7 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-61, 
but în loc de 1.0 mL R2 adăugaţi 1.0 mL NaOH 14 %. 

0-64, 0-65 Deschideţi eprubeta de test cu nitrat, adăugaţi 0.5 mL mostră şi  
Nitrat 8-50 0.5 mL 2-propanol, închideţi, amestecaţi. 

Valoare necompletată pentru corecție: 
Deschideţi eprubeta de test cu nitrat, adăugaţi 0.5 mL apă distilată 
şi 0.5 mL 2-propanol, închideţi, amestecaţi. 

0-66 Nitrat 250 Deschideţi eprubeta de test cu nitrat, adăugaţi 0.2 mL mostră şi 
0.5 mL 2-propanol, închideţi, amestecaţi. 
Valoare necompletată pentru corecție: 
Deschideţi eprubeta de test cu nitrat, adăugaţi 0.2 mL apă 
distilată şi 0.5 mL 2-propanol, închideţi, amestecaţi. 

0-68 Nitrit 2 Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL, adăugaţi 
0.2 mL R2, închideţi, amestecaţi. 

0-69 Nitrit 4 Deschideţi eprubeta de test cu nitrit, adăugaţi 4.0 mL soluţie de 
mostră, închideţi, amestecaţi. 

0-70 POC 200 
Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-
70, but în loc de 1.0 mL R2 adăugaţi 1.0 mL apă distilată. 

0-71 Nichel 4 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-
71, but în loc de 1.0 mL R2 adăugaţi 1.0 mL NaOH 14 %. 

0-72 pH 6,5-8,2 Testul original conţine deja o corecţie. 
0-73 Sulfură 3 Umpleţi eprubeta de test goală cu 0.5 mL sulfuric acid 50 %, 

adăugaţi 1 lingură de măsurare R2 şi 4.0 mL soluţie de mostră, 
închideţi şi agitaţi uşor. Adăugaţi 200 μl R3, închideţi, 
amestecaţi. 

0-74 Indice fenolic 5 Umpleţi eprubeta de test goală cu 0.5 mL R2, adăugaţi 1,0 mL 
soluţie de mostră, închideţi şi amestecaţi. Adăugaţi 1 NANOFIX 
R3, închideţi şi amestecaţi. 
Utilizarea procedurii de extracţie nu reclamă o valoare de 
corecţie.  

0-55, 0-76, 0-80, 0-81, 0-95 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-
 Ortofosfat şi Fosfat total  / 0-76 / 0-80 / 0-81 / 0-95, but în loc de R4 adăugaţi 

LR 1-45 0.2 mL apă distilată, închideţi, amestecaţi. 
0-79 Ortofosfat Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru testul 0-

79, dar în loc de R3 adăugaţi 1.0 mL sulfuric acid 20 %, 
închideţi, amestecaţi. 
 

Fosfat total 50 

0-82 Oxigen 12 
8-22, 8-25 BSB5 

Testele originale conţin deja o corecţie. 

0-83, 0-88, 0-92  Aproape toate culorile și turbiditățile sunt distruse în condițiile 
de testare și nu interferează 

Pentru mostrele care rămân colorate sau tulburi după 
descompunere, valorile corecţiei sunt determinate precum se 
descrie mai sus pentru testul 0-64. 

Nitrogen total TNb 22 / 60 / 220 

0-84 Duritate reziduală 1 Deschideţi eprubeta de test pentru duritatea reziduală, 
adăugaţi 5.0 mL soluţie de mostră, închideţi şi amestecaţi. 

0-85 Amidon 100 Nu este posibilă corecţia. 
0-86 Sulfat 200 Testele originale conţin deja o corecţie. 
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0-87 Sulfat 1000 
0-89 Sulfit 10 Deschideţi eprubeta de test cu sulfit, adăugaţi 4.0 mL 

soluţie de mostră şi 0.2 mL apă distilată, închideţi şi 
amestecaţi. 

0-90 Sulfit 100 Umpleţi eprubeta de test goală cu 0.2 mL R2, 4.0 mL 
soluţie de mostră şi 1.0 mL apă distilată, închideţi, 
amestecaţi. Rezultat analitic = A + B 

0-91 Tiocianat 50 Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL. 
0-93, 0-94, 0-99 TOC 25-600 Testele originale conţin deja o corecţie. 
0-96 Zinc 4 Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL, 

adăugaţi 0.2 mL R2, închideţi şi amestecaţi. 
0-97 Staniu 3 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru 

testul 0-97, adăugaţi 1.0 mL etanol în loc de R4. 
0-98 Aluminiu 07 Procedaţi după cum se descrie în instrucţiunile pentru 

testul 0-98, adăugaţi 0.5 mL apă distilată în loc de R3. 
8-38 Etanol 1000 Deschideţi eprubeta de test cu etanol, adăugaţi 4.0 mL 

R1 şi 0.5 mL soluţie de mostră (aveţi în vedere diluţia), 
mix, adăugaţi 2 picături R3, închideţi şi amestecaţi. 

8-59 Metanol 15 Deschideţi eprubeta de test cu metanol, adăugaţi 3.0 
mL R1 1.5 mL soluţie de mostră (aveţi în vedere 
diluţia), amestecaţi, adăugaţi 2 picături R3, închideţi şi 
amestecaţi. 

8-71 Peroxid 2 Umpleţi eprubeta de test goală cu o mostră de 4.0 mL. 
Tabelul 1: Determinarea valorii de corecţie pentru testele de eprubetă NANOCOLOR®   

5.4 Metode speciale  
Meniul „Special methods” („Metode speciale”) este deschis prin apăsarea secvenței de pictograme 

 Acest meniu vă permite să preluați nu numai toate metodele speciale pre-programate 
de MACHEREY- NAGEL, ci și metodele speciale create de utilizator. 

 

Figura 24: Meniu pentru selectarea metodelor speciale   

5.4.1 Metodele predefinite 

Apăsarea pictogramei  va deschide caseta listă care conține metodele speciale preprogramate 
MACHHEREY-NAGEL. Metodele speciale preprogramate implică metode analitice standard 
importante în domeniul analizei apei potabile, al analizei proceselor în fabricile de bere și al 
măsurătorilor de turbiditate. Pentru analiza proceselor în fabricile de bere, MACHEREY-NAGEL 
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asigură efectuarea tuturor metodelor de analiză fotometrică (cu excepția testării enzimatice) în 
conformitate cu MEBAK, volumul II, 2002. Selectarea pur și simplu testul dorit, inserați cuveta 
necesară în fotometru când vi se solicită și citiți valorare măsurată. Următorul tabel prezintă o listă 
de metode programate pentru analizele din cadrul fabricilor de bere. 

Denumirea metodei Referinţa 
Antocianine conform Harris şi Ricketts MEBAK 2.17.2 
Culoarea berii EBC MEBAK 2.13.2 
Unităţi de amărăciune  MEBAK 2.18.1 
Fracţiune totală de carotenoide  MEBAK 3.7.2.1 
Total carotenoide în sucul de morcov  MEBAK 3.7.2.2 
Total polifenoli  MEBAK 2.17.1 
Cupru (Cuprethol) MEBAK 2.29.4 
Cupru ZDBT MEBAK 2.29.5 
Nichel MEBAK 2.29.6 
Dicetone vicinale MEBAK 2.23 
Valoarea acidului tiobarbituric MEBAK 2.4 
a-acizi (acizi alfa) MEBAK 2.18.2 
izo-acizi (acizi izo-alfa) MEBAK 2.18.2 
Ciclamat MEBAK 3.11.4 
Fier  MEBAK 2.29.3 
Aminoazot liber FAN MEBAK 2.8.4.1 
Total carotenoide conform Wesergold MEBAK 3.7.2.3 
Mostră fotometrică de iod  MEBAK 2.3.2 
Total carbohidraţi în bere  MEBAK 2.11 

Tabelul 2: Metode preprogramate de analiză a produselor de bere   

Pentru a derula o metodă, selectați intrarea corespunzătoare din listă (a se vedea Figura 25) și 
confirmați cu . Caseta listă oferă nu numai o funcție de defilare, ci și o funcție de filtrare. Prin 
introducerea numelui testului prin intermediul tastaturii text și confirmarea cu Enter, în listă se vor 
căuta corespondenţe.  

 

Figura 25: Caseta listă a metodelor speciale predefinite  
La selectarea unui test prin intermediul casetei de listă, măsurarea cuvetei nu va porni automat 
după inserare. Măsurarea trebuie demarată manual, prin apăsarea  sau ►. Afișarea rezultatului 
este similară cu procedura pentru testele de eprubetă și testele cu cuvete dreptunghiulare (a se 
vedea punctul 5.2.1). 
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5.4.2 Metode de utilizator 

Apăsarea pictogramei  deschide submeniul pentru crearea şi afişarea metodelor speciale, 
definite de utilizator (a se vedea Figura 26). 

Figura 26: Opţiuni pentru crearea metodei 
de utilizator  

5.4.2.1 Listele 

Figura 27: Lista metodelor speciale, definite de utilizator  

Apăsarea pictogramei deschide lista conţinând toate metodele special care au fost deja 
create de utilizator. În afara funcţiei de derulare, este disponibilă şi o funcţie de filtrare. Caseta 
listă oferă nu numai o funcție de defilare, ci și o funcție de filtrare. Prin introducerea numelui 
testului prin intermediul tastaturii text și confirmarea cu Enter, în listă se vor căuta 
corespondenţe. Dacă lista este goală, atunci nu au fost create încă metode speciale de către 
utilizator (a se vedea secțiunile 5.4.2.2 și 5.4.2.3). 
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O metodă specială definită de utilizator poate fi importată în același tip de dispozitiv prin 
intermediul pictogramei  (Exemplu: Metoda specială de la NANOCOLOR® UV/VIS II cu 
numărul de serie NUV20001 poate fi importată în dispozitivul NANOCOLOR® UV/VIS II cu 
numărul de serie NUV20056). Pentru a importa metoda specială dorită, conectați dispozitivul de 
stocare în masă care conține metoda salvată către spectrofotometru. După apăsarea 
pictogramei, se va deschide o casetă listă care va arăta metodele disponibile pentru import care 
se află pe dispozitivul de stocare în masă (a se vedea Figura 28). Atingerea pe intrarea dorită 
va importa metoda specială în lista de metode speciale (a se vedea punctul 5.4.2.1). 

 

Figura 28: Import de metodă de la un dispozitiv de stocare în masă   

Când atingeţi o intrare din lista de metode speciale definite de utilizator, pe latura de mână 
dreaptă vor apărea opţiuni suplimentare (a se vedea Figura 29). 

 

Figura 29: Opţiuni pentru o intrare de listă în meniul cu metode de utilizator   

Apăsați pictograma pentru a exporta metoda specială selectată ca fișier MTD. În acest scop, 
conectați la spectrofotometru un dispozitiv de stocare în masă. După apăsarea pictogramei, 
tastatura text va apărea astfel încât să aveți posibilitatea să introduceți o denumire pentru fișierul 
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de export. Introducerea numelui dorit și confirmarea apăsând Enter va salva metoda specială în 
memoria externă. Metoda poate fi apoi importată într-un fotometru de același tip. 

Apăsaţi pictograma  pentru a edita metoda specială selectată. Se va deschide o fereastră 
cu proprietățile metodei speciale (a se vedea secțiunea 5.4.2.2). Acestea pot fi vizualizate sau 

modificate. Ulterior, apăsaţi pictograma pentru a confirma și salva modificările. Apăsați 
pictograma pentru a elimina metoda selectată din listă. Se va deschide o casetă de dialog 
care vă va solicita să confirmați ștergerea. După confirmarea cu "Yes" („Da”), metoda va fi 
eliminată definitiv din lista de metode speciale. Pentru a derula o metodă, selectați intrarea 
corespunzătoare din listă și confirmați cu . 

5.4.2.2 Configuraţia  
Meniul configuraţiei vă permite să creați metode speciale bazate pe informații despre metodele 
stabilite anterior, cum ar fi factorii și lungimile de undă ale măsurătorii. În modul cu o singură 
lungime de undă, măsurătorile se efectuează la o lungime de undă definită. Modul cu lungimi de 
undă multiple permite efectuarea măsurătorilor luând în considerare mai multe valori de 
absorbție (suma, diferența și raportul) care au fost măsurate până la patru lungimi de undă 
diferite. Se poate afișa o funcție de calibrare de gradul patru. Apăsarea pictogramei  
deschide o fereastră pop-up pentru selectarea unei singure lungimi de undă sau a unei metode 
cu mai multe lungimi de undă (a se vedea Figura 30). 

 

Figura 30: Selectarea configuraţiei metodei   

În funcție de selecția realizată, se va deschide o fereastră în care pot fi introduse datele metodei 
speciale. În cazul metodei cu mai multe lungimi de undă (a se vedea Figura 32), se solicită nu 
numai lungimile de undă ale măsurătorii, ci și factorii pentru multiplicare și formula de calcul 
corespunzătoare.
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Figura 31: Introducerea proprietăţilor unei metode speciale în modul cu o singură lungime 
de undă   

 

 

Figura 32: Introducerea proprietăţilor unei metode speciale în modul cu mai multe lungimi 
de undă  

Denumirea metodei: Introduceţi o denumire de metodă prin intermediul tastaturii text. Denumirea 
nu trebuie să depăşească 20 de caractere în lungime. Confirmaţi intrarea cu Enter. 

Numărul metodei: Numărul metodei este un număr specific pe baza căruia metoda poate fi 
identificată mai târziu în caseta listă din meniul "Metode de utilizator". Introduceți un număr de 
metodă între 1 și 99 utilizând tastatura numerică. Cel mai mic număr disponibil va apărea 
automat. Confirmați intrarea cu OK. În cazul în care numărul metodei alese nu este disponibil, 
va apărea mesajul "This method number is already in use" ("Acest număr de metodă este deja 
în uz"). Fie selectați un alt număr de metodă, fie ștergeți metoda care are acel număr. 

Simbolul: Introduceți un simbol cu ajutorul tastaturii text, care va fi afișat după unitate la afişarea 
rezultatului. Confirmaţi intrarea cu Enter. Nu sunt permise mai mult de 10 caractere. 
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Unitate: Introduceţi o unitate prin intermediul tastaturii text care va fi afişată la afişarea 
rezultatului. Confirmaţi intrarea cu Enter. Nu sunt permise mai mult de 10 caractere. 

Intervalul de măsurare: Introduceţi intervalul de măsurare dorit pentru metodă utilizând tastatura 
numerică. 

Timpul de reacţie: Introduceți timpul de reacție utilizând tastatura numerică și confirmați intrarea 
cu OK. Timpul de reacție este dat în minute și secunde. Dacă timpul de reacție a fost activat în 
setări, timpul introdus va fi contorizat descrescător înainte de fiecare măsurare (a se vedea 
Secţiunea 6.1.8). 

Controlul turbidităţii: La activare, turbiditatea nefelometrică a mostrei va fi şi ea măsurată odată 
cu fiecare măsurare și se evaluează pe baza limitei stocate în setări (a se vedea Secţiunea 
6.1.10). Această funcţie este disponibilă doar pentru eprubetele de test de 14 mm (ID). 

Precizia: Introduceți numărul de zecimale de la tastatura numerică și confirmați intrarea cu OK. 
Rezultatul va fi afișat cu numărul selectat de zecimale. Sunt posibile maximum trei zecimale. 

Formula de calcul (măsurătorile cu mai multe lungimi de undă): În această secțiune, se definesc 
lungimile de undă și coeficienții din formula de calcul selectată. Numărul de lungimi de undă este 
determinat de alegerea formulei de calcul. Pentru a introduce, atingeți intrarea formulei de calcul 
și selectați formula dorită din listă. Apăsați pe câmpurile pentru lungimile de undă și coeficienți 
și introduceți valorile utilizând tastatura numerică. Lista formulelor de calcul include opțiunile 
indicate în Figura 33, cu E1 ca valoare de absorbție a lungimii de undă 1, E2 ca valoare de 
absorbție a lungimii de undă 2, K1 ca factor de multiplicare a lungimii de undă 1, K2 ca factor de 
multiplicare a lungimii de undă 2 etc. Pentru a include un pas de scădere într-una dintre formule, 
factorii K pot fi programați cu semn minus. 

 

Figura 33: Lista formulelor de calcul posibile pentru măsurătorile cu mai multe lungimi de 
undă   

Link-ul la codul de bare: Apăsați aici pentru a deschide lista tuturor testelor de coduri de bare 
stocate în fotometru. Pentru a prelua metoda specială cu codul de bare al unui cuvete 
MACHEREY-NAGEL, alegeți testul dorit din listă. 

Lungimea de undă (măsurători pentru o singură lungime de undă): Introduceți lungimea de undă 
a măsurătorii utilizând tastatura numerică și confirmați intrarea cu OK. Se poate introduce o 
lungime de undă în intervalul 190 nm - 1100 nm (NANOCOLOR® UV/VIS II) sau 320 nm - 1100 
nm (NANOCOLOR® VIS II). 
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Link-ul zero: La utilizarea opțiunii "Barcode link” (Link cod de bare"), este activată opțiunea "Zero 
link" („Link zero”). La selectarea testului corespunzător, pentru calcul se va utiliza valoarea zero 
stocată pentru testul cu eprubetă MACHHEREY-NAGEL. Acest aspect permite o măsurare fără 
soluție zero. Această opțiune este disponibilă numai pentru testul care a fost selectat în contextul 
link-ului de coduri de bare și pentru care un zero este deja stocat în fotometru. 

Dimensiunea cuvetei: Selectați dimensiunea cuvetei din caseta listă afișată. La efectuarea de 
metode, fotometrul detectează automat dacă se utilizează cuveta corectă. 

Formula: Câmpul de formule este locul unde sunt introduși factorii pentru calculul final al 
rezultatului măsurătorii. Pot fi introduse formule de gradul 4. Atingerea câmpurilor individuale va 
deschide o tastatură numerică pentru introducerea valorilor numerice. Factorii negativi pot fi 
descriși prin introducerea unui semn minus înaintea valorii numerice. 

Vă rugăm să reţineţi: Formula are formatul y = F0 + F1*E + F2*E2 + F3*E3 + F4*E4, cu E ca 
valoare a absorbţiei şi F ca factori ai ecuaţiei. Factorii sunt introduşi ca ecuaţie, determinată ca 
o diagramă  (axa x) funcţie de valorile absorbţiei (y-axis). 

După introducerea cu succes a tuturor parametrilor, confirmați intrările cu . Metoda va fi salvată 
și inclusă în lista metodelor de utilizare (se vedea Secțiunea 5.4.2.1). Proprietățile care au fost 

introduse pot fi editate acolo prin intermediul pictogramei . Raportul privind proprietățile și 

datele metodei speciale poate fi imprimat apăsând pictograma  și selectând „print” 
("Imprimare"). Intrările "Export to PNG file" ("Export la fișier PNG") şi "Export to CSV file"  
("Export la fișier CSV") permit exportul raportului de metodă într-un mediu de stocare conectat. 

5.4.2.3 Calibrarea 
* 

Meniul „Calibration” („Calibrare”) se deschide prin apăsarea pictogramei . Acest meniu este 
utilizat pentru a determina valorile de absorbţie pentru soluţiile standard ale concentraţiilor 
cunoscute ca parte a creării unei metode speciale definite de utilizator (a se vedea  Figura 34). 

 

Figura 34: Selectarea modului pentru calibrarea unei metode speciale   
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În modul „Enter values” ("Introduceți valorile"), se poate crea o curbă de calibrare prin 
introducerea manuală a valorilor de concentrație cunoscute și a perechilor corespunzătoare de 
valori de absorbție ale soluțiilor standard. Modul "Measure standards" ("Măsurare standarde ") 
permite crearea unui tabel de calibrare prin introducerea concentrației soluțiilor standard și apoi 
măsurarea valorilor de absorbție corespunzătoare. În ambele cazuri, concentrațiile soluțiilor stoc 
și valorile absorbţiei sunt reprezentate grafic într-o diagramă. Curba de calibrare este 
cartografiată și se calculează și se afișează toate datele statistice relevante și funcția de 
calibrare. O funcție de calibrare de gradul 4 poate fi reprezentată grafic. Înainte de începerea 
măsurătorii, toate datele pentru metodă trebuie să fi fost completate (a se vedea Figura 35). 

 

Apăsați pictograma  pentru a introduce concentrația specială pe tastatura 
numerică. Concentrațiile nedorite pot fi șterse din listă apăsând  . Pentru a crea o 
calibrare, trebuie introduse cel puțin trei perechi valorice de absorbție a concentrației. Pentru a 
crește nivelul de certitudine statistică al funcției de calibrare, se poate efectua o determinare 
multiplă pentru concentrațiile respective. Pentru acaesta, introduceți valoarea dorită a 
concentrației. Valorile absorbanței și concentrației vor fi introduse în coloanele corecte la 
apăsarea butonului de selecție de deasupra tabelului. 

Lungimea de undă: Introduceți lungimea de undă a măsurătorii utilizând tastatura numerică și 
confirmați intrarea cu OK. Se poate introduce o lungime de undă în intervalul 190 nm - 1100 
nm (NANOCOLOR® UV/VIS II) sau în intervalul 320 nm-1100 nm (NANOCOLOR® VIS II). 

Unitatea: Introduceţi o unitate prin intermediul tastaturii text care va fi afişată la afişarea 
rezultatului. Confirmaţi intrarea cu Enter. Nu sunt permise mai mult de 10 caractere. 

Precizia: Introduceți numărul de zecimale dorit de la tastatură și confirmați intrarea cu OK. 
Rezultatul măsurării va fi afișat cu numărul selectat de zecimale.. 

Dimensiunea cuvetei: Selectaţi dimensiunea cuvetei din caseta listă de tip pop-up. Fotometrul 
detectează automat dacă se utilizează dimensiunea de cuvetă corectă.  

Referinţa: Selectați referința dorită pentru măsurare. Pe lângă apă, aici poate fi aleasă şi 
valoarea de completat a reactivului. Dacă valorile sunt măsurate, dispozitivul va solicita 
introducerea cuvetei de referință corespunzătoare. Specificaţia apare în raportul privind metoda 
specială.

Figura 35: Introducerea mostrelor pentru măsurarea unei funcţii de calibrare  
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Vă rugăm să reţineţi: Când se utilizează opțiunea „Reagent blank value” ("Valoare zero a 
reactivului”), fotometrul presupune că linia de regresie corespunzătoare trece prin punctul zero. 
Dacă linia de regresie ar trebui să treacă prin punctul zero chiar și atunci când este măsurată 
în raport cu apa, vă rugăm să utilizați opțiunea "Zero force" („Forţă zero”)  apăsând pictograma 

 din fereastra pentru editarea curbei de calibrare (a se vedea Figura 37). 

Formula de calcul: În această secțiune, se definesc lungimile de undă și coeficienții din formula 
de calcul selectată. Numărul de lungimi de undă este determinat de alegerea formulei de calcul. 
Atingeți intrarea formulei de calcul și selectați formula dorită din listă. Atingeţi câmpurile pentru 
lungimile de undă și coeficienți pentru a introduce valorile prin intermediul unei tastaturi 
numerice. Lista formulelor de calcul include opțiunile indicate în Figura 33, cu E1 ca valoare de 
absorbție a lungimii de undă 1, E2 ca valoare de absorbție a lungimii de undă 2, K1 ca factor 
de multiplicare a lungimii de undă 1, K2 ca factor de multiplicare a lungimii de undă 2 etc. Pentru 
a include un pas de scădere într-una dintre formule, factorii K pot fi programați cu semn minus. 
În modul “Enter values” („Introducere valori”), curba de calibrare va fi calculată şi afişată prin 

apăsarea . În modul “Measure standards” („Măsurare standarde”), introduceţi toţi parametrii 
măsurătorii prin apăsarea ► . Fotometrul vă va solicita să introduceţi în succesiune soluţiile 
mostră în concentraţiile introduse anterior (a se vedea Figura 36). Prim măsurare este 
întotdeauna măsurarea soluţiei zero. Utilizatorul trebuie să decidă independent dacă să 
efectueze o măsurare zero în raport cu o valoare martor a reactivului sau dacă să utilizeze apa 
ca referință. Seria de măsurători este creată prin inserarea cuvetelor în ordinea dată. Progresul 
seriei de măsurători este indicat de o bară de progres. 

 
După îndepărtarea din fotometru a ultimei cuvete, toți parametrii statistici vor fi calculați și 
trasați grafic, după cum se arată în Figura 37.

Figura 36: Procedura de măsurare pentru calibrarea unei metode speciale, definită de utilizator  
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Figura 37: Curba de calibrare ca rezultat al măsurării soluţiilor standard individuale   

Pentru funcțiile liniare și pătratice, intervalul de încredere al calculului statistic este indicat ca 
hiperbole sub formă de linii albastre subțiri. (Vă rugăm să reţineţi: Factorii de la F0 la F4 sunt 
factori ai fotometrului, nu factori ai funcției compensatorii!) Perechile concentrație - absorbție 
apar lângă grafic și pot fi incluse sau excluse prin selectarea sau deselectarea casetei de 
validare din fața perechii de valori din analiză. În urma deselectării sau selectării perechilor de 
date, funcția de calibrare și datele statistice vor fi recalculate automat. 

Gradul polinomului poate fi schimbat după măsurare apăsând  și atingând apoi intrarea 
“Select degree of the polynomial” ("Selectați gradul polinomului"). Se va deschide o casetă listă 
pentru selectarea gradului dorit al polinomului (a se vedea Figura 38). La selectarea unui alt 
grad polinomial, funcția de calibrare și datele statistice vor fi recalculate automat. 

 

Figura 38: Setarea gradului polinomului   
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Pentru reprezentarea intervalului de încredere și a specificațiilor datelor statistice, se poate 
specifica precizia cu care se calculează rezultatele. Nivelul de încredere sau nivelul de 
semnificație este setat implicit la 95%. 

 

Figura 39: Setarea nivelului de încredere pentru regresie 
Valorile pentru limita de detecţie, limita de cuantificare şi capacitatea de detecţie pot fi 

vizualizate prin apăsarea  şi apăsarea intrării “Statistical data” („Date statistice”) (a se vedea  
Figura 40). 

 

Figura 40: Vizualizarea datelor statistice ale metodei speciale definite de utilizator   

La crearea curbelor de calibrare, pot apărea valori aberante din cauza erorilor în pregătirea 
soluției și în realizarea măsurătorii, iar acestea conduc la o lărgire a intervalului de încredere. 
Există două moduri de a gestiona valorile aberante. O modalitate ar fi excluderea valorilor 
aberante din calcul prin deselectarea valorii măsurate corespunzătoare din listă. Linia de 
calibrare este apoi redesenată automat. Intervalul de încredere este mult mai restrâns. În acest 
mod, orice punct de măsurare arbitrar poate fi exclus din calcul sau inclus din nou.
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Create Method 

 
A doua metodă de corectare a valorilor aberante ar fi realizarea unui nou preparat pentru soluţia 

defectuoasă și remăsurarea sa. Apăsarea  și selectarea opțiunii “Repeat measurement” 
("Repetare măsurare") va deschide o casetă listă cu diferite mostre (a se vedea Figura 41). Prin 
selectarea mostrei care urmează să fie remăsurat și apoi prin introducerea mostrei după 
solicitarea lansată de fotometru, valoarea din datele de măsurare va fi înlocuită, iar funcția de 
calibrare și datele statistice vor fi recalculate. 
Pentru a spori acuratețea unei metode, în cazul în care există o relație liniară între concentrație 
și absorbție, fiecare concentrație a seriei poate fi introdusă de mai multe ori și măsurată. Cu 
toate acestea, este important să nu se măsoare fiecare cuvetă de mai multe ori, ci mai curând, 
să se realizeze mai multe experimente individuale pentru fiecare concentrație.  

Figura 41: Remăsurarea mostrei din serii standard  

Figura 42: Introducerea proprietăţilor metodei speciale calibrate 

După finalizarea funcţiei de calibrare, metoda corespunzătoare poate fi creată prin apăsarea 
. Se va deschide un dialog (a se vedea Figura 42) identic dialogului din 

configurarea metodei, deci veţi putea introduce proprietăţile calibrării definite de utilizator (a se 
vedea Secţiunea 5.4.2.2)  
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După ce au fost introduse toate datele și au fost confirmate prin apăsarea , metoda specială 
calibrată va fi stocată în lista de metode speciale (a se vedea Secțiunea 5.4.2.1). Nu veți putea 
edita parametrii de calibrare în acest ecran, de aceea sunt afișați în gri. 

5.4.2.4 Editarea unei metode speciale şi a unei funcţii de raportare  
După măsurarea unei metode speciale, datele care au fost introduse pot fi întotdeauna 
vizualizate și transmise. Prin intermediul pictogramei , proprietățile introduse pentru o metodă 
specială pot fi editate în lista de metode speciale (a se vedea Figura 27). Intrările „export in PNG 
file” ("Export în fișier PNG") și „Export in CSV file” ("Export în fișier CSV") vă permit să exportați 
toți parametrii asociați cu metoda specială spre un mediu de stocare conectat. Raportul privind 

proprietățile și datele metodei speciale poate fi imprimat apăsând pictograma  și atingând 
intrarea „print” ("Imprimare"). În cazul metodelor speciale bazate pe o calibrare precum cea 
descrisă la punctul 5.4.2.3, perechile absorbție - concentrație măsurate pot fi vizualizate și 
editate prin intermediul intrării „Edit calibration” ("Editare calibrare"). 

  
 

 
5.5 Scanarea 

Spectrofotometrul permite înregistrarea absorbanței unui mostră în intervalul 190 
nm - 1100 nm (pentru NANOCOLOR® UV/VIS II) sau 320 nm - 1100 nm (pentru 
NANOCOLOR® VIS II). În funcție de intervalul de lungimi de undă selectat, 
scanarea se efectuează cu lumina de la lampa cu halogen și / sau lampa cu 
deuteriu. Măsurarea este definită în raport cu o soluție zero. După selectarea 

acestei metode prin  , se poate insera o descriere a mostrei. În plus, trebuie specificat intervalul 

lungimilor de undă. Confirmarea cu deschide fereastra de măsurare. Va apărea o solicitare pentru 

o soluție zero. Introducerea soluției zero și apăsarea  vor iniția scanarea soluției zero.

Figura 43: Opţiuni pentru editarea şi transmiterea datelor unei metode speciale 
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Figura 44: Meniul de scanare  
După măsurarea cu succes a soluției zero, trebuie introdusă soluția mostră. Va fi afişat un grafic care 
descrie lungimile de undă. Scanarea întregii game de lungimi de undă poate fi observată în direct. 
După terminarea măsurătorii, scanarea completă va fi afișată în fereastra de rezultate. 

 

Figura 45: Result window of the scan  

Pot fi introduse diferite tipuri de informații de mostră utilizând pictogramele situate sub fereastra de 

rezultate. Apăsați pictograma  pentru a vizualiza alte opțiuni disponibile. Prin intermediul comenzii 
„Properties” ("Proprietăți"), noile informații de mostră pot fi adăugate sub meniul de măsurare (a se 
vedea Secțiunea 5.2.1). Titlul scanării curente poate fi editat apăsând comanda „Edit title” („Editare 
titlu”). În cazul în care titlul nu este editat, următoarea scanare va primi același titlu și i se va atribui 
următorul număr de serie. Meniul pentru analiza scanării poate fi deschis cu ajutorul „Analysis” 
("Analiză") sau prin deschiderea unui rezultat individual în „Scan” ("Scanare") în memoria 

instrumentelor și apăsarea ulterioară a pictogramei . Apăsarea comenzii „Do not save” ("Nu 
salvați") împiedică stocarea rezultatului măsurătorii în memoria instrumentului la îndepărtarea cuvetei 
sau la părăsirea meniului (Vă rugăm să reţineţi: Această funcție este disponibilă numai în "Modul 
deschis").  
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Îndepărtarea cuvetei sau ieșirea din meniul de măsurare cu ajutorul altor pictograme din bara de sarcini 
va încheia procesul de măsurare, iar rezultatul va fi stocat în memoria pentru valori măsurate a 
dispozitivului. 

Măsurători de culoare  
Spectrofotometrul furnizează posibilitatea de determinare a diverselor tipuri de culori 
şi mai mult, permite compararea acestora cu referinţele de culoare stocate. 

După ce ați selectat acest meniu prin , puteţi decide, prin intermediul butoanelor 
de opțiune, să derulaţi fie o măsurare a culorilor, fie o comparație între o culoare şi o 

referință (în măsura în care este definită o referință de culoare prin intermediul meniului de analiză a 
culorilor [Figura 45]). O descriere a mostrei poate fi inserată în câmpul „Title” ("Titlu"). După selectarea 
butonului „Color measurement” ("Măsurarea culorilor"), puteţi decide cu privire la tipul de culoare care 
urmează să fie măsurată; câmpul „light source” ("sursă de lumină") și „observer” ("observator") sunt 
completate automat. Acestea pot fi întotdeauna modificate manual. În acest caz, însă, selectarea 
numărului de culoare indică automat preferința CIE L*a*b. Confirmarea cu deschide fereastra de 
măsurare. 

 
Notă: Vă rugăm să vă asiguraţi că acoperiţi fanta cuvetei în timpul măsurătorii de 

culoare! 

După măsurarea soluţiei zero şi a mostrei de culoare, rezultatul este afişat în fereastra de 
rezultate. 

5.6 

Figura 46: Meniul de măsurare a culorii  
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Figura 47: Fereastra de rezultate pentru măsurătoarea de culoare   

Diferite tipuri de informații mostră sunt introduse utilizând pictogramele de sub fereastra de 

rezultate. Apăsați pictograma  pentru a vedea alte opțiuni disponibile. Prin intermediul 
comenzii “Properties” ("Proprietăți"), sub meniul de măsurare se adaugă noi informații despre 
mostră (a se vedea Secțiunea 5.2.1). Titlul măsurătorii curente a culorilor este editat utilizând 
comanda “Edit Title” ("Editare titlu"). Dacă titlul nu este editat, următoarea măsurare a culorii 
va primi același titlu atribuit cu un număr de serie. Pentru a analiza măsurarea de culoare, 

utilizați comanda „Analysis” ("Analiză") sau selectați rezultatul din memorie și apăsați . 
Apăsarea comenzii „Do not save” ("Nu salvați") împiedică blocarea rezultatului măsurătorii în 
memoria instrumentului la îndepărtarea cuvetei sau la ieşirea din meniu (Vă rugăm să reţineţi: 
Această funcţie este disponibilă doar în “Modul deschis”). 

5.6.1 Analiza de culoare  
Spectrofotometrele NANOCOLOR® pot fi utilizate și pentru analiza culorilor. Meniul de analiză 
a culorilor este descris în Figura 48. Aceasta implică următoarele: compararea culorilor, analiza 
DE, compararea cu referințele de culoare și controlul calității măsurătorilor de culoare. Modul 
de analiză a culorilor poate fi introdus conform descrierii din secțiunea anterioară. Mod de 
previzualizare culoare.  



Măsurătorile de culoare 42 

NANOCOLOR® UV/VIS II şi NANOCOLOR® VIS II V 1.1 / 10.2017 

 

 

 

Figura 48: Vederea analizei de culoare   

Fiecare măsurare a culorii se bazează pe o scanare de la 360 nm la 830 nm. Prin urmare, 
fiecare măsurare a culorilor poate fi, de asemenea, exprimată ca scanare apăsând pe 

pictograma . Aici scanarea poate fi vizualizată, mărită și analizată. 

Apăsarea pictogramei deschide spațiul de culoare CIE XYZ ca transformare Yxy. Valorile 
X, Y și Z sunt denumite valori de culoare standard sau valori de tristimulare. 
Un spațiu de culoare absolut este un sistem de coordonate tridimensional care conține toate 
culorile pe care le poate percepe ochiul uman. Fiecare culoare corespunde în mod clar unui 
punct din sistemul de coordonate. Poziția unei culori în spațiul de culoare depinde numai de 
compoziția spectrală a luminii utilizate și de caracteristicile de absorbție ale mostrei. Toate 
spațiile de culoare absolute se bazează pe spațiul de culoare XYZ creat de Comisia 
Internațională pentru Iluminat (CIE). 

 

Figura 49: Spaţiul de culoare CIE XYZ ca transformare Yxy (a se vedea Capitolul 1.3, pagina 13).  

Coordonata x reprezintă componenta roșie a culorii, iar coordonata y reprezintă componenta 
verde. Coordonata z este perpendiculară pe planul xy și reprezintă luminozitatea (strălucirea). 
Această diagramă de cromaticitate conține (în formă schematică) toate culorile vizibile. Culorile 
spectrale pure (de exemplu, culoarea la 560 nm) se află pe graniţa exterioară curbată a 
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diagramei. Triunghiul negru reprezintă schematic gama de culori a unui dispozitiv utilizând 
spațiul de culoare RGB. După se poate observa, un monitor poate afișa considerabil mai puține 
culori decât poate percepe ochiul uman. Punctul "WP" din mijlocul diagramei este așa-numitul 
punct alb al peisajului de culoare. Fiecare măsurare a culorii este exprimată cu o cruce neagră 
și titlul corespunzător în această schemă. Utilizatorul poate comuta între două vizualizări diferite 
ale diagramelor de culori corespunzătoare normelor menționate, CIE1931 și CIE1976. 
Important: această diagramă este adeseori înţeleasă eronat! Trebuie să reţineţi că 
aceasta este o reprezentare foarte schematică. Desigur, puteți vedea şi culorile situate în 
afara ambelor game pe un monitor sau pe un document tipărit. Motivul rezidă în 
imposibilitatea de a crea imagini digitale care să conțină culori XYZ adevărate. Toate 
imaginile digitale sunt fișiere GIF sau JPG care conțin spațiul de culoare RGB. Dacă ar fi 
fost posibilă ambalarea culorilor XYZ într-un fișier JPG, toate culorile din afara 
triunghiului negru ar apărea negre pe monitor! Diagrama ilustrează doar natura culorilor 
XYZ care pot fi percepute în lumea reală, dar nu pot fi afișate de un monitor. 

5.6.1.1 Referinţele de culoare  
Dacă trebuie să măsurați în mod regulat diferența de culoare a unei serii de mostre raportată 
la o referință, de exemplu, comparați culoarea unui lot cu culoarea unei specificații de produs, 
se poate utiliza procedura de comparare a culorilor descrisă în această secțiune. Funcția „Color 
references” ("Referințe de culoare") a fost concepută pentru aceste tipuri de aplicații. Măsurați 
mostra de referință și salvați valorile de culoare într-o listă de referințe de culoare. Următoarea 
dată când doriți să efectuați o măsurare cu aceste valori, nu trebuie să măsurați din nou o 
referință, ci trebuie doar să alegeți referința de culoare respectivă dintr-o listă și să efectuați 
numai măsurarea mostrelor. Compararea este realizată automat de fotometru. 
În cazul în care standardul dumneavoastră de culoare este definit pe baza unei substanţe de 
referinţă, iar distribuţia statistică de culoare a mostrelor dumneavoastră este cunoscută, puteţi 
crea o referinţă de culoare dintr-o singură măsurătoare.   

După derularea măsurătorii de culoare a substanţei de referinţă, apăsaţi pictograma din 
meniul de analiză a culorilor. Se va deschide un ecran pentru o nouă referinţă de culoare (Figura 
XX). Introduceţi un nume clar pentru referinţa de culoare şi definiţi o valoare DE, care 
corespunde scopurilor controlului dumneavoastră de calitate. Puteţi introduce manual valorile 
L*a*b* cunoscute ale unei referinţe de culoare. Confirmaţi intrarea cu . Noua referinţă de 
culoare va fi automat stocată în baza de date şi se va găsi de acum înainte în lista de referinţe 
de culoare din vizualizarea analizei de culoare. Referinţa de culoare poate fi ştearsă prin 
selectarea respectivei intrări din lista de referinţe de culoare şi confirmarea intrării “Delete 

current color reference” („Şterge referinţa de culoare curentă”) prin intermediul pictogramei 
Nu este posibilă editarea referinţelor de culoare. Prin urmare, vă rugăm să vă notaţi valorile 
L*a*b* ale referinţei de culoare stocate, în cazul în care aceste informaţii sunt importante pentru 
utilizator. Aceste valori pot fi vizualizate doar în fotometru, în cazul în care măsurătoarea de 
culoare este încă disponibilă.   
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Figura 50: Introducerea denumirii unei referinţe de culoare   

Selectarea butonului de opțiune „Color comparison mode” ("Modul de comparare a culorilor” 
[cu ref.]) din meniul de analiză a culorilor poate fi utilizată pentru a compara o culoare de mărime 
cu o referință de culoare stocată. Prin urmare, trebuie selectată o măsurare a culorilor din listă 
în mijlocul meniului de analiză a culorilor, precum și o referință de culoare din lista de referințe 
de culoare. Rezultatul calculat este exprimat în vederea rezultatelor ca valoare DE. 

 

Figura 51: Compararea culorilor cu o referinţă de culoare în meniul de analiză a culorilor   

Pentru o analiză mai convenabilă în raport cu referințele de culoare se poate utiliza şi modul de 
comparare a culorilor în meniul de măsurare a culorilor (Figura XX). În cazul în care a fost creată deja 
o referință de culoare, aceasta poate fi selectată din lista de referințe de culori. 
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Figura 52: Compararea culorilor utilizând meniul de măsurare a culorilor   

Confirmarea cu conduce la ecranul de măsurare. Introducerea unui zero urmat de 
inserarea mostrei arată rezultatul măsurătorii în ecranul de vizualizare a rezultatului (Figura XX). 
Dispozitivul evaluează automat măsurătoarea. Valoarea DE măsurată este comparată cu 
valoarea DE acceptată a referinței de culoare și evaluată ca "nereușită" sau "reuşită". Utilizatorul 
poate introduce informații legate de mostră cu ajutorul pictogramelor. 

 

Figura 53: Compararea culorilor cu ajutorul evaluării automate   

Îndepărtarea eprubetei sau părăsirea meniului vor duce la stocarea rezultatului în memorie.   



Măsurătorile de culoare 46 

NANOCOLOR® UV/VIS II şi NANOCOLOR® VIS II V 1.1 / 10.2017 

 

 

 

Figura 54: Intrarea de memorie a comparaţiei pe bază de culoare şi funcţie de referinţa 
de culoare   

5.6.1.2 Analiza DE 
În cazul în care mostrele dumneavoastră prezintă o distribuție a valorilor de culoare, de exemplu 
limonade realizate din suc natural de fructe cu diferențe sezoniere în calitatea culorilor sau cu 
origini diferite, trebuie să determinați referința de culoare din distribuția culorilor mostrelor. Prin 
urmare, prin modul de analiză DE din meniul de analiză a culorilor pot fi măsurate și evaluate 
zece mostre reprezentative din diferite LOT-uri. Marcați măsurătorile de culoare care urmează 
să fie comparate. Dispozitivul a calculat automat o valoare DE maximă, care este afișată în 
vederea rezultatelor. 

 

Figura 55: Analiza DE a diverselor măsurători de culoare   

5.6.1.3 Modul Previzualizare  
Modul previzualizare permite utilizatorului să vizualizeze rezultatele măsurătorii de culoare 
selectată din lista de măsurători de culoare din mijlocul ecranului. În această vedere se poate 
selecta o singură măsurătoare de culoare. În caz contrar, în ecranul de vizualizare a rezultatelor 
va fi afișat un mesaj de eroare. Rezultatele sunt afișate în funcție de tipul de culoare ales în 
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colțul inferior stâng al meniului de analiză a culorilor. Prin urmare, modul previzualizare poate fi 
utilizat pentru a recalcula măsurătorile de culoare pe o scală de culoare diferită. De exemplu, 
un rezultat CIE L+a*b* poate fi exprimat şi ca rezultat APHA/Hazen/PtCo ASTM D 5386. 

5.6.2 Derularea măsurătorilor de culoare  
În cele ce urmează, sunt descrise elementele de bază ale măsurătorilor de culoare programate 
ale spectrofotometrului și măsurarea eșantioanelor colorate, translucide. Măsurarea culorii nu 
necesită o pregătire extensivă a mostrei sau reactivi. Cu toate acestea, mostra trebuie să fie 
absolut clară, ceea ce înseamnă, de obicei, că toate mostrele a căror culoare trebuie măsurată, 
trebuie filtrate printr-un filtru cu membrană de 0,45 μm (de exemplu, CHROMAFIL®). Culoarea 
reală a mostrei poate fi afectată de aceasta, deoarece cel puțin o parte din culoarea percepută 
vizual ar putea fi cauzată de particulele de turbiditate. 

5.6.3 Măsurătorile practicabile  
Spectrofotometrul vă permite să determinaţi următorii parametri: 
Spaţiile de culoare: valoarea standard a culorii X, Y, Z; coordonatele de cromaticitate x, y, z; 
CIE-L*a*b*; CIE-L*Ch; CIE-L*u*v*; Hunter-Lab; RGB; CMYK; HSB; HSL; YUV 
Diferenţele de culoare: ΔE CIE 1976, ΔE CIE 1994, măsurarea în raport cu standardele, 
analiza ΔE 
Scalele de culoare: indicele de culoare Hazen/APHA/PtCo, indicele de culoare al iodului, 
culoarea în soluţia de zahăr ICUMSA, culoarea berii conform EBC şi ASBC, indicele de 
îngălbenire, unitatea de culoare Hess-Ives, colorarea conform EF, indicele de culoare Gardner, 
indicele de culoare ADMI, indicele de culoare ASTM, indicele de culoare Saybolt, indicele de 
culoare Klett, densitatea colorimetrică, colorarea reală conform EN ISO 7887-3. 
Pot fi utilizaţi următorii parametri, importanţi pentru analiza colorimetrică: 
Observatorul CIE: CIE 1931 2°, CIE 1964 10° 
Agenţii de iluminare: A, C, D65, D50, D55, D75, E, FL11 

5.6.4 Calcularea indicilor de culoare  
Indicii de culoare măsurabili cu spectrofotometrul sunt determinaţi în moduri diferite. Pe lângă 
indicii de culoare care sunt calculaţi pur și simplu din absorbţia pentru una sau mai multe lungimi 
de undă, există şi  indici de culoare care sunt calculați din valorile CIE-L*a*b* sau XYZ. În plus, 
există indici de culoare pentru care nu există nicio definiție matematică, deoarece aceştia sunt 
definiţi doar vizual. 

5.6.5 Indicii de culoare din absorbţie  
Culoarea europeană a berii EBC, culoarea americană a berii EBC, unitatea de culoare Hess-
Ives, culoarea în soluţia de zahăr ICUMSA şi indicele de culoare Klett (a se vedea şi Secţiunea  
5.6.9) sunt calculaţi pe baza absorbţiei. 

5.6.5.1 EBC şi ASBC 
Culoarea berii, conform EBC MEBAK 2.16.2, este calculată după cum urmează, pe baza 
absorbţiei la 430 nm, măsurată în cuvete de 10 mm: 

EBC = E430 x 25 x F Formula 1 

În acest caz, F este factorul de diluţie pentru mostra de bere. Culoarea americană a berii este 
calculată după cum urmează, pe baza culorii ASBC EBC color: 

ASBC = EBC x 0,375 + 0,46 Formula 2 

Referinţa ZERO este apa distilată.
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5.6.5.2 Unitatea de culoare Hess-Ives 
Indicele de culoare Hess-Ives este calculat după cum urmează, pe baza a patru absorbţii la 
lungimile de undă 640 nm, 560 nm, 470 nm şi 460 nm, conform DGK 0.50.2: 

(R+G+B)x6 
n — i = 
d 

R = 43,45 x E640 

Formula 3 

Formula 4 

G = 162,38 x E560 

B = 22,89 x ^460 + ^470 
2 

Formula 5 

Formula 6 

În acest caz, d este grosimea stratului în mm. 

5.6.5.3 Culoarea în soluţie de zahăr ICUMSA  
Colorarea soluţiilor de zahăr este calculată conform ICUMSA GS1/3-7, pe baza absorbţiei la 
420 nm, după cum urmează: 

 Formula 7 

În acest caz, c este concentraţia soluţiei de zahăr în g/mL, iar b este grosimea stratului în cm. 
Referinţa ZERO este apa distilată. 

5.6.6 Scalele de culoare pe baza valorilor L*a*b* sau XYZ 
Pentru indicele de culoare Gardner există o metodă de conversie DIN EN ISO din valorile CIE 
L*a*b*. Astfel, devine singurul indice de culoare pentru care există reguli de calcul normalizate! 
În plus, indicele de culoare ASTM și indicele de culoare Saybolt sunt calculate din valorile 
L*a*b*. Indicele de culoare ADMI este definit prin valorile AE ale soluțiilor platină-cobalt 
comparativ cu apa distilată. 

5.6.6.1 Indicele de culoare Gardner 
Indicele de culoare Gardner poate fi aplicat la toate colorațiile, variind de la 1 (valoarea cea mai 
deschisă) la 18 (valoarea cea mai închisă) și este măsurat în cuvete de 10 mm. Indicii de 
culoare Gardner sunt definiţi de coordonatele cromatice CIE x și y. Toți indicii de culoare sunt 
definiţi printr-o calibrare, iar zecimalele sunt calculate printr-un calcul complex al valorilor x și y 
ale punctelor de măsurare ulterioare și anterioare. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să 
consultați EN ISO 4630-2. Ca parte a calculelor pentru indicele de culoare Gardner, software-
ul verifică valoarea Y în raport cu informațiile furnizate de standardul EN ISO 4630-2: 2004. 
Dacă valoarea este în afara intervalului permis, instrumentul va afișa un semn de exclamare 
lângă valoarea măsurată. Acest mesaj indică faptul că mostra este fie prea luminoasă, fie prea 
întunecată pentru analiză, în conformitate cu standardul. Referința ZERO este apa distilată. 

5.6.6.2 Indicele de culoare ASTM  
Indicele de culoare ASTM este definit de valorile de culoare standard CIE X, Y, Z și, prin urmare, 
este potrivit pentru toate culorile. Acesta variază de la 0,5 (valoarea cea mai deschisă) la 8 
(valoarea cea mai închisă) în incremente de 0,5. În cazul în care citirea este între două valori, 
valoarea de culoare a valorii mai întunecate este prezentată cu prefixul "L" (de la „lower” – mai 
scăzut). Această calibrare se aplică la cuvetele de 32,5 mm și se bazează pe standardul ASTM 
D1500-07. Puteți utiliza cuvete de 20 mm sau 50 mm; software-ul convertește automat 
măsurătorile la grosimea stratului de 32,5 mm. 

ASTM = 0,25 + 0,8695 x(AX + AF + AZ)                   Formula 8 

ΔX = —log(X/98,074) Formula 9 
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ΔK = -log(Y/100)  Formula 10 
 

 
ΔZ = -log(Z/188,232) Formula 11 

 

Referinţa ZERO este apa distilată. 

5.6.6.3 Indicele de culoare Saybolt 
Indicele de culoare Saybolt poate fi aplicat tuturor coloraţiilor, de la -16 (valoarea cea mai 
deschisă) la +30 (valoarea cea mai închisă) şi este măsurat în cuvete de 50 mm. Indicele de 
culoare Saybolt este calculat din valorile CIE L*a*b*, pe baza standardului ASTM D6045-12, după 
cum urmează. 

Saybolt = α + ( - ) Formula 12 
J \og10 AE-e' 

α = 51,1 β = 44,5 θ = 2,55 

 Formula 13 

Referinţa ZERO este apa distilată. 

5.6.6.4 Indicele de culoare ADMI  
Similar cu scala de culoare PtCo, indicele de culoare ADMI este definit prin colorarea soluțiilor de 
hexacloroplatinat. Se măsoară într-o cuvetă de 50 mm. Dar pentru a măsura colorațiile care nu 
sunt în gama galben-portocaliu, nu sunt utilizate valorile CIE L*a*b* pentru calibrare, ci mai curând 
valorile AE ale soluțiilor PtCo, care sunt măsurate în raport cu apa. Prin urmare, o soluție cu 50 
de unități ADMI prezintă aceeași valoare AE ca o soluție standard Hazen/APHA/PtCo cu 50 mg/L 
Pt, dar ar putea fi, de asemenea, colorată în roșu, verde sau albastru. Valorile ADMI nu sunt 
obținute prin comparație cu calibrarea PtCo, ci mai curând calculate pe baza standardului AWWA 
2120F, printr-un polinom de gradul 4. Referinţa ZERO este apa distilată. 

5.6.6.5 Indicele de îngălbenire  
Indicele de îngălbenire se calculează pe baza valorilor CIE XYZ. Deși poate fi calculat pentru 
toate colorațiile, acesta este definit numai pentru nuanțele de galben. Pentru indicele de 
îngălbenire, se aplică următoarea formulă pe baza standardului ASTM E313-05 

 Formula 14 
 

Mostrele pure "albe" au o valoare YI de 0. Nuanţele de galben-roşu produc valori YI pozitive. 
Parametrii CX şi CZ depind de agentul de iluminare şi observatorul selectat. Referinţa ZERO este 
apa distilată. 

5.6.6.6 Indicele de culoare Hazen/APHA/PtCo  
Indicele de culoare Hazen / APHA / PtCo acoperă gama de culori de la incolor (<1) la galben-
portocaliu deschis (500). Acesta este definit din soluții de hexacloroplatinat în apa care conține 
acid clorhidric și este exprimat în mg/L Pt. Măsurarea se realizează în cuvete de 50 mm. 
Fotometric, indicele de culoare platină-cobalt se calculează în conformitate cu ASTM D5386-05 
din indicele de îngălbenire conform ASTM E313-05. Referinţa ZERO este apa distilată. 

5.6.7 Scalele vizuale de culoare  
Indicii de culoare Hazen / APHA / PtCo, indicele de culoare al iodului și indicele de culoare FE 
sunt definiţi doar vizual. Spectrofotometrul efectuează o aproximare a valorilor măsurate CIE-
L*a*b* față de un tabel de calibrare ("estimare"). 
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5.6.7.1 Indicele de culoare al iodului  
Indicele de culoare al iodului măsoară gama de culori de la incolor la gălbui la maro închis și se 
măsoară în cuvete de 10 mm. Valorile conform DIN 6162 variază de la 10 (galben deschis) la 100 
(maro). Probele sunt comparate cu soluții care conțin 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, etc. de iod 
într-o soluție de 100 ml de iodură de potasiu. Valorile intermediare nu sunt specificate, dar pot fi 
stipulate. Utilizarea indicelui de culoare al iodului necesită ca mostra să aibă o culoare "similară" 
cu culoarea iodului. Indicele de culoare al iodului este exprimat în mg iod / soluție de 100 ml. 
Referința ZERO este apa distilată. 

5.6.7.2 Indicele de culoare al Farmacopeii Europene (FE) 
Farmacopeea Europeană definește trei standarde de culoare pentru roșu (clorură de cobalt / HCl), 
albastru (clorură de cupru / HCl) și galben (clorură de fier (III) / HCl). Acestea sunt folosite pentru 
a combina cinci scheme de culori pentru culorile roşu, maro, maro-galben, galben și galben-verde. 
Ele sunt apoi diluate în continuare. Acest sistem acoperă culorile care sunt mai luminoase. 
Culoarea este specificată ca roșu, maro, maro-galben, galben, galben-verde, iar numărul specifică 
soluția în conformitate cu FE 2:02:02. Soluţia cu culoarea cea mai puternică are întotdeauna 
numărul 1. B variază de la B1 la B9, toate celelalte soluții de culoare doar la 7. O diferențiere a 
soluțiilor luminoase B9, GY7 și G7 este dificilă chiar și cu un fotometru. Indicele de culoare FE se 
măsoară în cuvete de 50 mm pe baza DAB 4.00/2.02.02.00. Referința ZERO este apa distilată. 

5.6.8 Distingerea indicelui de culoare în conformitate cu FE Sec. 2.2.2 
După ce ați selectat scala de culori FE (Ph. Eur.) și ați apăsat pe o intrare din listă, va apărea o fereastră 
în care puteți alege schema de culori care să fie utilizată pentru comparație (Figura 56). 

 

Figura 56: Caseta listă a schemei de culori FE   

Puteți compara toate schemele de culori utilizând opțiunea automată sau o singură schemă 
utilizând butonul de opțiune roșu, maro, maro-galben, galben și galben-verde. Un rezultat este 
prezentat în Figura 57.
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Figura 57: Măsurătoarea de culoare FE în afara intervalului   

Dacă mostra este în afara intervalului, aceasta va fi indicată în rezultatul măsurătorii (a se vedea 
Figura 57). 

5.6.9 Caracteristicile indicelui de culoare Klett 

Indicele de culoare Klett este unul dintre cele mai vechi indici de culoare fotometrici. Se măsoară 
cu un fotometru american Klett-Summerson. Construcția acestor fotometre a rămas practic 
neschimbată din 1939. Aceste fotometre funcționează cu filtre simple de sticlă. Spre deosebire de 
primele fotometre europene, valoarea măsurată nu este transmisia sau absorbţia, ci mai degrabă 
o valoare pe o scară logaritmică arbitrară de la 1 la 1000, scara Klett. Această scară respectă 
Legea Lambert privind berea și, prin urmare, este proporțională cu concentrația. Datorită 
proprietăților sticlei colorate, filtrele utilizate inițial în colorimetrul Klett au o gamă de transmisie 
relativ mare; de exemplu, filtrul KS-42 permite transmiterea luminii în intervalul de la 400 la 450 
nm. Indicele Klett original reprezintă astfel o valoare de măsurare integrală pe o gamă de 
aproximativ 50 nm.  

Fotometrele Klett continuă să fie utilizate astăzi în bioanaliză pentru monitorizarea 
dezvoltării culturilor celulare. Cu toate acestea, nu se măsoară absorbția, ci reflexia 
parazită. Deoarece măsurarea reflexiei parazite depinde de geometria dispozitivului de 
măsurare, indicele Klett determinat de software-ul spectrofotometrului NANOCOLOR® nu 
poate fi utilizat pentru monitorizarea culturilor celulare! 

5.6.10 Metode de măsurare şi referinţe  
Pentru fiecare determinare a culorii, se calculează valorile tristimulului și coordonatele cromatice 
conform specificațiilor Comisiei Internaționale pentru Iluminare CIE, Publicația CIE 15:2004, ediția 
a 3-a. Următorii indici de culoare sunt calculaţi direct din datele X, Y, Z or x, y, z: 
XYZ, xyz, L*a*b* şi L*u*v* conform CIE 15:2004, ediţia a treia. 
Hunter-Lab conform Notei aplicative HunterLab “Scala de culoare a Laboratoarelor Hunter”, 
August-1-15, 1996 Vol. 8, No. 9 
Indicele de culoare Gardner conform DIN EN ISO 4630-2 
Indicele de îngălbenire conform ASTM E 313-05 şi ASTM D1925 (depăşit) 
RGB, CMYK, YUV, HSB, HSL conform www.brucelindbloom.com 
Indicele de culoare ASTM conform ISO 2049 
Indicele de culoare Saybolt conform ASTM D156, D6045 
Indicele de culoare Hazen/APHA/Pt-Co conform ASTM D 5386-05 
Următorii indici de culoare sunt calculaţi pe baza absorbţiilor la anumite lungimi de undă: 

http://www.brucelindbloom.com/
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Culoarea în soluţie de zahăr ICUMSA conform ICUMSA Method GS1/3-7, GS2/3-9 şi GS2/3-10 
Culoarea berii EBC (Analysis Methods for Breweries [Metode de analiză pentru fabrici de bere] Vol. 
2, EBC 9.4, MEBAK 2.16.2) şi ASBC. 
Hess-Ives conform DGK Metoda de test F 050.2 
Următorii indici de culoare sunt calculaţi pe baza cromaticităţilor CIE-L*a*b: 
Indicele de culoare al iodului conform DIN 6162 
Colorarea Fe conform FE 2.2.2 

5.6.11 Diferenţe comparativ cu alte colorimetre 
Pentru a fluidiza procesele, majoritatea colorimetrelor disponibile în comerț măsoară doar lungimea 
de undă cuprinsă între 360 nm și 780 nm, în unele cazuri doar la 720 nm, cu o creștere de 10 nm. 
Spectrofotometrele NANOCOLOR® aderă la recomandările stricte ale CIE. 360 nm la 830 nm, 
increment de 1 nm. Prin urmare, pentru L * a * b * pot fi măsurate valori ușor diferite. Aceste valori 
nu sunt incorecte, ci doar mai precise. Au fost observate în medie următoarele diferențe: L* sub 1% 
a* la 2% pentru soluțiile roșii, altfel sub 1%, b* la 5% pentru soluțiile verzi, 2% pentru soluțiile galbene, 
altfel în jur de 1%. Diferențele depind de tipul și concentrația mostrei. 

5.6.12 Viteza de măsurare  
Spectrofotometrele NANOCOLOR® nu sunt doar colorimetre, ci mai curând spectrofotometre în toată 
puterea cuvântului, care pot fi folosite fie ca şi colorimetru, fie pentru măsurarea turbidității 
nefelometrice. Aceste instrumente nu au fost concepute pentru viteză, ci mai degrabă pentru precizie 
și versatilitate. Deoarece spectrofotometrele NANOCOLOR® utilizează recomandările CIE, 
măsurarea durează mai mult decât în cazul altor colorimetre. O măsurare a culorii (ZERO sau mostră) 
durează aproximativ 30 de secunde la o integrare de la 360 nm la 830 nm. 

5.6.13 Combinaţiile de agenţi de iluminare, observatori şi dimensiuni ale cuvetei  
Pentru o măsurare absolută a culorii, sunt permise toate dimensiunile cuvetelor, toţi agenţii de 
iluminare și toţi observatorii, atât timp cât parametrii sunt enumerați în jurnalul de măsurare (a se 
vedea publicaţia CIE). Tipurile diferite de agenţi de iluminare sau observatori şi dimensiunile 
diferite ale cuvetelor vor conduce la rezultate de măsurare diferite! 
Tabelul 3 prezintă valorile admisibile pentru agentul de iluminare, observator și cuvetă pentru fiecare 
indice de culoare / scală de culoare. Dimensiunea cuvetei indică ID-ul diametrului interior și grosimea 
stratului d. Cuveta de 14 mm este eprubeta de testare NANOCOLOR®; toate celelalte dimensiuni de 
cuvete denotă cuvete dreptunghiulare. Ultima coloană a tabelului „according to standard” (conform 
standardului”) reprezintă grosimea stratului specificată de standardul relevant (a se vedea Tabelul 3). 
Unii indici de culoare pot fi măsuraţi utilizând orice dimensiune de cuvetă, chiar dacă standardul 
dictează o anumită dimensiune. În cazul în care ca dimensiune standard este introdusă o linie (-), 
atunci fie standardul nu specifică o dimensiune, fie în calcul, rezultatul este împărțit la grosimea 
filmului. În cazul în care în coloana observator sau agent de iluminare este introdusă o linie (-), 
indicele de culoare se calculează din absorbţie și nu din cromaticitate, astfel încât această setare nu 
pune probleme. 
Pentru măsurători precise, nu se recomandă utilizarea eprubetei de test de 14 mm. 

Măsurarea culorii 
Observator Agent de 

iluminare Cuvetă [mm ID/d] 
Standard  
[mm ID/d] 

Valoare standard a 
culorii  

2°, 10° A, C, D65, D50, 
D55, D75 

10, 14, 20, 50 - 

Cromaticitate 
Coordonate 

2°, 10° A, C, D65, D50, 
D55, D75 

10, 14, 20, 50 - 

CIE-L*a*b* 2°, 10° A, C, D65, D50, 
D55, D75 

10, 14, 20, 50 - 

CIE-L*u*v* 2°, 10° A, C, D65, D50, 
D55, D75 

10, 14, 20, 50 - 

Hunter-Lab 2°, 10° A, C, D65, D50, 
D55, D75 

10, 14, 20, 50 - 
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PtCo/Hazen/ 2° C 10, 14, 20, 50 50 
APHA     

Iod 2° C 10, 14, 20, 50 10 
Gardner 2° C 10 10 
Hess-Ives - - 10, 14, 20, 50 - 
Indicele de îngălbenire 
 

2° C 10, 14, 20, 50 - 
Indicele de îngălbenire 
 

2°, 10° D65, C 10, 14, 20, 50 - 
E313     

Culoarea berii EBC 2° C 10 10 
Culoarea berii ASBC 2° C 10 10 
Culoarea în soluţie de 

zahăr ICUMSA color 
- - 

10, 14, 20, 50 10, 20, 50 
Culoarea ADMI 2° D65 10, 14, 20, 50 50 
Culoarea ASTM  2° C 10, 14, 20, 50 32.5 
Culoarea Saybolt 2° C 10, 14, 20, 50 50 
FE  2° C 50 12, 16 
Klett 2° C 10, 50 - 

Tabelul 3: Combinaţii permise de agenţi de iluminare, observatori şi tipuri de cuvete   

5.7 Numărul testului  
Pe lângă deschiderea meniului de măsurare a testelor de cuvetă prin detectarea 

codurilor de bare, acesta poate fi deschis și prin selectarea testului aferent dintr-o listă 
de teste de eprubetă  sau prin introducerea numărului testului (Figura 58). La 
introducerea numărului de test de trei cifre, vor fi afișate informațiile pentru ultima 
submetodă care urmează să fie selectată (Figura 58). Prin introducerea numărului de 

test de trei cifre plus numărul de submetodă corespunzător, pot fi vizualizate informațiile pentru 

submetoda respectivă. Atingeți  pentru a șterge intrarea. Confirmarea cu va iniția 
demararea metodei selectate. 

 

Figura 58: Deschiderea unei metode prin introducerea unui număr de test 
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6 Meniul principal  

 

6.1 Setările  
În acest meniu, pot fi realizate setările generale pentru instrument care vor afecta procesul de 
măsurare.  

 
 

pentru a deschide meniul principal. Acum puteţi selecta dintre opţiunile prezentate în  
Figura 59. 
Apăsaţi 

 

Figura 59: Meniul principal 

Figura 60: Meniul de setări 
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6.1.1 Limba 

Daţi click pe pictograma  pentru a selecta limba instrumentului din lista de tip pop-up afişată. 
După ce ați selectat limba dorită, lista se va închide, iar limba selectată va fi aplicată ca limbă 
de afișare generală pentru întregul dispozitiv. 

6.1.2 Regiunea 

Daţi click pe pictograma  pentru a selecta regiunea dispozitivului din lista de tip pop-up 
afişată (Figura 61). După ce aţi selectat regiunea dorită, lista se va închide, iar regiunea selectată 
va fi aplicată. Modificarea setărilor regionale va afecta afişarea rezultatului măsurătorii. Aceasta 
poate modifica modul în care sunt afişate separatorul miilor şi locul zecimal (Exemplu: DE 
(Germania) 1.567,222; UK (Regatul Unit) 1,567.222). 

 

Figura 61: Caseta listă a setărilor regionale  

6.1.3 Data & ora 

Faceți clic pe pictograma  pentru a modifica formatul de afișare a datei și orei. Pentru 
formatul de dată sunt disponibile patru opțiuni diferite (Figura 62). După modificarea formatului 
de afișare, data va fi afișată în bara de stare în formatul ales. Două opțiuni sunt disponibile pentru 
afișajul ceasului - 12 ore și 24 de ore. După modificarea formatului de afișare a ceasului, ora va 
fi afișată în bara de stare în formatul ales. Setarea va fi salvată la ieșirea din meniu.
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6.1.4 Setările memoriei  

Apăsați pictograma  pentru a vizualiza setările de memorie. Pe lângă o prezentare generală 
a utilizării memoriei, aici poate fi activată și dezactivată salvarea rezultatelor măsurătorilor. 
Barele coroborate cu citirile procentuale furnizează informații privind utilizarea memoriei RAM și 
a memoriei instrumentului, precum și a memoriei cardului SD. Spațiul de stocare disponibil este 
afișat sub bară.  

butonul   pentru a deschide fereastra de setări pentru data şi oră (Figura 63). Apăsaţi 

Butonul săgeată pentru a seta data şi ora dorită. Confirmarea cu butonul 
salvează setările. O prezentare a afişajului datei şi orei poate fi analizată în colţul inferior de mână stângă 

Figure 62: Setările pentru formatul de afişare a datei şi orei 

Apăsaţi 
  

al ferestrei pop-up. 

Figure 63: Setarea datei şi orei  
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6.1.5 Semnalul acustic  

Apăsaţi pictograma pentru a ajusta şi testa nivelul sonor al semnalelor acustice (Figura 65). 
Apăsaţi simbolul de volum pentru a deschide o listă pentru selectarea nivelului sunetului. Nivelul 
sunetului poate fi ajustat de la 0-10. Setările afectează toate semnalele acustice pe care le oferă 
instrumentul.  
Apăsaţi butonul pentru a testa volumul ajustat. Setarea va fi salvată la ieşirea din meniu. 

Figura 64: Setările memoriei  
Salvarea automată a tuturor rezultatelor măsurătorilor poate fi activată sau dezactivată utilizând 
caseta de validare “Save measurement results” ("Salvare rezultate măsurare"). În cazul în care 
caseta nu este bifată, toate rezultatele măsurătorii vor fi afișate, dar nu vor fi salvate. Vă rugăm 
să rețineți: Opțiunea de dezactivare a memorării rezultatelor măsurătorilor este disponibilă 
numai în "Modul deschis" (a se vedea, de asemenea, Secțiunea 6.6.2). Setarea va fi salvată la 
ieșirea din meniu. 

Figure 65: Acoustic signal settings 
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6.1.6 Imprimanta  

Apăsaţi pictograma  pentru a ajusta setările imprimantei. Imprimanta poate fi conectată direct 
la spectrofotometru prin intermediul a două porturi USB A. Pe lângă modelele standard de 
imprimantă (Va rugăm să observați: Trebuie să suporte protocolul PCL6.) MACHHEREY-
NAGEL oferă, de asemenea, imprimante termice pentru conectarea la spectrofotometru. Caseta 
de validare „color printing” ("imprimare color") este relevantă numai pentru imprimantele care 
acceptă imprimarea color. Dacă opțiunea de imprimare color este deselectată, imprimările vor fi 
alb-negru. Caseta de validare „Automatic printing of measurement” ("Imprimare automată a 
măsurătorilor") determină dacă o imprimantă conectată tipăreşte rezultatele măsurătorilor 
imediat după măsurare. La seletarea intrării „Extended printout” ("Imprimare extinsă"), 
imprimarea rezultatelor va conține toate informațiile despre o măsurătoare. În cazul în care 
caseta de validare nu este setată, rezultatele măsurătorii de pe imprimare vor conține numai 
cele mai importante informații. La setarea casetei de validare „Inverted printout” ("Imprimare 
inversată"), imprimarea va începe cu cel mai recent rezultat măsurat. La deselectarea acestei 
opțiuni, primul rezultat va fi cel mai vechi din memorie. Setările vor fi salvate la ieșirea din meniu. 
Vă rugăm să reţineţi: Imprimările cu imprimantă termică se limitează la măsurarea testelor cu 
eprubetă și a testelor cu cuvete dreptunghiulare. Ele nu pot imprima rezultatele unei scanări sau 
ale unei măsurători a culorilor. 

  
6.1.7 Amintirea locaţiei de prelevare a mostrei  

Apăsaţi pictograma  pentru a deschide o fereastră în care să activaţi această funcţie. În cazul 
în care această funcţie este activată, după introducerea locaţiei unei mostre, aceasta va fi 
aplicată fiecărei măsurători ulterioare, până la deselectarea opţiunii. Un marcaj de localizare a 
mostrei  din bara de stare vă anunţă dacă această funcţie a fost activată sau nu. Setarea va 
fi salvată la ieşirea din meniu.   

Figura 66: Setările imprimantei  
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Figura 67: Activarea “Remember sample place” (“Reţine locaţia mostrei”)  

6.1.8 Timpul de reacţie  
 

Apăsaţi pictograma  pentru a deschide o fereastră şi pentru activarea acestei funcţii. Când 
este activat, timpul de reacție stocat pentru un test va intra automat într-o numărătoare în sens 
invers înainte de măsurare. După ce timpul de reacție s-a epuizat, măsurarea va avea loc 
automat. Marcarea casetei de validare (a se vedea Figura 68) va activa funcția; în bara de stare 
va apărea un semnalizator de timp de reacție. Setarea va fi salvată la ieșirea din meniu. 

 

Figura 68: Activarea “Reaction time” („Timpului de reacţie”)  

6.1.9 Controlul lămpii  
 

Apăsați pictograma pentru a deschide fereastra de control a lămpii. În acest meniu, este 
afișat timpul de funcționare a lămpii cu halogen a spectrofotometrului (și a lămpii UV: 
NANOCOLOR® numai UV/VIS II). În caz de înlocuire, timpul de funcționare poate fi resetat prin 
apăsarea butonului "Reset” („Resetare"). În plus, prin intermediul acestui meniu poate fi setat 
timpul de oprire pentru lampa UV. Timpul de încălzire înaintea utilizării lămpii de deuteriu este 
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de 90 de secunde. Procesul de încălzire a lămpii cu deuteriu este indicat într-o fereastră de tip 
pop-up, care prezintă timpul de încălzire. Activarea lămpii cu deuteriu este indicată de marcajul 
"UV" din bara de stare a dispozitivului. Durata maximă de viață a lămpii cu deuteriu este, în 
medie, de 1000 de ore. 
Reglarea punctului de schimbare a lămpii controlează utilizarea lămpii UV în intervalul de 
lungime de undă de la 335 nm-345 nm. Introduceți punctul de schimbare dorit al lămpii pe 
tastatura numerică și confirmați intrarea cu "OK". Setările vor fi salvate la ieșirea din meniu. 

 

Figura 69: Meniul de setare a lămpilor   

6.1.10 Verificarea NTU  
Această funcție permite detectarea turbidității potențial interferente în timpul măsurării 
transmisiei luminii în testele cu eprubetă. Rezultatul măsurătorii turbidității este stocat împreună 
cu rezultatul real al măsurătorii. 

Apăsați pictograma pentru a deschide o fereastră pentru activarea acestei funcții. Bifați 
caseta de validare pentru a activa verificarea NTU (a se vedea Figura 70). Definiți o limită de 
avertizare și introduceți-o cu ajutorul tastaturii numerice. Dacă, în timpul unei măsurători, se 
atinge limita de avertizare specificată, rezultatul măsurătorii va fi afișat cu roșu, ca avertisment. 
Se recomandă să presetați limita de avertizare la 10 NTU. Setarea va fi salvată la ieșirea din 
meniu. 
Dacă este activată, paralel cu fiecare măsurare a unui test cu eprubetă pentru care trebuie 
inclusă măsurarea turbidității nefelometrice, se determină valoarea NTU (unități de turbiditate 
nefelometrică). Măsurarea turbidității se efectuează la un unghi de 90° la 860 nm. Când această 
opțiune este activată, timpul de măsurare pentru testele cu eprubetă va fi prelungit cu câteva 
secunde.  
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Figura 70: Activaţi funcţia “NTU-Check”  

6.1.11 Dispozitivul de absorbţie  

Apăsați pictograma pentru a deschide fereastra pentru setările pompei de absorbţie. La 
conectarea unei pompe de absorbţie, vor fi aplicate setările realizate aici pentru timpul pompei, 
timpul de spălare și timpul de întârziere. Pentru a conecta pompa de absorbţie la 
spectrofotometru, vă rugăm să consultați Secțiunea 6.5.1 și să respectaţi instrucțiunile din 
manualul pentru dispozitivul de absorbţie. Setările vor fi salvate la ieșirea din meniu. 

 

Figura 71: Setările dispozitivului de absorbţie   

6.1.12 Crearea copiei de siguranţă  

Apăsaţi pictograma pentru a deschide fereastra pentru salvarea unei copii de siguranţă. 
Înainte de deservirea unităţii sau de actualizarea sa, recomandăm securizarea rezultatelor de 
măsurare salvate, a setărilor definite de utilizator şi a metodelor speciale în forma unei copii de 
siguranţă. În plus pe lângă cardul de memorie SDHC încorporat,  copia de siguranţă poate fi 
stocată pe
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un drive USB extern. Selectaţi mediul de stocare dorit prin intermediul butoanelor de opţiuni 
(a se vedea  Figura 72). 

 
Prin apăsarea butonului  , , datele salvate de rezervă pe mediul de stocare vor fi  
transferate la spectrofotometru. Va apărea o solicitare de confirmare pentru continuarea 
procesului. Confirmarea cu "OK" deschide o listă de fișiere de rezervă disponibile pe cardul 
SDHC intern. Numele fișierelor sunt marcate cu data și ora. Selectați un fișier copie de rezervă 
pentru a-i importa conținutul. Pentru a recupera o copie de rezervă de pe o unitate USB, apăsați 

 din listă. Vor fi afișate fișierele de rezervă de pe dispozitivul de stocare USB conectat. 

6.1.13 Formnatul diluţiei  

Apăsați pictograma  pentru a deschide o fereastră pentru setarea formatului de diluție. 
Puteți alege între formatele "1+X" și "1:X". La activare, diluția selectată va fi afișată în acest 
format și aplicată în seria de diluții a meniului IQC. Setarea va fi salvată la ieșirea din meniu.  

La apăsarea butonului datele fotometrului vor fi salvate de rezervă pe mediul de 
stocare selectat. Mesajul “Backup complete” (“Copia de rezervă, finalizată”) confirm că 
b k  procesul a fost încheiat cu succes. Pentru a finaliza procesul, confirmaţi cu “OK.” 

Vă rugăm să reţineţi: Restaurarea copiei de rezervă a unui instrument şterge permanent datele 
curente. 

Figura 72: Crearea şi restaurarea unei copii de rezervă 

Restore 
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Figura 73: Selectarea formatului diluţiei   

6.1.14 Modul de economisire a energiei  

Apăsați pictograma pentru a deschide o fereastră pentru activarea acestei funcții (Figura 
74). Aici puteţi seta ora la care să se închidă afișajul atunci când nu este utilizat pentru a 
economisi energie. Apăsați pur și simplu ecranul negru în modul de economisire a energiei 
pentru a îl porni din nou și a începe să utilizați instrumentul. Setarea va fi salvată la ieșirea din 
meniu. Setarea implicită este de 5 minute. Selectați 0 minute pentru a dezactiva modul de 
economisire a energiei. 

 

Figura 74: Modul de economisire a energiei   

6.2 Sistemul 

Apăsaţi pictograma  pentru a deschide meniul de sistem.



Sistemul 64 

NANOCOLOR® UV/VIS II şi NANOCOLOR® VIS II V 1.1 / 10.2017 

 

 

 

Figura 75: Meniul sistemului   

6.2.1 Informaţii legate de sistem  

Apăsați pictograma pentru a deschide o fereastră care afișează datele instrumentului 
(Figura 76). Aici sunt enumerate informațiile cu privire la producător, modelul de instrument, 
numărul de serie, versiunea sistemului de operare, versiunea de software și versiunea de 
firmware, precum și numărul de porniri de sistem. Vă rugăm să aveți aceste informații pregătite 
atunci când contactați departamentul de asistenţă tehnică MACHEREY-NAGEL. 

 

Figura 76: System info  

6.2.2 Verificarea sistemului  
 

Apăsaţi pictograma pentru a deschide dialogul pentru meniul de verificare a sistemului. Aici 
poate fi organizată o verificare periodică a sistemului prin marcarea casetei de validare. La 
activare, această verificare va fi derulată la fiecare 180 de minute după ultima măsurătoare.  
Verificarea sistemului poate fi declanşată manual prin apăsarea ►. Se vor derula un test de 
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lampă, un test de precizie a lungimii de undă, un test de filtru şi un test de detector. Acest 
proces poate dura câteva minute. În acest timp nu sunt posibile măsurători. Rezultatul 
verificării sistemului este apoi afișat în fereastra de prezentare generală.  

Dacă rezultatul unuia sau mai multor teste este evaluat cu "Eşuat", reporniți instrumentul și 
repetați verificarea sistemului. Dacă problema persistă, contactați producătorul sau 
distribuitorul local. 

6.3 Actualizarea  
Vă sugerăm să realizaţi o copie de rezervă înainte de fiecare actualizare (a se vedea secțiunea 
6.1.12), chiar dacă actualizarea nu are nicio influență asupra datelor. Pentru a realiza un backup 
al metodelor de utilizator definite de client, recomandăm ca acestea să fie exportate într-un 
mediu de stocare extern, cum ar fi o unitate USB. 
Descărcați fișierul de actualizare de pe pagina de pornire MACHEREY-NAGEL și extrageți 
fișierul ZIP de pe PC. Copiați fișierul de actualizare .mns la nivelul superior al unui stick USB și 

conectați-l la instrument. Apăsați pictogramele și selectați fișierul de actualizare 
necesar din listă. Așteptați până când apare un mesaj care indică terminarea procesului de 
actualizare. (Acest proces poate dura până la câteva minute). Reporniți dispozitivul atunci când 
vi se solicită. Așteptați până când unitatea a repornit și a efectuat auto-testele necesare. Vă 
rugăm să nu opriți dispozitivul în timpul derulării acestui proces. 

Apăsaţi pictogramele  pentru a vedea dacă actualizarea a avut succes. Va fi 
prezentată versiunea instalată.    

 
6.3.1 Resetarea 
O resetare a sistemului setează dispozitivul înapoi la setarea implicită. Toate datele, metodele 
speciale și setările particularizate vor fi șterse. Vă sugerăm să realizaţi în prealabil o copie de 
rezervă pentru toate datele salvate, metodele speciale și setările definite de utilizator pe un card 
SD (a se vedea secțiunea 6.1.12). 

După apăsarea pictogramei , se va deschide un dialog cu o solicitare de confirmare (vezi 
Figura 77). Confirmarea cu „Yes” ("Da") va reseta instrumentul la setările implicite. Datele 
stocate pe cardul SD intern nu vor fi afectate de resetarea sistemului. 

 
6.3.2 Întreţinerea 
Utilizarea meniului de service este protejată de un cod de service. Utilizarea acestui meniu 
este rezervată exclusiv tehnicienilor de service în scopuri de întreţinere.

Figura 77: Resetarea sistemului 
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6.4 Calibrarea 
Spectrofotometrul efectuează un auto-test de fiecare dată când începe să verifice calibrarea de 
bază. Calibrarea de bază sau calibrarea zero, precum și calibrarea măsurătorii turbidității 
nefelometrice pot fi efectuate manual, dacă este necesar, prin intermediul meniului de calibrare. 

 

Figura 78: Meniul de calibrare  

6.4.1 Calibrarea zero  

Apăsaţi pictograma  pentru a deschide fereastra pentru calibrarea zero a instrumentului. 
Demaraţi procesul de calibrare prin confirmarea cu ► . Instrumentul realizează mai întâi o 
măsurare a aerului și apoi solicită introducerea cuvetei de calibrare. Se așază cuveta de calibrare 
furnizată și curată în fanta de cuvete; calibrarea va continua automat. 
După finalizarea calibrării, data calibrării este stocată în dispozitiv și afișată la următoarea 
activare a procesului de calibrare. 
 
6.4.2 Calibrarea turbidităţii 

Apăsați pictograma  pentru a deschide fereastra pentru calibrarea turbidității instrumentului 
(a se vedea Figura 79). Selectați intervalul de calibrat. Standardele de turbiditate pe care le 
utilizați pot fi introduse în caseta listă din stânga. Standardele predefinite pot fi șterse și înlocuite 

cu valorile dorite. Demaraţi procesul de calibrare confirmând cu . După inserare, 
instrumentul va scana seria de standarde și va demara automat măsurarea respectivă. După 
finalizarea calibrării, data calibrării este stocată în dispozitiv și afișată la următoarea activare a 
procesului de calibrare. 

Notă: Standardele de turbiditate pentru calibrarea gamei NANOTURB Sensitive pot fi 
achiziționate de la GLS Chemicals (SUA).  
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Figura 79: Calibrarea turbidităţii   

6.5 Conectivitatea 
În meniul de conectivitate, sunt realizate setările pentru interfeţele RS232, LAN şi USB pe care 
le furnizează instrumentul. 

 

Figura 80: Meniul de conexiune   

6.5.1 Setările  
În setările de conectivitate (a se vedea Figura 81), pot fi controlate diversele tipuri de interfețe 
de pe dispozitiv. Nu puteţi trimite mai multe înregistrări în același timp printr-o interfață. Prin 
urmare, atribuirea interfeței corespunzătoare trebuie efectuată manual. Când se utilizează 
pompa aspirantă (alegeți modelul respective, NANOCOLOR® FP-100 sau FP-200), trebuie 
marcată caseta de validare RS232. Pentru fiecare interfață poate fi setată o singură opțiune. 
Confirmați cu pentru a salva setările.
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Figura 81: Setările de conectivitate   

6.5.2 RS232 
În setările RS232 (a se vedea Figura 82) se pot seta rata de transmitere, biții și paritatea. Atingeți 
câmpul text respectiv pentru a deschide o casetă listă cu setările disponibile. Confirmați cu  
pentru a salva setările. Vă rugăm să reţineţi: În cazul unor probleme de transfer de date, 
asigurați-vă că setările de conectivitate corespund dispozitivelor conectate (a se vedea 
Secțiunea 6.9.1). 

 

Figura 82: Setările RS232  

6.5.3 LAN 
 

Apăsaţi pictograma pentru a deschide prezentarea generală a setărilor LAN (Figura 83). În 
cazul în care dispozitivul este parte a unei reţele DHCP, îi va fi atribuită automat o adresă IP, 
care poate fi vizualizată aici, împreună cu adresa MAC, masca de subreţea, gateway-ul şi 
serverele DNS. În cazul unei setări de reţea cu adrese IP statice, butonul de selecţie trebuie 
setat la “static”. Câmpurile respective vor deveni editabile şi pot fi introduse toate datele 
necesare.  
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6.6 IQC 

Meniul pentru controlul intern al calității (IQC) este activat prin apăsarea pictogramei și 
conține opțiunile afișate în Figura 84. Diferitele opțiuni fac posibilă modelarea documentului 
intern de control al calității. Chiar dacă limitele pentru măsurătorile standard, determinările 
multiple, seriile de diluții și adaosurile de îmbogăţire care sunt stocate în meniu se bazează pe 
cerințele germane, acestea pot fi întotdeauna modificate de către utilizator. 

 
6.6.1 Monitorizarea echipamentului de inspecţie, măsurare şi testare  

Apăsaţi pictograma pentru a deschide meniul pentru monitorizarea echipamentului de 
inspecţie, măsurare şi testare (a se vedea  Figura 85). Monitorizarea echipamentului de 
inspecţie, măsurare şi testare conţine programele pentru verificarea proprietăţilor instrumentului. 
Cu excepţia testelor pentru precizia fotometrică şi reflexia parazitară, toate celelalte teste pot fi 
derulate direct cu instrumentul, fără a fi necesar material suplimentar.

Figura 83: Trecerea în revistă a setărilor LAN 

Figura 84: Meniul IQC 
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Figura 85: Opţiunile de monitorizare a echipamentului de inspecţie   

6.6.1.1 Verificarea lămpilor  
Verificarea lămpii servește pentru obţinerea asigurării că lampa (lămpile) instalată(e) 

funcționează corect. La apăsarea pictogramei  de pe NANOCOLOR® UV/VIS II, se va 
deschide o fereastră cu o selecție de lămpi pentru verificare (a se vedea Figura 86). 
Vă rugăm să reţineţi: Această selecţie este omisă în ghidul de utilizator al NANOCOLOR® VIS 
II. Lampa cu halogen este verificată direct.  

 

Figura 86: Selectarea lămpilor în meniul de verificare a lămpilor   

După selectarea lămpii și confirmarea cu  , va demara procesul de măsurare. Instrumentul 
preia o curbă a lămpii și o compară cu valorile de referință stocate. Această etapă este urmată 

de o evaluare a testului. Prin intermediul pictogramei , rezultatul testului poate fi imprimat 
sub formă de certificat sau stocat sub forma unui fișier CSV și PNG pe un mediu de stocare 
extern. 
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La testarea lămpii de deuteriu este testată, vă rugăm să rețineți că aceasta trebuie încălzită în 
prealabil, ceea ce durează aproximativ 90 de secunde. 

6.6.1.2 NANOCHECK 
Programul NANOCHECK este utilizat pentru a verifica precizia fotometrică a spectrofotometrului. 
În acest scop, veți avea nevoie de soluțiile de testare NANOCONTROL NANOCHECK (REF 925 

701) oferite de MACHREEY-NAGEL. Apăsați pictograma  pentru a deschide meniul 
programului NANOCHECK (a se vedea Figura 87). Pentru a introduce datele privind lungimea 
de undă, valoarea de referință și intervalul de încredere din certificatul produsului, fiecare câmp 
trebuie selectat manual, iar valoarea corespunzătoare trebuie introdusă prin intermediul tastaturii 
alfanumerice. Datele pentru lotul NANOCHECK de intrare vor fi salvate automat după ce 
programul este executat pentru prima dată. Alternativ, din caseta listă pentru NANOCHECK LOT 
se poate selecta un LOT pre-programat cu ajutorul pictogramei . Această listă include şi  toate 
ETS introduse manual. Pentru a șterge un lot cu toate datele asociate, apăsați și țineți apăsată 

acea intrare timp de câteva secunde. Apăsaţi pictograma  care apare pentru a şterge intrarea 
din listă. 

 

Figura 87: Introducerea valorilor dorite pentru soluţiile de test NANOCONTROL 
NANOCHECK   

După selectarea LOT dorit sau introducerea tuturor datelor necesare, măsurarea este demarată 
prin apăsarea pictogramei ►. Un ghid de meniu automat vă va solicita să introduceţi soluţiile de 
test NANOCHECK (a se vedea Figura 88). Evoluţia testului este indicată de bara de progres.
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Figura 88: Derularea unui program NANOCHECK  
 
După ce toate soluțiile de testare au fost măsurate, valorile măsurate vor fi afișate în tabelul de 
evaluare din dreapta lungimii de undă respective (a se vedea Figura 89). Dacă valoarea se 
încadrează în intervalul de încredere, aceasta va fi afișată cu verde, în caz contrar, valoarea va 
fi afișată cu roșu și întreaga măsurare va primi o evaluare "Nereușită". Dacă toate valorile se 
încadrează în intervalele de încredere specificate, testul va primi o evaluare "Reuşit". 

 

Figura 89: Rezultatele trierii cu utilizarea NANOCHECK  

Prin intermediul pictogramei , rezultatul testului poate fi imprimat sub formă de certificat sau 
stocat sub forma unui fișier CSV și PNG pe un mediu de stocare extern. 
În cazul în care rezultatele verificării depășesc sau coboară sub toleranțele permise indicate în 
certificat, vă rugăm să contactați producătorul sau distribuitorul local. 

6.6.1.3 Testul preciziei lungimii de undă  
Testul de precizie a lungimii de undă verifică precizia lungimii de undă la 360 nm, 453 nm și 536 
nm. În scopul măsurării, în calea fasciculului este amplasat un filtru intern de oxid de holmiu. 
Apăsați pictograma  pentru a deschide programul pentru testul de precizie a lungimii de 
undă. Confirmați cu  pentru a demara procesul de măsurare automată. După testare, se va 
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afișa rezultatul măsurătorii (a se vedea Figura 90). Valorile reale sunt comparate cu valorile de 
referință stocate pentru filtrul de oxid de heliu încorporat. Abaterea maximă permisă este de +/- 
1,0 nm. Dacă toate valorile se încadrează în intervalele de încredere specificate, testul va fi 
evaluat ca "Reuşit". 

 

Figura 90: Rezultatul testului preciziei lungimii de undă   

Prin intermediul pictogramei , rezultatul testului poate fi imprimat sub formă de certificat sau 
stocat sub forma unui fișier CSV și PNG pe un mediu de stocare extern. 
În cazul în care rezultatele verificării depășesc sau scad sub toleranțele permise, vă rugăm să 
contactați producătorul sau distribuitorul local. 

6.6.1.4 Testul de reflexie parazită  

Apăsați pictograma pentru a demara programul de măsurare a reflexiei parazite în instrument. 
În plus față de testul de reflexie parazită conform DAB și FE la 340 nm și 370 nm cu nitrat de 
potasiu, există un test alternativ de reflexie parazită disponibil pentru gama UV la 220 nm, care 
utilizează iodura de potasiu. Pentru a efectua un test de reflexie parazită, aveți nevoie de soluțiile 
adecvate și de o cuvetă din sticlă de cuarț de 10 mm. Soluțiile pot fi amestecate după urmează: 
Se dizolvă 61,5 g de nitrit de potasiu (p.a.) în 1 L apă ultrapură și 12,0 g iodură de potasiu în 1 
L apă ultrapură. Selectați metoda dorită cu ajutorul butonului de opțiune și demaraţi procesul de 
măsurare automată apăsând ►. Rezultatul măsurătorii va fi afişat la finalizarea testului.  

Prin intermediul pictogramei , rezultatul testului poate fi imprimat sub formă de certificat sau 
stocat sub forma unui fișier CSV și PNG pe un mediu de stocare extern. 
În cazul în care rezultatele verificării depășesc sau scad sub toleranțele permise, vă rugăm să 
contactați producătorul sau distribuitorul local. 

6.6.1.5 Testul de semnal  
Testul de semnal vă permite să verificați semnalul instrumentului la valori ale zgomotului (de 
reflexie) în intervalul vizual la lungimi de undă de 345 nm, 436 nm, 540 nm, 585 nm și 700 nm. 
Apăsaţi pictograma pentru a demara testul automat. Testul efectuează 50 de măsurători 
individuale pentru fiecare lungime de undă și determină dispersarea semnalului detectorului. 
Vă rugăm să reţineţi: Acest test poate dura până la 15 minute.
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Rezultatul măsurătorii va fi afișat la finalizarea încercării. Pentru fiecare lungime de undă, se dau 
valoarea medie a detectorului I și deviația standard a de împrăștiere a valorilor detectorului. În 
plus, cea mai mare diferență absolută dintre două valori este dată ca A. Utilizatorul specifică 
criteriile de testare pentru trecerea sau eșecul testului de semnal. Prin intermediul pictogramei 

, rezultatul testului poate fi imprimat sub formă de certificat sau stocat sub forma unui fișier 
CSV și PNG pe un mediu de stocare extern. 

6.6.2 Măsurătoarea standard 
Măsurătorile standard sunt utilizate pentru verificarea propriei dumneavoastră activităţi şi a 
activităţii fotometrului, precum şi a accesoriilor analitice. Standardele sunt disponibile pentru 
achiziţionare în forma soluţiilor standard şi îmbogăţite (a se vedea şi www.mn-net.com). 

 
Apăsaţi pictograma  pentru a deschide fereastra pentru specificarea standardelor dorite (a se 
vedea  Figura 94). Selectaţi intrarea “Standard” pentru a deschide lista de standarde predefinite 
în dispozitiv. Puteţi selecta standardul dorit din această listă dinamică sau puteţi defini un nou 
standard, prin intermediul pictogramei . 

 

Figura 91: Introducerea datelor pentru măsurarea unui standard   

După selectarea unui standard predefinit, restul câmpurilor vor fi completate cu valorile pentru 
metodă, submetodă, cuvetă, valoare de referință și interval de încredere. Introducerea LOT 
pentru kitul de testare și standard prin intermediul tastaturii text și apoi confirmarea cu  va 
deschide fereastra de măsurare. După introducerea soluției de probă corespunzătoare și 
confirmarea cu , măsurarea va fi efectuată și rezultatul va fi afișat după cum se indică în Figura 
92. Rezultatul va fi evaluat cu un rating "Reuşit" (verde) sau "Nereușit" (roșu) în colțul din dreapta 
sus. Valoarea măsurată este comparată cu valoarea de referință a soluției standard.  

http://www.mn-net.com/
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Pot fi introduse diferite tipuri de informații de mostră utilizând pictogramele situate sub fereastra 
de rezultate. Apăsați pictograma pentru a vizualiza alte opțiuni disponibile. Prin intermediul 
comenzii „properties” ("Proprietăți"), pot fi adăugate sub meniul de măsurare noile informații 
mostră (a se vedea Secțiunea 5.2.1). Comanda „Do not save” ("Nu salvați") împiedică stocarea 
rezultatului măsurătorii în memoria instrumentului atunci când cuveta este extrasă sau când se 
părăseşte meniul (Vă rugăm să reţineţi: Această funcție este disponibilă numai în "Modul 
deschis"). 
Îndepărtarea cuvetei sau părăsirea meniului de măsurare prin intermediul uneia dintre 
pictogramele din bara de sarcini va încheia procesul de măsurare şi va salva rezultatul în 
memoria IQC (a se vedea Secţiunea 6.6.7) a dispozitivului. 
Alternativ, o măsurătoare standard poate fi definită şi ulterior, ca parte a unui proces de 
măsurare. După o măsurătoare cu utilizarea meniului standard al spectrofotometrului, apăsaţi  

IQK 

Figure 92: Rezultatul unei măsurători standard 

pictograma din colţul superior de mână dreaptă al ferestrei de rezultate pentru a defini o 
măsurătoare ca măsurătoare standard. Se va deschide o fereastră pentru selectarea 
standardului IQC dorit (a se vedea Figura 93). După introducerea LOT pentru kitul de testare 
şi standard prin intermediul tastaturii text şi confirmarea sa cu , rezultatul va fi evaluat 
după cum se indică în  Figura 92. 

Figura 93: Măsurarea unui standard utilizând meniul de măsurare pentru teste cu cuvete  
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Pentru a intra într-un standard definit de utilizator, trebuie apăsată pictogramă  lista 
dinamică “Select standard” (“Selectaţi standardul”) (a se vedea  Figura 94). 

 

Figura 94: Selectarea unui standard  

O tastatură text va apărea pentru introducerea denumirii standardului definit de utilizator. După 
prima măsurare cu standardul autodefinit, denumirea introdusă aici va apărea în lista dinamică 
pentru selecția standard, împreună cu numărul testului și denumirea acestuia (a se vedea Figura 
94, intrarea „User defined Standard” - "Standard definit de utilizator"). 

 

Figura 95: Crearea unui standard definit de utilizator   

Atingeți intrarea ”Method” ("Metodă"), apoi selectați metoda pentru care doriți să definiți 
standardul din lista „Select method” ("Selectare metodă") afişată (a se vedea Figura 95). Câmpul 
submethod (submetodă) poate fi utilizat pentru a selecta submetodele, cu condiția ca pentru o 
metodă să fie disponibile mai multe submetode. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce 
valoarea de referință și intervalul de încredere pentru standard în câmpurile „setpoint” ("valoare 
de referinţă") și „margin” ("marjă"). 
Introduceți LOT pentru kitul de testare și standard prin intermediul tastaturii text și confirmaţi cu 

pentru a deschide fereastra de măsurare. După introducerea soluţiei mostră 
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corespunzătoare şi confirmarea cu ►, măsurătoarea va fi derulată, iar rezultatul va fi afişat după 
cum se indică în  Figura 92. Standardul definit de utilizator nu va fi salvat în lista de standarde 
decât după derularea măsurătorii.   
Rezultatele măsurătorilor standard pot fi vizualizate în memoria IQC (a se vedea Secţiunea 
6.6.7) a instrumentului. 

6.6.3 Determinarea multiplă 
Analiza unei determinări multiple sporeşte precizia unei metode și permite detectarea valorilor 
aberante. 

Apăsați pictograma  pentru a deschide fereastra pentru selectarea metodei dorite a 
determinării multiple (a se vedea Figura 96). Atingeți intrarea „Method” ("Metodă") pentru a 
deschide lista de metode disponibile pentru instrument. Acum puteți selecta metoda dorită din 
această listă. Submetodele pot fi selectate în câmpul submethod, cu condiția ca pentru metodă 
să fie disponibile mai multe submetode. Utilizați tastatura alfanumerică pentru a introduce 
procentul maxim admis de difuzie în câmpul „Margin” ("Marjă"). Aceasta se calculează ca parte 
a măsurătorii pe baza celei mai mari diferențe de citire dintre două valori măsurate pe baza 
mediei măsurătorilor.  

 
Introduceți numărul de măsurători și LOT-ul kitului de testare utilizat prin intermediul tastaturii 

text și apoi confirmați cu pentru a deschide fereastra de măsurare. Soluțiile mostră trebuie 

introduse în ordinea în care sunt preluate (a se vedea Figura 97). Confirmați cu pentru a 
demara procesul special de măsurare.

Figura 96: Introducerea datelor pentru derularea unei determinări multiple 
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Figura 97: Procesul de măsurare în cazul unei determinări multiple   

După introducerea și măsurarea tuturor soluțiilor mostră, rezultatul măsurătorii va fi afișat 
conform Figurii 98. Rezultatul va primi calificativul "Reuşit" (verde) sau "Nereușit" (roșu) în colțul 
din dreapta sus. Valoarea măsurată este comparată cu intervalul de încredere specificat. Toate 
rezultatele măsurătorilor sunt enumerate în ordine și comparate atât cu difuzia calculată, cât şi 
cu difuzia maximă. 

 

Figura 98: Rezultatul unei determinări multiple   

În exemplul de mai sus, valoarea medie a măsurătorilor este de 117 mg/L O2, iar cea mai mare 
diferență dintre două rezultate ale măsurătorilor este de 1 mg/L O2. Prin urmare, dispersia de 
0% este mai mică decât limita stabilită de 10%; obiectivul de calitate este evaluat ca având 

calificativul "Reuşit". Apăsați pictograma  pentru a vedea alte opțiuni disponibile. Prin 
intermediul comenzii „Properties” ("Proprietăți"), noile informații privind mostra pot fi adăugate 
sub meniul de măsurare (a se vedea Secțiunea 5.2.1). Comanda „Do not save” ("Nu salvați") 
împiedică stocarea rezultatului măsurătorii în memoria instrumentului atunci când cuveta este 
extrasă sau când se părăseşte meniul (Vă rugăm să reţineţi: Această funcție este disponibilă 
numai în "Modul deschis"). 
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Îndepărtarea cuvetei sau ieșirea din meniul de măsurare cu ajutorul uneia dintre celelalte 
pictograme din bara de sarcini va încheia procesul de măsurare și va salva rezultatul în memoria 
IQC (a se vedea secțiunea 6.6.7) a dispozitivului. 

6.6.4 Seria de diluţie  
Prin analiza unei serii de diluții, pot fi căutate și detectate interferențe sau probleme cu mostra. 

Apăsați pictograma  pentru a deschide fereastra pentru specificarea metodei dorite pentru 
seria de diluție (a se vedea Figura 96). Atingeți intrarea “Method” ("Metodă") pentru a deschide 
lista de metode disponibile pe instrument. Acum puteți selecta metoda dorită din această listă. 
Submetodele pot fi selectate în câmpul submethod (submetodă), dacă pentru o metodă sunt 
disponibile mai multe submetode. Specificaţi factorul de diluție pentru calculul ulterior prin 
introducerea diluției în câmpul „Dilution” ("Diluţie"). Utilizați tastatura alfanumerică pentru a 
introduce abaterea maximă admisă în procente în câmpul „Margin” ("Marjă"). Aceasta se 
calculează ca parte a măsurătorii pe baza diferenței de valoare măsurată absolută dintre 
valoarea estimată și valoarea măsurată pe baza valorii măsurate. 
Introduceți LOT-ul kitului de testare utilizat prin intermediul tastaturii text și apoi confirmați cu 

 pentru a deschide fereastra de măsurare. După introducerea soluțiilor de probă recuperate 

("mostră diluată" și "mostră nediluată") și confirmarea cu , va fi efectuată măsurarea și va fi 
afișat rezultatul. 

 

Figura 99: Introducerea datelor pentru măsurarea unei serii de diluţie   

După introducerea și măsurarea ambelor soluții de mostre, rezultatul măsurătorii va fi afișat 
conform Figurii 100. În colțul din dreapta sus, rezultatul va fi evaluat ca "Reuşit" (verde) sau 
"Nereușit" (roșu). Valoarea măsurată este comparată cu abaterea specificată. Pe lângă 
rezultatele măsurătorilor, se afișează valorile calculate pentru deviația absolută și relativă, 
precum și valoarea estimată pentru mostră.
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Figura 100: Rezultatul măsurării seriei de diluţie   

În exemplul de mai sus, valoarea măsurată a mostre diluate este de 14,5 mg/L. Factorul de 
diluție al unei diluții 1+1 este doi. Valoarea estimată poate fi calculată ca 29,0 mg/L. Pe baza 
valorii măsurate a mostrei nediluate cu 29,7 mg/L, aceasta înseamnă o abatere absolută de -0,6 
mg/L. Abaterea relativă de -2,1% a fost, prin urmare, mai mică decât marja stabilită de 20%; 
obiectivul de calitate va primi un rating "Reuşit". Pot fi introduse diferite tipuri de informații de 
mostră utilizând pictogramele situate sub fereastra de rezultate. Apăsați pictograma  pentru 
a vedea alte opțiuni disponibile. Prin intermediul comenzii „Properties” ("Proprietăți"), noile 
informații de mostră pot fi adăugate sub meniul de măsurare (a se vedea Secțiunea 5.2.1). 
Comanda „Do not save” ("Nu salvați") împiedică stocarea rezultatului măsurătorii în memoria 
instrumentului la extragerea cuvetei sau la ieşirea din meniu (Vă rugăm să reţineţi: Această 
funcție este disponibilă numai în "Modul deschis"). 
Îndepărtarea cuvetei sau ieșirea din meniul de măsurare cu ajutorul uneia dintre celelalte 
pictograme din bara de sarcini va încheia procesul de măsurare și va salva rezultatul în memoria 
IQC (a se vedea Secțiunea 6.6.7 a dispozitivului). 

6.6.5 Adaosurile de îmbogăţire  
Prin analiza adaosurilor de îmbogăţire pot fi căutate și detectate interferențele sau problemele 
cu mostra. 

 

Apăsați pictograma pentru a deschide o fereastră pentru specificarea standardului dorit 
pentru măsurarea adaosului de îmbogăţire. Selectați intrarea "Standard" pentru a deschide lista 
standardelor din dispozitiv. Poate fi selectat standardul dorit din această listă dinamică sau poate 

fi definit un nou standard prin intermediul pictogramei . După selectarea unui standard 
predefinit, restul câmpurilor vor fi completate automat cu valorile pentru metodă, submetodă, 
cuvetă, creșterea concentrației prin îmbogăţire și intervalul de încredere. Introducerea LOT 

pentru kitul de testare și a standardului prin intermediul tastaturii text și apoi confirmarea cu  
deschide fereastra de măsurare. 

Pentru a introduce un standard definit de utilizator, trebuie apăsată pictograma în lista 
dinamică „Select standard” („Selectaţi standardul”). Va apărea o tastatură pentru introducerea 
denumirii standardului definit de utilizator. După prima măsurare cu standardul autodefinit, 
denumirea introdusă aici va apărea în lista dinamică pentru selectarea standardului. 

Atingeți intrarea „Method” ("Metodă"), apoi selectați metoda pentru care doriți să definiți 
standardul din lista „Select method” ("Selectare metodă") care apare. Câmpul submetodă poate 
fi utilizat pentru a selecta submetodele, dacă sunt disponibile mai multe submetode pentru o 
metodă. Utilizați tastatura alfanumerică pentru a introduce în câmpul „Concentration increae” 
("Creșterea concentrației") cantitatea de analit care urmează să fie adăugată la mostră prin 
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adaosul standard. Introduceți intervalul de încredere al valorii așteptate în câmpul „Confidence 
interval” ("Interval de încredere") utilizând tastatura alfanumerică. 

Introduceți LOT pentru kitul de testare și standard pe tastatura alfanumerică și confirmați cu  
pentru a deschide fereastra de măsurare. Standardul definit de utilizator nu va fi salvat în lista 
de standarde decât după efectuarea măsurătorii. 

 

Figura 101: Introducerea datelor unei măsurători cu adăugare de îmbogăţire   

După introducerea și măsurarea celor două soluții mostră, rezultatul măsurătorii va fi afișat 
conform Figurii 102. În colțul din dreapta sus, rezultatul va fi evaluat ca "Reuşit" (verde) sau 
"Nereușit" (roșu). Valoarea măsurată este comparată cu intervalul de încredere specificat. Pe 
lângă rezultatele măsurătorilor pentru mostra inițială și mostra îmbogăţită, se afişează şi  
creșterea calculată a concentraţiei, precum și valoarea preconizată. 

 

Figura 102: Rezultatul unei măsurători cu adaos de îmbogăţire 
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În mostra de mai sus, valoarea măsurată a mostrei este de 14,5 mg/L. Valoarea măsurată a 
mostrei probei îmbogăţite este de 29,8 mg/L. Prin urmare, creșterea concentrației datorită 
adaosului de îmbogăţire este de 15,3 mg/L. La compararea cu valoarea estimată de 15,0 mg/L 
la nivelul de încredere permis de 10%, nu se detectează o abatere; obiectivul de calitate primeşte 
ratingul "Reuşit". 
Pot fi introduse diferite tipuri de informații de mostră utilizând pictogramele situate sub fereastra 
de rezultate. Apăsați pictograma  pentru a vedea alte opțiuni disponibile. Prin intermediul 
comenzii „Properties” ("Proprietăți"), noile informații despre mostră pot fi adăugate sub meniul 
măsurătorii (a se vedea Secțiunea 5.2.1). Comanda „Do not save” ("Nu salvați") împiedică 
stocarea rezultatului măsurătorii în memoria instrumentului la scoaterea cuvetei sau la ieşirea 
din meniu (Vă rugăm să reţineţi: Această funcție este disponibilă numai în "Modul deschis"). 
Îndepărtarea cuvetei sau ieșirea din meniul de măsurare cu ajutorul uneia dintre celelalte 
pictograme din bara de sarcini va încheia procesul de măsurare și va salva rezultatul în memoria 
IQC (a se vedea Secțiunea 6.6.7) a dispozitivului. 

6.6.6 Contorul IQC  

Contorul IQC servește ca un memento pentru efectuarea unei măsurări standard. Apăsați 
butonul  pentru a deschide o fereastră pentru setarea contorului IQC (a se vedea Figura 103). 
Marcarea casetei de validare "Enable IQC counter" („Activează contorul IQC”) va activa contorul. 
În câmpul „Maximum number of days” ("Număr maxim de zile"), aveți posibilitatea să setați 
numărul de zile de așteptare până la lansarea avertismentului. În câmpul „Maximum number of 
measurements” ("Număr maxim de măsurători"), puteți seta numărul de măsurători până la 
lansarea avertismentului. Numărul de măsurători se referă întotdeauna la măsurătorile din cadrul 
unei metode. 

 
6.6.7 Memoria IQC 
Memoria IQC salvează toate rezultatele măsurătorilor generate prin meniul IQC și butonul IQC 
din fereastra de rezultate. Acestea sunt rezultate ale controlului intern al calității care sunt stocate 
separat de rezultatele măsurătorilor generale. Memoria IQC este accesată prin intermediul 

pictogramei  din meniul IQC (a se vedea Secțiunea 6.6). Cardul IQC 4 este creat, printre 
altele, din rezultatele stocate aici (a se vedea Secțiunea 6.6.8). Lângă tipul de măsurare IQC, 
este afișată metoda asociată pentru fiecare măsurare, evaluată printr-un cod de culoare ca fiind 
fie "Reuşită" (verde), fie "Nereușită" (roșu).  

Confirmarea cu  salvează setările şi vă readuce în meniul IQC. 

Figura 103: Setarea contoarelor IQC 
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Figura 104: Privire de ansamblu asupra măsurătorilor din memoria IQC  

Aveți opțiunea de a imprima rezultatele, de a le exporta ca fișier CSV sau PNG sau de a le șterge 
(Vă rugăm să reţineţi: Ștergerea rezultatelor în Modul de Utilizator este disponibilă numai atunci 
când se acordă drepturi de administrator). În plus, memoria IQC poate fi selectată în funcție de 
diferite criterii. Figura 105 prezintă selecția în funcție de tipul IQC. Caseta de tip listă poate fi 
deschisă prin atingerea intrării "IQC Type” („Tipul IQC") din memoria IQC (a se vedea Figura 
104). După selectarea unui tip IQC, memoria IQC este selectată în mod corespunzător. 

 

Figura 105: Selectarea tipului IQC  

Diferite criterii de selecție pot fi aplicate simultan. Apăsarea pictogramei vă oferă opțiunea de 
a șterge selecția sau de a exporta datele selectate ca fișier CSV (Valoare separată prin virgulă) 
către un dispozitiv de stocare în masă extern. Prin tastatura de text poate fi introdusă o denumire 
pentru folderul de export. Fișierul pe care îl conține poate fi apoi procesat suplimentar într-un 
program de foi de calcul. Denumirea fișierului are următorul format: 
SNDevice_IQC_results_YYYYMMDD_HH:MM:SS.csv
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Rezultatele pot fi trimise la o imprimantă conectată direct sau pot fi exportate ca fișier PNG pe 
un dispozitiv de stocare extern și apoi imprimate de la o altă stație de lucru. Atunci când 
rezultatele măsurătorilor sunt imprimate sau exportate ca fișier PNG, imprimarea va conține o 
selecție a celor mai importante informații privind mostra sau toate informațiile disponibile pentru 
mostră, în funcție de setările de imprimare alese (a se vedea Secțiunea 6.1.6). 

 

Figura 106: Afişarea unui singur rezultat IQC   

Detaliile unei măsurători pot fi obținute prin selectarea unui singur rezultat măsurat din memorie 
(a se vedea Figura 107). Acesta va arăta nu numai rezultatul, ci și toate informațiile introduse 
legate de mostră. Informațiile obținute în acest mod pot fi, de asemenea, tipărite sau exportate 
prin intermediul pictogramei . 

6.6.8 Cardul IQC 4 

Daţi click pe pictograma din meniul IQC pentru a deschide o casetă listă cu toate standardele 
pentru care există cel puţin o măsurătoare standard (a se vedea  Figura 107). 

 

Figura 107: Selectarea standardului pentru afişarea cardului de comandă   



IQC 85 

NANOCOLOR® UV/VIS II şi NANOCOLOR® VIS II V 1.1 / 10.2017 

 

 

Prin apăsarea intrării dorite, toate măsurătorile IQC aparţinând acestui standard vor fi compilate 
într-un card de comandă standard (a se vedea  Figura 108). 

 

Figura 108: cardul de comandă IQC 4  

Linia verde de mijloc reflectă valoarea de referință a standardului. Liniile roșii superioare și 
inferioare indică limitele intervalului de încredere al standardului. Măsurătorile standard 
individuale sunt afișate sub formă de puncte și li se conferă evaluarea codificată pe culori de 
"Reuşit" (verde) sau "Nereușit" (roșu). Liniile verzi conectează măsurătorile în intervalul de 
încredere, în timp ce liniile roșii conectează măsurătorile în afara intervalului. Când există mai 
mult de 25 de rezultate, pot fi utilizate butoanele pentru a răsfoi paginile 
individuale ale cardului de comandă. În cardul de comandă, pe latura de mână dreaptă sunt 
disponibile diverse criterii de selecţie. Standardul poate fi modificat în câmpul de intrare “REF 
925 011.” Se va redeschide caseta de listă din  Figura 107 . În câmpul “title” („titlu”), pe latura de 
mână dreaptă se poate adăuga un titlu de 30 de cifre pentru diagrama IQC. 

Când apăsaţi pictograma , vi se oferă opţiunea de a exporta datele afişate în forma unui 
fişier PNG (a se vedea Figura 109) sau de a le printa la o imprimantă conectată. 

Figura 109: Exportul diagramei de comandă IQC ca fişier PNG 
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6.7 Conturile de utilizator 
Spectrofotometrul permite un sistem de management al utilizatorilor cu crearea mai multor 
conturi de utilizator cu diferite drepturi. Instrumentul este livrat în mod implicit în Modul Deschis. 
Nu există limitări ale drepturilor de utilizator în acest mod. Pentru a comuta la Modul de Utilizator, 
trebuie creat mai întâi un cont de utilizator. Ulterior, "Open Mode" („Modul Deschis”) poate fi 

activat şi dezactivat utilizând pictograma  (a se vedea Figura 110). 

Apăsați pictograma  pentru a accesa meniul în vederea creării unui cont de utilizator. În 
meniul contului de utilizator, utilizatorii deja înregistrați sunt enumeraţi într-o fereastră din latura 
de mână stângă (Figura 110). Dacă nu a fost creat încă niciun utilizator, lista va fi goală. 

 
 

Apăsaţi pictograma pentru a crea un utilizator nou (a se vedea Figura 111). Introduceţi un 
nume de utilizator şi o parolă utilizând tastatura de text. Parola trebuie introdusă de două ori. În 
cazul în care este bifată caseta de validare administrator, utilizatorul are drepturi nelimitate 
asupra instrumentului. La dezactivare, utilizatorul nu mai are permisiunea de a modifica setările 
de instrument selectate, de a şterge valorile măsurătorii sau de a edita utilizatorii. Setarea unei 
parole este obligatorie pentru conturile de administrator. Noul utilizator poate primi un avatar de 
utilizator prin apăsarea imaginii implicite. Acest avatar poate fi selectat fie din lista de avataruri 
predefinite, fie poate fi încărcat dintr-un dispozitiv de stocare extern după apăsarea simbolului 

. Confirmarea cu  salvează noul cont şi îl adaugă la lista de utilizatori.  

Toţi utilizatorii introduşi vor fi automat disponibili pentru selectarea informaţiilor de mostră în 
câmpul “User” („Utilizator”) după finalizarea procesului de măsurare (a se vedea Secţiunea 
5.2.1).  

Figura 110: Lista conturilor de utilizator 
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Figura 111: Crearea unui cont de utilizator   

Apăsaţi pictograma pentru a edita setările pentru un utilizator (a se vedea  Figura 110). În 
Modul de Utilizator, contul de utilizator poate fi editat doar de o persoană cu privilegii de 
administrator. 

Apăsaţi pictograma pentru a şterge utilizatorul evidenţiat. După promptul de confirmare, 
utilizatorul va fi şters de pe listă. În Modul de Utilizator, contul de utilizator poate fi şters doar de 
o persoană cu privilegii de administrator. (Vă rugăm să reţineţi: Ultimul utilizator poate fi şters 
doar în Modul deschis.) 

Pentru a modifica Modul de Utilizator, apăsaţi pictograma  din meniul cu conturi de utilizator 
şi selectaţi intrarea “Turn off Open Mode” („Închide Modul Deschis”) sau “Turn on Open Mode” 
(„Deschide Modul deschis”), funcţie de modul de utilizator activat. După promptul de confirmare, 
instrumentul va comuta în Modul de utilizator şi va aştepta logarea unui utilizator înregistrat (a 
se vedea  Figura 112). 

 

Atingerea unui nume de utilizator și introducerea parolei activează dispozitivul, iar utilizatorul 
conectat este afișat în bara de stare (a se vedea Figura 113). Pentru a schimba utilizatorii, 
atingeți avatarul utilizatorului.

Figura 112: Logarea utilizatorului 
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Utilizatorul va fi rugat să se delogheze. După confirmare, instrumentul va fi dezactivat din nou 
(a se vedea Figura 112). 

 

Figura 113: Fereastra modului de utilizator   

În Modul utilizator, acreditările de logare vor fi solicitate de fiecare dată. În timpul solicitării 
dispozitivul va funcţiona în fundal. Drepturile unui utilizator pot fi identificate prin pictograma 
cheie din bara de stare. În cazul în care este afişată cheia, utilizatorul are privilegii de 
administrator. 

6.8 Pictogramele 
Pentru a facilita utilizarea testelor cu eprubetă MACHEREY-NAGEL, pictogramele de pe 
capacele ambalajelor de testare sunt stocate în instrument. În acest mod, procedura poate fi 
urmărită direct pe dispozitiv și este întotdeauna la îndemână. Pictogramele pot fi preluate fie din 
meniul de pictogramă, fie din lista de teste prin evidențierea unui parametru și apoi prin afișarea 

pictogramei corespunzătoare (a se vedea secțiunea 5.2.1.1). Apăsați pictograma  pentru a 
regăsi pictogramele (a se vedea Figura 114). 

 

Figura 114: Meniul de pictograme   
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Apăsaţi pictograma  pentru a deschide lista testelor de eprubetă MACHEREY-NAGEL. 
Selectaţi din această listă testul pentru care doriţi să afişaţi pictograma. Pe afişaj va fi prezentată 
ultima pictogramă recuperată. (Vă rugăm să reţineţi: Pictogramele nu sunt disponibile pentru 
toate testele de eprubetă). Puteţi vizualiza pictograme cu câteva pagini prin derularea verticală 
pe ecran. 

 
Apăsai pictograma  pentru a exporta pictograma afişată curent ca fişier imagine către un 
dispozitiv de stocare a datelor conectat. 

6.9 Exportul de date  

6.9.1 LIMS 
Configuratorul LIMS permite compilarea unui set de date definit de utilizator care poate fi 
transmis din memoria fotometrului către un sistem de management şi de informații de laborator 

(LIMS). Apăsaţi pictogramele  pentru a deschide configuratorul LIMS 
(a se vedea  Figura 115). Pe latura de mână stângă a ferestrei, pot fi selectate şi deselectate 
câmpurile dorite cu ajutorul casetelor de validare, în timp ce butoanele  şi  pot 
fi utilizate pentru modificarea ordinii lor. Pe partea de mână dreaptă a ferestrei se află setările 
pentru formatarea setului de date. Se pot realiza intrări pentru un câmp de iniţiere de date, un 
câmp separator, un câmp de sfârşit date şi punctul/virgula zecimal/ă.  
Selectarea casetei de validare “Send header” („Trimite antet”) va avea ca rezultat trimiterea unui 
antet cu fiecare set de date care arată tipul de fotometru, numărul de serie al dispozitivului şi 
versiunea de firmware instalată. 

 
În plus faţă de setările pentru setul de date, trebuie definită interfaţa prin care sunt transmise 

datele. Apăsaţi  — pentru a vizualiza şi modifica setările pentru interfaţă (a se 

vedea Secţiunea 6.5.1). Selectaţi conexiunea dorită pentru LIMS dintre aceste opţiuni (a se 

vedea  Figura 116). 

Atenţie: Pentru a utiliza interfaţa RS232, LIMS trebuie să fie prevăzut cu un cititor de 
date serial COM. Pentru conexiuni via LAN, LIMS trebuie să fie prevăzut cu un cititor 
de date http. Conexiunea via USB este realizată ca adaptor LAN în fotometru.

Figura 115: Configuratorul LIMS  
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Figura 116: Setările pentru interfaţa transferului de date   

Pentru a exporta datele către LIMS, apăsaţi şi selectaţi “Export to LIMS” („Exportă către LIMS”) 
din memoria cu rezultatele măsurătorilor (a se vedea Figura 121). Datele vor fi transferate 
precum tipul conFigurad de mai sus. 

6.9.2 ACRON 
Pentru a exporta către ACRON, acest meniu conţine setările pentru modificarea exportului de 
date la un format adaptat la ACRON. Informaţii suplimentare privind transferarea datelor către 
ACRON sunt disponibile prin asistenţa tehnică a MACHEREY-NAGEL. 

6.10 Instrumentele  

Meniul cu instrumente poate fi accesat prin selectarea meniului principal, urmată de selectarea 
pictogramei . 

 

Figura 117: Meniul instrumentelor 
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6.10.1 Cronometrul  

Vă rugăm să reţineţi: Puteţi deschide funcţia de cronometru în orice moment prin apăsarea 
ecranului în colţul superior de mână dreaptă al barei de stare. 
La activarea cronometrului, acesta va funcţiona în bara de stare și va fi afișat în locul datei și 
orei. La expirarea timpului pentru alarmă, se va emite un semnal acustic, cu condiția ca nivelul 
volumului să fi fost setat suficient de înalt. Odată ce alarma ajunge la zero, va continua  automat 
numărătoarea inversă automat în valori negative. 

 
6.10.2 Urmărirea LOT 

Spectrofotometrul are integrată o funcţie de cronometru (a se vedea Figura 118). Butoanele Minute 

Pot fi utilizate pentru a seta ora în formatul hh/mm/ss. Prin apăsarea  
Puteţi opri sau porni numărătoarea inversă. Apăsaţi butonul  Reset 

pentru a reseta ora. 

şi 
butonului 

Figura 118: Cronometrul 

Meniul de urmărire LOT permite gestionarea kiturilor de test utilizate cu numerele sale LOT. 
Slujeşte ca bază de date pentru adăugarea numerelor LOT la kitul cu rezultatele măsurătorii. 

 

Figura 119: Meniul urmăririi LOT  
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Cutiile de teste cu eprubetă MACHEREY-NAGEL au un cod de bare 2D pe spate, care conține 
numărul LOT al testului. Când apăsați pictograma de coduri de bare din meniul de urmărire 
LOT, scanerul de coduri de bare 2D va deveni activ și codul de bare 2D din cutie poate fi scanat. 
Denumirea testului, numărul de test, numărul LOT și data expirării sunt introduse automat în 
listă în meniul de urmărire LOT. 
În cazul în care se utilizează un test fără cod de bare 2D, codul de bare 2D este deteriorat sau 
se utilizează metoda specifică utilizatorului, informațiile LOT pot fi introduse manual, alegând 
mențiunea “Manual entry” ("Intrare manuală") prin intermediul pictogramei . Testul respectiv 
poate fi ales din lista tuturor testelor. Numărul LOT și data expirării trebuie introduse manual. 
Confirmarea cu ok salvează intrarea în listă. 

 

Figura 120: Introducerea manuală  
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Intrările din listă pot fi șterse prin marcare, urmată de apăsarea pictogramei . Confirmarea 
ferestrei pop-up cu întrebări de siguranță va șterge intrarea din listă. LOT-urile expirate pot fi 
șterse cu ușurință prin alegerea opțiunii „Remove expired LOTs” ("Eliminați LOT-urile expirate”) 

prin intermediul pictogramei . 

La setarea casetei de validare „Remember LOT number” ("Reţine numărul LOT”), dispozitivul 
îşi va reaminti numărul LOT care a fost atribuit unui kit de testare după măsurare. La 
următoarea măsurare a kitului de testare, cel mai recent număr LOT introdus va fi adăugat 
automat la informațiile mostrei. La îndepărtarea cuvetei, informațiile LOT vor fi stocate 
împreună cu rezultatul în memoria rezultatului (a se vedea și secțiunea 7). 

Setarea casetei de validare „Expiration warning” („Avertiment de expirare") va declanșa apariţia 
unui avertisment de expirare la selectarea un număr LOT care a expirat. Utilizatorul poate 
decide dacă să anuleze măsurarea sau să continue cu analiza expirată. La continuare, 
informațiile că s-a utilizat un LOT expirat vor fi stocate împreună cu rezultatul și, de asemenea, 
vor fi exportate în fișierul CSV. 

Numărul LOT poate fi adăugat la orice rezultat al măsurătorii, după măsurare, prin deschiderea 
informațiilor mostră "LOT". 

7 Memoria 
Memoria de măsurare poate stoca până la 5000 de măsurători și 100 de scanări sau măsurători 
de culoare. 
Atenţie: La atingerea capacităţii maxime de stocare, cele mai vechi rezultate de măsurare vor 

fi suprascrise. Înainte ca memoria să se umple, în ecranul de pornire va apărea o 
avertizare pentru salvarea rezultatelor. Referințele de culoare nu vor fi afectate de 
procesul de suprascriere automată. 

Pe lângă rezultatele măsurătorilor, toate celelalte informații de mostră care au fost introduse 
vor fi, de asemenea, salvate. Informațiile de mostră vor fi conectate cu rezultatele măsurătorilor 
într-un mod inviolabil (conformitatea GPL). Rezultatele măsurătorii pot fi regăsite apăsând 
pictograma  din bara de activități. Toate rezultatele măsurătorilor sunt afișate într-o listă 
aranjată după dată (a se vedea Figura 121). În plus față de tipul de măsurare (metodă, scanare, 
absorbţie etc.), se indică și rezultatul măsurătorii. Ori de câte ori este recuperată memoria de 
măsurare, sunt preselectate rezultatele măsurătorilor din luna precedentă. 

  

Rezultatele măsurătorilor pot fi imprimate, exportate ca fişiere csv., selectate sau șterse. 
Rezultatele pot fi trimise la o imprimantă conectată direct sau pot fi exportate ca fișier PNG pe 

pot fi utilizate pentru răsfoirea paginilor individuale ale memoriei. 

Figura 121: Afişarea memoriei măsurătorilor cu opţiuni 

Butoanele 
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un dispozitiv de stocare extern și apoi imprimate de la o altă stație de lucru. Atunci când 
rezultatele măsurătorilor sunt imprimate sau exportate ca fișier PNG, rezultatul imprimat va 
conține o selecție a celor mai importante informații de pe mostră sau toate informațiile disponibile 
pe mostră, în funcție de setările de imprimare alese (a se vedea Secțiunea 6.1.6). 
Informațiile detaliate pot fi regăsite prin selectarea rezultatului individual în memoria de 
măsurare. Împreună cu rezultatul, toate informațiile mostră care au fost introduse sunt 
prezentate aici (a se vedea Figura 122).  

Figura 122: Afişarea unei măsurători individuale  

Informațiile obținute în acest mod pot fi imprimate, șterse sau exportate din nou. În cazul 
unei scanări și al unei măsurători cinetice, se afișează o vizualizare detaliată a spectrului 
sau a diagramei de evaluare. În plus, în cazul unei măsurători a culorii sau al unei 

scanări, apăsați sau  pentru a deschide meniul respectiv pentru analiza de 
culoare sau de scanare (a se vedea şi Secţiunile 5.6.1 şi 5.5). 
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7.1 Selectarea memoriei 
În meniul de memorie, puteți realiza selecții în funcție de diferitele tipuri de informații mostră, 
precum și în funcție de metoda de măsurare. 

 

Figura 123: Selectarea memoriei funcţie de tipul de măsurare   

Figura 123 prezintă selecția în funcție de tipul de măsurare. Deschideți caseta listă atingând 
mențiunea „Measurement type” ("Tip de măsurare") din meniul de memorie (a se vedea Figura 
121). După selectarea tipului de măsurare, se va selecta conținutul de memorie corespunzător. 
Pot fi aplicate simultan diferite criterii de selecție. De exemplu, în plus față de tipul de măsurare, 
poate fi selectată şi metoda (a se vedea Figura 124). 

 

Figura 124: Selectarea memoriei funcţie de metodă 
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După selectarea datelor, această selecţie poate fi printată, ştearsă sau exportată ca fişier CSV 
şi PNG. 

7.2 Imprimarea din memorie 
Rezultatele măsurătorii din memorie pot fi trimise individual la o imprimantă conectată sau la un 
dispozitiv de stocare extern sub forma fișierelor PNG imprimabile. Imprimarea conține aceleași 
informații care sunt furnizate în vizualizarea detaliată a măsurătorilor individuale. În cazul unei 
scanări sau al unei măsurători cinetice, se vor imprima şi spectrul sau înregistrarea rezultatelor 
măsurătorii. 

Rezultatele pot fi trimise la o imprimantă conectată direct sau pot fi exportate ca fișier PNG pe 
un dispozitiv de stocare extern și apoi imprimate de la o altă stație de lucru. În cazul în care 
rezultatele măsurătorilor sunt imprimate sau exportate ca fișier PNG, imprimarea va conține o 
selecție a celor mai importante informații privind mostra sau toate informațiile disponibile privind 
mostra, în funcție de setările de imprimare alese (a se vedea Secţiunea 6.1.6). 

7.3 Exportul de memorie  
Rezultatele memoriei pot fi exportate în diverse moduri. În plus față de programele externe de 
prelucrare a datelor, datele pot fi  trimise la Sistemul de Management al Informațiilor în Laborator 
sau pot fi furnizate „istoricilor” speciali de laborator, cum ar fi ACRON. 

7.3.1 Exportul ca CSV 

Apăsați pictograma  pentru a exporta datele selectate ca fișier CSV (Valoare separată prin 
virgulă) pe un dispozitiv de stocare în masă extern. De la tastatura text poate fi introdus un nume 
pentru folderul de export. Fișierul pe care îl conține poate fi apoi procesat într-un program de foi 
de calcul. Numele fișierului are următorul format: 
SNDevice_results.csv sau 
SNDevice_result_X.csv (datele scanării cu numărul X) 

7.3.2 Exportul către LIMS 
Pentru exporturi către Sistemul de Management al Informaţiilor în Laborator (LIMS) este 
disponibil un meniu separat pentru compilarea definită de utilizator a datelor măsurătorii (a se 
vedea Secţiunea 6.9.1). 

7.3.3 Exportul către ACRON 
Pentru exportul către ACRON, se furnizează un format special de date. Pentru mai multe 
informaţii privind transferul datelor către ACRON, vă rugăm să contactaţi asistenţa tehnică a 
MACHEREY-NAGEL. 

7.4 Ştergerea memoriei  
Este posibil să ștergeți întreaga memorie, rezultatele individuale sau o selecție de rezultate. Vă 
rugăm să reţineţi: Ștergerea informațiilor din memoria dispozitivului este legitimată doar în 

"Modul deschis" sau de către administratorii din "Modul utilizator". Apăsarea pictogramei  din 
meniul de memorie (a se vedea Figura 121), urmată de confirmarea intrării „Delete 
measurements” ("Ștergere măsurători"), declanșează o casetă pop-up în care se solicită 
ștergerea întregii memorii sau a rezultatelor selectate. În cazul în care confirmați întrebarea de 
securitate ulterioară cu „Yes” ("Da"), în funcție de alegerea utilizatorului, rezultatele selectate 
sau toate măsurătorile vor fi șterse definitiv. Memoria IQC rămâne neafectată de această 
acțiune. Pentru a șterge un rezultat individual, trebuie apăsată pictograma  în modul de 
afișare a rezultatelor individuale (a se vedea Figura 122). După confirmarea întrebării de 
securitate cu „Yes” ("Da"), măsurarea va fi ștearsă definitiv. 

8 Managementul ecranului  
Fundalul ecranului de start, precum și avatarurile pentru utilizatorii individuali pot fi personalizate. 
În plus față de o serie de imagini de fundal și avataruri predefinite, pot fi încărcate imagini de 
fundal și avataruri definite de utilizator.  
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8.1 Imaginile de fundal 

Pentru a selecta o imagine de fundal, apăsaţi pictograma  de pe ecranul de pornire, urmată 
de “Select wallpaper” („Selectaţi fundalul”) (a se vedea Figura 125) sau apăsaţi şi ţineţi apăsat 
ecranul de pornire timp de câteva secunde. 

 

Figura 125: Modificarea fundalului   

Se va deschide o listă dinamică a imaginilor salvate. Selectarea unei intrări din listă va seta 

imaginea ca fundal. Pentru a adăuga un fundal, apăsați pictograma  și selectați un fișier 
imagine dintr-un mediu de stocare USB conectat. Aveți posibilitatea să ștergeți intrarea din listă 
apăsând și ținând apăsată intrarea de listă timp de câteva secunde, apoi confirmând cu 
pictograma  (a se vedea Figura 126). 
Vă rugăm să reţineţi: MACHEREY-NAGEL recomandă utilizarea imaginilor în format lat cu o 
rezoluţie 1280 x 800 pixeli. 

 

Figura 126: Îndepărtarea unei imagini de fundal  

Fundalul poate fi definit separat pentru fiecare utilizator în Modul Utilizator.
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8.2 Avatarurile 
În Modul de Utilizator (a se vedea Secţiunea 6.7), un avatar poate fi atribuit fiecărui utilizator 
nou. Acest proces ajută la identificarea clară a utilizatorului conectat. Acesta va fi afișat în colțul 
din dreapta sus al ecranului de start. Dacă nu a fost selectat un avatar, instrumentul va utiliza 
avatarul implicit. În "Modul deschis", un avatar poate fi schimbat numai prin contul de utilizator. 
În Modul de Utilizator, toţi utilizatorii şi administratorii logaţi îşi pot modifica avatarul. Pentru a 

selecta un avatar, apăsaţi pictograma  din ecranul de pornire (Vă rugăm să reţineţi: Trebuie 
activat modul Utilizator) urmat de “Select avatar” (“Selectează avatarul”). Se va deschide o listă 
dinamică cu avatarurile stocate. Prin selectarea uneia dintre intrări, aceasta va fi setată ca 
avatar. Pentru a adăuga un avatar, apăsaţi pictograma și selectați un fișier imagine dintr-
un mediu de stocare USB conectat. Aveți posibilitatea să ștergeți intrarea de listă apăsând și 

ținând apăsată tasta listă timp de câteva secunde și apoi confirmând cu pictograma . 

Vă rugăm să reţineţi: MACHEREY-NAGEL recomandă utilizarea imaginilor cu o rezoluţie de 180 
x 180 pixeli. 
 
9 Conectarea dispozitivelor externe  

9.1 Imprimanta  
O imprimantă externă poate fi conectată la spectrofotometru prin cele două porturi USB A. 
Pentru setările imprimantei, vă rugăm să consultaţi Secțiunea 6.1.6. Pentru imprimarea continuă 
a rezultatelor măsurătorilor, se recomandă utilizarea unei imprimante cu hârtie pliabilă tip evantai 
(Vă rugăm să reţineţi: MACHHEREY- NAGEL recomandă utilizarea imprimantelor termice 
NANOCOLOR® pentru UV/VIS II și VIS II; REF 919655). Rezultatele testelor tubului și ale cuvei 
dreptunghiulare sunt trimise automat la imprimantă după efectuarea măsurătorilor, cu condiția 
ca "Imprimare automată" să fi fost activată în meniul de setări al imprimantei. 

9.2 Scanerul 
Conectați scanerul la una dintre interfețele USB-A ale instrumentului. Un semnal acustic va 
confirma că scanerul a fost conectat. (Vă rugăm să reţineţi: MACHEREY-NAGEL recomandă 
utilizarea scanerului portabil NANOCOLOR® USB; REF 919134). După conectarea scanerului, 
acesta poate fi utilizat oriunde apare tastatura. Se poate introduce un șir de până la 20 de 
caractere. Scanerul poate fi utilizat pentru a adăuga informații eșantion în mod convenabil după 
măsurare. Pentru a proceda astfel, după procesul de măsurare, apăsaţi pictograma cu 
informațiile de mostră dorite și apoi, în lista care se deschide, apăsați pictograma  pentru a 
activa tastatura. Codul de bare poate fi acum scanat și confirmat apăsând Enter. Informațiile de 
mostră scanate sunt stocate împreună cu rezultatul măsurătorii. Scanerul de coduri de bare 
poate fi utilizat în orice situaţie în care este deschisă o tastatură sau un câmp numeric. 

10 Service  

10.1 Mesajele de eroare  
Instrumentul afișează mai multe tipuri de mesaje de eroare. Sursa de eroare poate fi manevrarea 
greșită sau funcționarea defectuoasă a instrumentului. În cazul în care se exercită acțiuni greșite 
într-o metodă, va apărea un pop-up care sugerează tipul de greșeală. În cazul în care 
instrumentul detectează imposibilitatea de garantare a capacităţii de măsurare, se va afișa un 
mesaj de eroare. În cazul unor erori permanente, vă rugăm să contactați distribuitorul sau 
asistența tehnică a MACHEREY- NAGEL. 

10.2 Întreţinerea şi curăţarea instrumentului 
Precauţie: Vă rugăm să nu folosiți produse de curățare clorurate. Compușii clorului 
pot dezvolta gaze letale atunci când sunt supuși la radiații UV. 
 
 
Avertisment: Înainte de curăţare, deconectaţi întotdeauna instrumentul de la sursa 
de putere. 

 Avertisment: La curățarea instrumentului, a afișajului sau a accesoriilor, nu folosiți 
niciodată solvenți, cum ar fi acetona, terebentina, pentanul sau alte produse similare.  
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10.2.1 Curăţarea afişajului  
Curățați afișajul utilizând pânza specială de curățare afișaj inclusă în livrare. Vă rugăm să nu 
folosiți aspirator de sticlă. Ștergeți imediat excesul de umiditate. Evitați zgârierea afișajului. Vă 
rugăm să nu folosiți pixuri sau alte obiecte ascuțite pentru a opera ecranul tactil. Ecranul tactil 
poate fi operat cu stiloul tactil anexat sau cu orice alt stilou tactil potrivit pentru afișajele PCAP. 

10.2.2 Curăţarea fantei cuvetei  
Precauţie: Fanta cuvetei poate fi curățată și uscată cu o pânză moale de 

bumbac. Când curățați, vă rugăm să nu folosiți obiecte ascuțite sau perii pentru a 
evita deteriorarea pieselor mecanice. Lichidele care se scurg în fanta cuvetei sunt 
evacuate printr-un canal de scurgere de pe partea inferioară a instrumentului. În 
general, cuvetele pe care le utilizați și instrumentul în sine trebuie să fie întotdeauna 

păstrate curate. Impuritățile din fanta cuvei pot afecta măsurătorile și pot determina citiri false. 
Cuvetele pe care le folosiți pot fi curățate cu pânza specială de curățare cuvetă inclusă în pachet. 

10.2.3 Curăţarea carcasei  
Carcasa instrumentului poate fi curățată cu o pânză umedă. Stropii și scurgerile trebuie 
îndepărtate imediat din instrument. în cazul în care este necesar poate fi utilizată şi o soluție 
ușoară pe bază de săpun. 

10.2.4 Înlocuirea lămpii  
Avertisment: Pericol de electrocutare. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare 

și lăsați lămpile să se răcească înainte de a le înlocui. Nu reconectați aparatul la sursa 

de alimentare decât după finalizarea înlocuirii lămpii. 

 Avertisment: Lămpile pot fi fierbinţi. La atingere, pot provoca arsuri severe. 

O lampă cu halogen oferă lumină pentru măsurători de la 320-1100 nm. Pentru 
fiecare măsurare standard, lampa emite un puls de lumină corespunzător. Acest 

proces duce la un consum foarte redus de energie și la o durată lungă de viață a lămpii. 
Vă rugăm să reţineţi: În timpul scanării, lampa luminează pe totă durata scanării.  
O lampă cu deuteriu (numai NANOCOLOR® UV/VIS II) oferă lumină pentru măsurători de la 
190-340 nm (400 nm). O funcție de oprire automată asigură funcționarea eficientă și, astfel, o 
viață îndelungată a lămpii. 
Înlocuirea lămpii la NANOCOLOR® UV/VIS II : 
Deconectați aparatul de la sursa de alimentare. Scoateți șurubul capacului lămpii de pe partea 
superioară a unității și scoateți clapeta capacului (se vedea Secțiunea 3.1). Scoateți din placa 
lămpii fişa de conector a lămpii care urmează să fie schimbată și slăbiți șuruburile care țin priza 
lămpii. Introduceți noua priză de lampă pentru fişe cu ajutorul bolţului de ghidare și fixați-o cu 
șurubul de fixare. Conectați fişa conectorului la contacte și închideți capacul lămpii. Ambele 
lămpi, cu  halogen și cu deuteriu, sunt fixate cu un șurub și sunt dispuse cu ajutorul unui bolţ de 
ghidare. Reintroducerea într-un mod greșit este astfel exclusă. 
Înlocuirea lămpii la NANOCOLOR® VIS II : 
Deconectați aparatul de la sursa de alimentare şi amplasaţi-l cu faţa în jos pe o suprafaţă moale. 
Scoateți șurubul capacului lămpii de pe partea inferioară și scoateți clapeta capacului. Scoateți 
din placa lămpii fişa de conector a lămpii și slăbiți şurubul de fixare al clemei de reţinere a prizei 
pentru fişe a lămpii. Îndepărtaţi vechea priză pentru fişe şi introduceţi noua priză pentru fişe cu 
ajutorul bolţului de ghidare și fixați-o cu șurubul de fixare. Conectaţi fişa de conector la contacte 
şi înşurubaţi capacul lămpii cu atenţie, utilizând şurubul corespunzător.  

10.3 Piesele de schimb, accesoriile şi consumabilele 
Descriere REF 
Lampă cu halogen 919604 
Lampă UV 919603 
Cablu LAN (1.5 m) 919682   

 

 



Piese de schimb, accesorii şi consumabile 100 

NANOCOLOR® UV/VIS II şi NANOCOLOR® VIS II V 1.1 / 10.2017 

 

 

Imprimantă termică pentru NANOCOLOR® VIS II şi UV/VIS II 919655 
Cablu AB pentru conectarea USB 919687 
Scaner manual pentru NANOCOLOR® VIS II şi UV/VIS II 919993  

10.4 Contact 
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 
Strada Neumann Neander Nr. 6-8 
52355 Duren 
Germania 
Tel.: +49 24 21 969-0 • Fax: +49 24 21 969-199 
info@mn-net.com • www.mn-net.com 

10.5 Garanţia, responsabilitatea juridică şi plângerile  
Acest instrument este garantat timp de 24 de luni de la data cumpărării. Factura originală 
servește drept dovadă a achiziției și trebuie prezentată la depunerea unei cereri. Manipularea 
și/sau întreținerea necorespunzătoare a unității vor anula garanția. Aceasta nu include defecte 
care pot fi atribuite altor surse de alimentare decât sursa de alimentare externă furnizată. 
Garanția se limitează la repararea pieselor defecte sau - la alegerea noastră - la livrarea unui 
instrument substitut fără defecte. Recurgerea la garanție nu afectează perioada de garanție de 
24 de luni. Nu există dreptul de retragere. Pretenţiile suplimentare la despăgubiri sunt excluse. 
Acestea includ, în special, toate cererile de despăgubire care decurg din daune indirecte. În plus, 
termenii și condițiile noastre generale se aplică în versiunea lor curentă, după cum sunt tipărite 
pe toate listele de prețuri. 

10.6 Eliminarea deşeurilor 
 Eliminaţi în conformitate cu Directiva 2012/19/UE (DEEE). În acord cu Directiva 
europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 
(DEEE), MACHEREY-NAGEL va prelua echipamentele vechi și le va elimina 
gratuit. 

Vă rugăm să reţineţi: Este interzisă eliminarea dispozitivului prin intermediul sistemelor publice 
de eliminare a deșeurilor. Vă rugăm să contactați reprezentantul local MACHEREY-NAGEL. 

mailto:info@mn-net.com
http://www.mn-net.com/
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