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1. Masuri de siguranta 
 

1.1. Masuri generale de siguranta 

Va rugam sa cititi cu atentie si in intregime manualul inainte de a utiliza instrumentul. 

Nerespectarea acestor informații poate provoca daune utilizatorului sau deteriorarea 

instrumentului. Pentru a nu compromite masurile de siguranța ale instrumentului, acesta nu poate 

fi niciodată instalat sau utilizat în alt mod decât cel descris în acest manual. 

 

1.2. Siguranta chimico/biologica 

La utilizarea instrumentului, se poate sa fiti nevoiti sa utilizati substanțe chimice periculoase 

sau probe biologice daunatoare. Vă rugăm să respectați următoarele reguli atunci când utilizați 

instrumentul: 

• Va rugam sa cititi toate informatiile referitoare la pericolele si masurile de siguranta scrise 

in datele tehnice de securitate si de pe ambalajele produselor cu care intrati in contact. 

• Toți compușii folosiți trebuie eliminați în conformitate cu normele naționale. 

• Tipul de echipament de siguranță trebuie să fie în concordanță cu concentrația și 

potentialul pericolului al substantei utilizate 

 

2. Fotometrul compact PF-12 Plus 
 

2.1.  Date tehnice 

Tip: Fotometru cu un filtru cu control al microprocesorului, test 
automat si calibrare automata 

Intervalul lungimii de unda: 340–860 nm 

Sistem optic: : Filtru automat cu 7 filtre de interferență, insensibil la lumină 
externă pentru măsurători rapide fără acoperirea slotului pentru 
cuvă 

Lungimi de unda 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm plus 1 compartiment 
pentru un filtru aditional 
860 nm LED pentru masuratoarea NTU (turbiditate) 

Acuratetea lungimii de unda: ± 2 nm 
Lățimea de bandă la jumătate din transmisia maximă 10–12 nm 

Sursa luminii: Lampa din silicon 

Detector: Silicon-fotodiodă 

Valoarea blank “0” : Automata 

Moduri de masuratoare: Peste 100 de teste preprogramate (teste de tuburi 
NANOCOLOR® si teste VISOCOLOR® ECO), absorbanța, 
transmisie, factor, standard, turbiditate, 50 de metode libere 
programabile 

Intervalul fotometric: ± 3 E 

Acuratetea fotometrica: ± 1 % 

Stabilitate: < 0.002 E/h 
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Compatibilitate cuveta: Teste tub rotunde cu diametrul exterior de 16 mm 

Memorie: 1000 rezultate, compatibile GLP 

Utilizare: Navigare intuitivă a meniurilor, tastatură durabilă, selectarea 
testului prin introducerea numărului de test sau a listelor de 
parametr 

Ecran Afișaj grafic iluminat, 64 x 128 pixeli, 12 limbi; Toate datele 
importante afisate rapid: rezultatul in unitatea de măsură, data, 
timp, număr proba, locație proba, diluție 

Controlul calitatii: Cu NANOCONTROL NANOCHECK 

Interfata: USB 2.0 

Update: Fara niciun cost suplimentar prin Internet 

Intervalul de operare: 0–50 °C, pana la 90 % umiditate relativa 

Alimentare: prin USB, baterii sau acumulatori reincarcabili 

Carcasa: Rezistenta la apa si praf conform IP 68 

Dimensiuni: 215 x 100 x 65 mm 

Greutate: 2 ani 

Garantie: 0.7 kg 

 

 

2.2. Design 

 

1. Display graphic 128 x 64 pixeli 
 

2. Loc pentru cuveta cu diametru exterior de 16 mm 
 

3. Tastatura 
 

4. Interfata USB (2.0) pentru alimentare, transfer 
date si update 

 

2.3. Livrare 

Daca unul dintre componentele / accesoriile din urmatoare lista lipsesc sau prezinta 

defectiuni, va rugam sa contactati MACHEREY-NAGEL sau ADIS INTERNATIONAL. 

Fotometru compact PF-12 Plus 

Include: software pe DVD, manual, 4 baterii AA, 4 cuvete goale, palnie, cupa, seringa, cablu 

USB, cuva pentru calibrare si certificate, valiza cu spuma antisoc. 

 

2.4. Interfata si alimentare 
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Interfata USB pentru: 

• Update prin internet 

• Transferal datelor catre PC / laptop 

• Alimentare de la PC / laptop prin interfata USB 

• Alimentare externa (REF 919 220) prin interfata USB 

Alimentare aditionala: 

• Baterii AA 

• 4 baterii reincarcabile cu incarcator – REF 919 221 

• Acumulator – REF 919 201, reincarcabil prin USB 

 

2.5. Mediu de lucru 

Următoarele condiții sunt necesare pentru a asigura longevitatea și funcționarea ireproșabilă 

a instrumentului. 

• Interval temperature: 0-50 grade C 

• Umiditate relativa: pana la 90% 

• Pentru a afisa rezultate sigure, instrumentul nu trebuie depozitat in locuri cu praf, in locuri 

sau conditii de umezeala  

Pastrati suprafata de lucru, locul cuvetei si accesoriile curate si uscate. Urmele de apa sau 

substante trebuie sterse imediat (vedeti capitolul 10. Curatarea instrumentului, pagina xxxxx) 

Nota importanta: Protejati instrumentul de temperature extreme (ex.: radiatii, razele directe 

ale soarelui si alte surse de incalzire). 

 

3. Folosire 

Va rugam sa familiarizati cu toti reactivii pe care urmeaza sa ii utilizati. Cititi cu atentie 

etichetele produselor si MSDS (material sheet data safety) inainte de a lucre cu chimicale. 

Pentru a asigura buna funcționare a tuturor măsurilor de siguranță încorporate, instrumentul 

nu poate fi utilizat sau instalat într-un mod diferit decât cel indicat în manual. 

Utilizați instrumentul conform instrucțiunilor pentru a analiza kit-urile MACHEREY-NAGEL. Va 

rugam sa nu deschideți instrumentul sau nu efectuați alte modificări neautorizate. 

Instrumentul este Un dispozitiv de măsurare foarte sensibil cu o precizie ridicată pentru 

evaluarea fotometrică a kit-urilor MACHEREY-NAGEL. 

Modificările neautorizate sau deschiderea instrumentului într-un mod necorespunzător poate 

duce la defectiuni ale componentelor optice sau daune similare care pot influenta negtiv 

rezultatele testelor. 

Nota: Garanția și răspunderea MACHEREY-NAGEL referitoare la produsul (produsele) sau 

la oricare dintre părțile implicate în acest scop sunt anulate și nu au efect dacă produsul 
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(produsele) sau orice parte a acestuia au fost supuse unor modificări neautorizate, abuzului, 

accident sau modificare, aplicarea neautorizată sau instalarea neconformă cu produsul 

(produsele) specificate în brosura produsului / instrucțiunile de produs ("actiune neautorizata") și 

neautorizate. 

 

4. Setari 
 

4.1. Despachetarea instrumentului 

Scoateti instrumentul din cutie si verificati daca acesta a fost alterat in timpul transportului 

 

4.2. Functionarea cu baterii 

Fotometrul PF-12 Plus functioneaza cu 4 baterii AA (incluse în pachet). Baterii reîncărcabile,  

ex. 4 NiMH AA 2500 mAh pot fi utilizate în instrument și sunt disponibile ca accesorii (REF 919 

221). Încărcătorul și bateriile reîncărcabile trebuie comandate separat. Starea bateriei este afișată 

în partea superioară a afișajului după pornirea instrumentului. Când este conectat la un adaptor 

USB, în afară de baterie este afișat simbolul "U". 

Când schimbați bateriile, vă recomandăm să schimbați întotdeauna întregul set. 

Compartimentul de baterii se află în partea de jos a instrumentului. Pentru a schimba bateriile, 

slotul pentru cuveta trebuie sa fie gol. 

1. Intoarceti instrumentul si puneti-l pe o suprafata moale 

2. Desurubati cele 2 suruburi ale compartimentului bateriilor si scoateti capacul 

3. Introduceti 4 baterii. Verificati sa fie asezate corect bateriile 

4. Puneti la loc capacul, puneti suruburile si intoarceti instrumentul 

 

4.3. Functionarea cu acumulatori 

PF-12 Plus poate fi echipat cu un acumulator intern, care poate fi încărcat prin portul USB. 

Starea de încărcare a acumulatorului intern este afișată în partea superioară a ecranului sub 

forma unui simbol al bateriei mici cu un "A". Când este conectat la un încărcător USB , in plus, în 

afară de simbolul bateriei se va afișa un "L", indicând continuarea procesului de încărcare. Puteți 

comanda separat un astfel de pachet de alimentare și introduceți-l în aparat. Instrucțiunile de 

instalare detaliate vin impreuna cu acumulatorul. 

 

 

 

5. Utilizare 
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PF-12 Plus este conceput pentru o manipulare și o operare ușoară. 
Fotometrul PF-12 Plus are o tastatură cu 20 de taste: 10 taste 
numerotate și 10 taste cu funcții speciale. 

 

 

 
 

Ecranul este împărțit în trei secțiuni. În partea superioara este afisata data, starea 

bateriei și ora. În funcție de mod, în partea din mijloc sunt afisate valorile de masuratoare si 

optiunile de meniu. In partea inferioară a ecranului este o bară de activități care afiseaza 

opțiunile posibile în modul curent. 

Apăsați  pentru a reveni la nivelul următor. Apăsați  repetat pentru a reveni la 

modul de selecție a metodei. 

5.1. Tastatura 
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tasta de pornire / oprire a aparatului 

 
tasta de introducere a numerelor, caracterelor speciale. 

 
tasa de dubla functiune pentru numar, locatie si dilutie a probei 

 
tasta pentru metode speciale si pentru introducerea punctului decimal 

 
tasta de intrerupere al programului - intoarcerea la posibilitatea de            
selectare a  metodei 

 
tasta de avans; intrerupe programul automat / selectare metoda / 
apeleaza submetoda anterioara / urmatorul pas al programului / 
apeleaza locatia  anterioara a probei etc. 

 
tasta de rulare inapoi; intreruperea secventei automata de program / 
selectarea metodei / apelare submetoda urmatoare/pasul urmator al 
programului / urmatoarea locatie a probei, etc. 

 
tasta de Enter, pentru confirmarea oricarei introduceri de date si pentru 
confirmarea oricarei functii selectate; dupa masuratorare apeleaza 
masuratorarea de corectie 

 
tasta pentru apelarea memoriei, pentru stocarea sau scoaterea 
manuala din memorie a valorilor inregistrate 

 
tasta pentru apelarea programului de extinctie; reapelarea  
programului de extinctie dupa masuratorare; afisarea informatiilor 
aditionale 

 
ajustarea manuala a valorii de nul 

 
tasta de masuratorare. Rezultatele masurarii sunt afisate pe display, 
tinand cont de dilutie si de domeniul de masuratorare. Masuratorile 
consecutive sunt numerotate in mod continuu. 

 

 

5.2. Configurare 

Pentru a intra in modul de configurare apasati “900” in modul de selectare a metodei. 

 

 

Sau folositi pentru a selectra “settings” in 

lista si apasati  pentru confirmare 

 

 
 
In plus, este o optiune pentru start rapid. Fiecare 
setare are propriul număr din trei cifre care poate fi 
introdus în meniul de pornire pentru a accesa direct 
fiecare meniu. 
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 Meniul de configurare se bazează pe pictograme. Puteți naviga prin meniu prin intermediul 

tastei  , confirmați apăsând și urmați instrucțiunile de pe ecran. 

 

 

5.2.1. Limba (metoda 954) 

 

Selectati limba dorita apasaand  si confirmati cu  

 

  

5.2.2. Ora (metoda 951) 

 

Selectati cifrele apasand  si confirmati cu . Selectati 

formatul orei cu apasand  si confirmati cu . 
 

  

5.2.3. Data (metoda 950) 

 
 
 

 

Selectati cifrele apasand  si confirmati cu . Selectati 

formatul datei cu apasand  si confirmati cu . Urmatoarele  
 
formate sunt disponibile: 
 

• 23.01.2014 

• 01/23/2014 

• 2014-01-23 
 

5.2.4. Contrasul (metoda 959) 

 

Apasati   pentru a regla contrastul. Apasati  pentru a 
confirma. 
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5.2.5. Luminozitatea (metoda 960) 

 

Apasati   pentru a regla luminozitatea. Apasati  pentru a 
confirma. 

 

 

 5.2.6. Calibrarea (metoda 956) 

 
 
 

 

Apasati  pentru a incepe calibrarea. Instrumentul va cere sa va asigurati 

ca nu este nicio cuveta introdusa. Apasati  pentru a  
 
confirma. Dupa aceea, PF-12 Plus va cere sa introduceti tubul de calibrare 

(trebuie sters inainte de a fi introdus). Confirmati cu tasta  pentru a  
 
incepe calibrarea. 

 

 

 5.2.7. Timpul de reactive (metoda 952) 

 

 

Apasati   pentru a porni sau a opri timpul de reactie si apasati  

 pentru confirmare. 
 

 

 

 

 

 

5.2.8. Semnalul sonor (metoda 961) 

 

 

Apasati   pentru a porni sau a opri semnaul sonor si apasati  

 pentru confirmare. 
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5.2.9. Intervalul 20-80% (metoda 957) 

 
 
 

 

Apasati   pentru a porni sau a opri intervalul 20-80% si apasati  

 pentru confirmare. Când este activat, intervalul 20-80% va fi afișat la 
fiecare măsurătoare și furnizează informații in cazul în care rezultatul este 
eronat în raport cu domeniul de măsurare. Este semnul dinn partea groasă 
a fasciculului, rezultatul este în afara intervalului 20-80%. În acest caz, proba 
fie trebuie diluata, fie trebuie utilizat un set de testare cu un interval de 
măsurare diferit. 
 

 

 

 

5.2.10. Controlul turbiditatii (NTU-Check) (metoda 958) 

 
 
 

 

Apasati   pentru a porni sau a opri controlul turbiditatii si apasati 

 pentru confirmare. Puteti introduce o limita a turbiditatii utilizand 
tastatura. Daca aceasta optiune este selectata, paralel cu fiecare 
masuratoare, turbiditatea nefelometrica va fi determinate sim emorata. Daca 
turbiditatea depaseste valoarea selectata, un semn de exclamare va fi afisat 

langa rezultatul masuratorii. Apasati  pentru afisarea valorii NTU. 
 

 

 

 

 

5.2.11. Filtrul 9 

 
 

 

Introduceti lungimea de unda a filtrului special utilizand tastatura si apasati 

 pentru confirmare. Configurarea poate fi facuta doar in modul service. 

Pentru a calibra filtrul special apasati tasta   si confirmati cu . 

Apasati  pentru a reseta setarile 
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5.2.12. AUTO-OFF (metoda 953) 

 
 

 

Apasati   pentru a ajusta timpul de AUTO-OFF (oprire automata 
a instrumentului). 5 setari diferite sunt disponibile: OFF (instrumentul nu este 
niciodata oprit automat), 5 min (setarea din fabrica), 10 min, 15 min, 20 min, 

60 min. Apasati  pentru confirmare. 
 

 

 

5.2.13. Resetarea sistemului (SYSTEM-RESET) 

 

 

Configurarea poate fi facuta doar in modul service. Dupa o confirmare de 
securitate aditionala, fotometrul va efectua o resetare a sistemului. 
Instrumentul va reveni la setarile din fabrica. Dupa pornire, acesta va cere o 
calibrare. 
 

 

 

5.2.14. Updatarea softului (PROG. UPDATE) (metoda 955) 

 

 

Pentru a efectua updatarea softului, trebuie mai intai sa instalati softul si noul 
fisier (www.mn-net.com) pe PC sau laptop. Inainte de a incepe procedura 
de update, fotometrul trebuie sa fie conectat la PC / laptop prin interfata USB. 
Fotometrul ar trebui sa fie recunoscut imediat. Daca nu, activati updatarea 

fotometrului manuala. Confirmati updatarea cu tasta . Dupa o updatare 
reusita, fotometrul se va restarta. 
 

 

 

5.2.15. Ajustarea calibrarii (metoda 962) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentul PF-12 Plus este prevăzut cu calibrarea din fabrică 
MACHEREY-NAGEL si poate fi ușor utilizat fără a fi necesară calibrarea 
utilizatorului. Calibrarea instrumentuuil de ajustare poate fi utilizata pentru a 
îndeplini toate cerințele de reglementare. De aceea, calibrarea furnizată din 
fabrica a metodelor VISOCOLOR® ECO și NANOCOLOR® pot fi reglate cu 
un standard în meniul "ajustarea calibrarii". Parametrul care include 
submetoda care trebuie ajustată este aleasă prin masca de intrare din patru 
cifre (de exemplu, 0291 pentru COD 1500 100-1500 mg/l). Plasați tubul cu 
valoarea zero sau cu martorul reactiv în fanta cuvei din PF-12 Plus și apăsați 

http://www.mn-net.com/
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 pentru a începe măsuratoarea zero. Apoi plasați tubul cu standardul 

în instrument și apăsați  pentru a începe măsuraratoarea. Introduceți 
valoarea dorita pentru standard prin intermediul tastaturii și confirmați cu 

tasta  (nota: valoarea introdusa trebuie sa fie in domeniul de 
masuroatare a sub-metodei respective, in caz contrar, intrarea nu va fi luata 
in calcul). Modificarea calibrarii va fi memorata automat si va fi executata la 
urmatoarea masuratoare a metodei respective. Modificarea calibrării va fi 
indicata sub forma unei stele în spatele numelui testului respectiv. Când sunt 
stocate, rezultatele măsurate cu o calibrare ajustată vor fi indicate si ele cu 
o stea. Reglarea calibrării poate fi ștersa și readusa la calibrarea din fabrică 

prin apăsarea tastei  din același meniu. Valorile masurate din memorie 
nu vor fi afectate de aceasta resetare. 
 

Vă recomandăm să utilizați calibrarea furnizată din fabrică și să nu o schimbați. Calibrarea 
poate fi ajustată pentru a îndeplini cerințele de reglementare. Pentru procedura de reglare a 
calibrării va recomandăm utilizarea unui standard cu o valoare situată în treimea superioară a 
masuratorii pentru a reduce la minimum eroarea de calibrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Utilizarea kit-urilor VISOCOLOR ECO 

În locul tubului de măsurare VISOCOLOR ECO, este folosit un tub rotund curat și uscat cu 

diametrul exterior de 16 mm. Masuratoarea zero este ajustata cu un al doilea tub rotund (în funcție 

de test fie o proba netratata). 
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Porniti fotometrul 
Ecranul va afisa “Method _ _ _” 
Un test VISOCOLOR ECO poate fi selectat prin 
introducerea numarului testului (5- xx) 

  
 
sau 
 

 

 

 
 

utilizand tastele   

 

 

 
Efectuati o masuratoare zero 
Introduceti testul tub cu valoare zero in fotometru si 

apasati tasta  . Scoateti testul tub cu valoare zero. 
 

 

 

 
 
Efectuati o masuratoare 
Introduceti testul tub cu solutia pe care doriti sa o 

masurati in fotometru si apasati tasta  

 

Pentru procedura detaliată a testelor, urmați instrucțiunile corespunzătoare din 

intrusctiunile de utilizare care insotesc kit-urile. Puteți găsi descrieri detaliate și pictograme pe 

pagina web: www.mn-net.com/PF-12Plus și pe DVD-ul cu software. 

 

 

5.4. Utilizarea kit-urilor NANOCOLOR teste tub 
 

Caracteristicile tuturor kit-urilor cu reactivi predozati NANOCOLOR teste tub sunt stocate 

în PF-12 Plus. Măsurarea valorii martor (zero) este necesară doar pentru câteva teste. 

http://www.mn-net.com/PF-12Plus
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Porniti fotometrul 
Ecranul va afisa “Method _ _ _” 
Un test NANOCOLOR poate fi selectat prin introducerea 
numarului testului (0- xx) 

  
sau 
 

 

 

 
 

utilizand tastele   

 

 

 
Efectuati o masuratoare zero 
Introduceti testul tub cu valoare zero in fotometru si 

apasati tasta  . Scoateti testul tub cu valoare zero. 
 

 

 

 
 
Efectuati o masuratoare 
Introduceti testul tub cu solutia pe care doriti sa o 

masurati in fotometru si apasati tasta . 

 

Schimbarea submetodei. 

Schimbarea submetodei (ex.:pentru afisarea rezultatului in alta unitate) poate fi facuta prin 

apasarea tastelor  in meniul de masuratoare a testului selectat. Submetoda activata 

in prezent este indicata de numarul subliniat din bara de activități. Dupa selectarea submetodei 

dorite, domeniul de masuratoare a submetodei va fi afisata rapid. Dupa schimbarea submetodei, 

va rugam sa efectuati din nou masuratoarea pentru afisarea rezultatului. Pentru unele teste, este 

programata doar o submetoda. 

Pentru procedura detaliată a testelor, urmați instrucțiunile corespunzătoare din 

intrusctiunile de utilizare care insotesc kit-urile. Puteți găsi descrieri detaliate și pictograme pe 

pagina web: www.mn-net.com/PF-12Plus și pe DVD-ul cu software. 

 

http://www.mn-net.com/PF-12Plus
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5.5. Functii fotometrice de baza 

 

Prin apelarea metodei 901-903 si 905-906 puteti accesa 
 
functiile fotometrice de baza  sau sa selectati optiunea 

dorita prin apasarea tastelor . 

 

Metoda 901: Masuratoarea cu factor 

Selectati lungimea de unda dorita utilizand  si confirmati cu . Introduceti 

factorul prin intermediul tastaturii si confirmati cu . Realizati masuratoarea urmand 

instructiunile de pe ecran. Reveniti la selectarea metodei prin apasarea tastei . Factorul 

introdus va fi stes. 

 

Metoda 902: Masuratoarea cu standard 

Selectati lungimea de unda dorita utilizand  si confirmati cu . Introduceti 

standardul prin intermediul tastaturii si confirmati cu . Realizati masuratoarea urmand 

instructiunile de pe ecran. Reveniti la selectarea metodei prin apasarea tastei . Standardul 

introdus va fi stes. 

 

Metoda 903: Masuratoarea extinctiei 

Selectati lungimea de unda dorita utilizand  si confirmati cu . Realizati 

masuratoarea urmand instructiunile de pe ecran. Reveniti la selectarea metodei prin apasarea 

tastei .  

Metoda 905: Masuratoarea transmisiei 

Selectati lungimea de unda dorita utilizand  si confirmati cu . Realizati 

masuratoarea urmand instructiunile de pe ecran. Reveniti la selectarea metodei prin apasarea 

tastei .  
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Metoda 906: Masuratoarea turbiditatii nefelometrice 

Realizati masuratoarea urmand instructiunile de pe ecran. Reveniti la selectarea metodei 

prin apasarea tastei . Calibrarea turbiditatii poate fi efectuata din acest meniu si porneste 

prin apasarea tastei . Una după alta soluțiile de turbiditate din setul de testare  

NANOCONTROL NANOTURB (REF 925 702) sunt introduse în fotometru și măsurarea incepe 

prin apasarea tastei . Dupa ce calibrarea este completa, confirmati cu . 

 

6. Memoria 

In modul standard de utilizare, memoria este activata. Toate masuratorile sunt memorate in 

PF-12 Plus. Datele memorate pot fi transferate catre PC / laptop cu ajutorul cablului USB care 

insoteste fotometrul si cu softul de pe CD. Fotometrul PF-12 Plus permite utilizatorului sa caute 

in memorie si sa selecteze informatii specifice. 

 

Meniul de memorie bazat pe icoane este accesat 

apăsând tasta in modul de selecție a metodei.  
 
Pictogramele au următoarele sensuri și funcții: 

 

6.1.  Afisarea memorei 

 

Confirmati icoana “Display memory” cu tasta . Navigati prin seturile de 

date cu tastele . 
 

 

 

6.2. Cautare in memorie 

 
 
 

 

Confirmati icoana “Search memory” cu tasta . Selectati informatiile 

specifice cu data, locatie sau numarul probei. Confirmati cu tasta . 

Slectati optiunea “cauta” cu tastele  si confirmati cu  pentru 
a incepe cautarea. Daca nu este definit niciun criteriu, vor fi afisate toate 
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informatiile din memorie si puteti naviga printre acestea cu . 
Cand parasiti acest meniu, toate criterile de cautare vor fi sterse. 

 

 

6.3. Stergerea memoriei 

 

Toata datele memorate vor fi sterse. Asta se va intampla doar dupa o 

verificare secundara de securitate care trebuie confirmata cu . 

 

 

 

6.4. Exportul datelor din memorie 

 

Datele pot fi transferate catre PC / laptop prin portul USB prin apasarea 

acestei icoane si confirmarea cu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Metode speciale 

 

7.1. Metode definite de utilizator 

PF-12 Plus permite utilizatorului sa programeze 50 e metode definite (personalizate). Aceste 

metode pot fi definite ca liniare (cu un singur factor) sau neliniare (functii pana la al patrulea grad 

functii +Ln). Pentru aceste metode sunt disponibile toate optinile prezentate anterior (ex. locatie, 

ora, dilutie, memorare date). 
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Selectare 

Apasati tasta  pentru a introduce o metoda  
 
speciala din meniul de slectare a metodei. 
 
 

 

 

Adaugare / creare metoda 

Cu tasta  (ex. 16, mtoda P16 este selectata). Daca  
 
aceasta mtoda nu exista, confirmati crearea ei prin 

apasarea . 
 

Urmati instructiunile afisate pe ecran pentru a edita caracterisiticle noii metode. Introduceti  

filtru, factor, numar etc. prin intermediul tastaturii. 

Introduceti factorii (de la F0 la F4, FLn) in conformitate cu formula y = F0 + F1xE1 + F2xE2 

+ F3xE3 + F4xE4 + FLnxLnE. Prin apasarea tastei  inaintea introducerii factorului, prefixul  

va fi schimbat.  

Schimbarile eronate pot fi schimbate in orice moment prin apasarea tastelor . 

Puteti parasi meniul in orice moment prin tasta . 

Daca metoda selctata exista, mai multe optiuni sunt disponibile care pot fi selectate prin 

apasarea tastelor . 

 

 

 
Executa 

Apasati tasta  pentru a excuta metoda selectata  
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Editare 

Apasati tasta  pentru a schimba caracteristicile 
metodei. 

 

 

Stergere 
 
Dupa o verificare de securitate, metoda poate fi stearsa 

prin apasarea tastei . 

 

Pentru a crea si administra metodele definite de utilizator, puteti utiliza si softul de export, 

NANOCOLOR data export, care poate fi descarcat de la www.mn-net.com/PF-12Plus . Mai multe 

informatii pot fi gasite tot accesand acest link. 

 

 7.2. Numerotarea probelor  

Pentru a facilita identificarea probelor, fiecarei masuratori i se atribuie automat un numar 

(incepand cu 0001). Masuratorile ulterioare vor fi numerotate consecutiv. Este posibila atasarea 

unui alt numar al probei dupa fiecare masuratoare. Inaintea indepartarii cuvei din lacasi apasati 

tasta  si introduceti cele 4 cifre ale numarului probei. Dupa introducerea numarului probei, 

aceasta este afisata in partea de jos impreuna cu ceilati parametrii. Cand scoateti cuva, setul 

complet de date este stocat. Valorile masurate ulterior vor fi numerotate consecutiv. O etapa 

ulterioara de procesare poate oferi un nume probei corespunzatoare numarului ales de utilizator. 

In general, numerotatea probelor incepe cu 0001 dupa fiecare selectare al metodei. 

 

7.3. Identificarea locatiei probelor 

Diferentierea locatiilor probei este posibila dupa masuratoare, insa doar inainte de scoaterea 

cuvei prin introducerea unui nume alfanumeric (pana la 12 caractere). Inainte de scoaterea cuvei 

din lacas apasati tasta  si scrieti numele. Numele va fi afisat in bara de jos impreuna cu ceilalti 

parametri. Daca ati predefinit locatia unei probe, dupa apsarea tastei  puteti folosi tastele 

 pentru selectarea sau editarea listei cu ultimile 20 de nume.  

 

7.4. Dilutia probelor 

http://www.mn-net.com/PF-12Plus
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In practica analitica este adesea necesar ca probele sa fie diluate pana cand concentratia 

acestora devine accesibila domeniului de masuratorare. 

Exemplu 

valoarea estimata Intre 80 si 200 mg/L 

domeniul potometric al testului 0.1-10.0 mg/L 

diluarea necesara (200 → 10) este de cel putin 1:20 

diluarea recomandata 1:25 sau chiar 1:50 pentru a obtine un rezultat in mijlocul domeniului de 

masura. 

 

Introducerea unei diluari este o parte proba plus x parti apa distilata, pentru a evita 

confuziile in cazul unor dilutii mici. Este posibila introducerea unor dilutii de la 1 + 1, la 1 + 999. 

Inainte de scoaterea cuvei din lacas apasati tasta   si introduceti diluarea. Dupa 

introducere, diluarea va fi afisata in bara de jos impreuna cu ceilalti parametri, iar rezultatul valorii 

masurate este calculat si afisat. Dupa ce scoateti cuva, setul complet de date este stocat. 

Nota: 

Introducerea orcarui factor de diluare este valabil doar pentru masuratoarea curenta. 

Pentru valori foarte mari ale diluarii, de ex.: 1 + 999, rezultatul poate fi afisat in mod diferit, astfel 

incat sa poata fi prezentabil 

 

7.5. Metode speciale 

Pe lângă seturile de testare MACHEREY-NAGEL NANOCOLOR® și VISOCOLOR® 

ECO,PF-12Plus este, de asemenea, echipat cu metode speciale pre-programate. 

 

Acestea pot fi selectate din lista “Special methods” prin 

apasarea tastelor . Pentru confirmare 

apasati tasta . 

 

 

8. Prepararea probelor 

Probele de apa nu sunt intotdeauna potrivite pentru analiza imediata. In cazul apelor foarte 

poluate, de cele mai multe ori analizele nu se pot efectua fara o pre-tratare prealabila. In caz 

contrar, concentratii ridicate de compusi organici sau anorganici pot conduce la rezultate fals 

negative sau pozitive. 
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In unele cazuri vor fi necesare urmatoarele metode de preparare (exemple intre paranteze): 

1. dizolvarea compusilor nedizolvati (oxizi metalici) 

2. eliberarea complecsilor sau a compusilor de adsorbtie (hexacianoferati) 

3. descompunerea compusilor polimerici (polifosfati) 

4. schimbarea starii de oxidare (Cr(III) → Cr(VI)) 

5. indepartarea substantelor ce pot interfera (nitrit cand se determina nitrat) 

6. separarea substantelor ce urmeaza a fi determinate, prin distilare (amoniac, cianuri) 

7. eliminarea substantelor organice (apele reziduale) 

8. filtrarea suspensiilor (sedimentari), ex. cu membrane filtrante 

Va oferim cateva metode de pre-tratare a probelor: 

Setul "Crack set" - (Cat. No. cat 918 08) si NanOx sunt utilizate pentru tratamentul oxidativ al 

probei, intr-un mediu acid, in conditii de presiune normala, la 100-120 ºC. Aceste metode sunt 

usor de folosit si rezolva un mare numar de probleme legate de descompunere. 

Pentru probe dificile, dar mai ales pentru determinarea azotului total, fosforului total si 

cromului total, este recomandata descompunerea oxidativa cu NanOx la presiune ridicata, intr-

un cuptor cu microunde. 

Probele cu rezistenta crescuta (corespunzatoare punctelor 1,2,3 si 7) pot fi tratate prin 

descompunere umeda (oxidare) cu acid sulfuric sau azotic: 

Intructiuni: Adaugati 50 ml de proba, 2 ml acid azotic (65 %) si 2 ml acid sulfuric se introduc 

intr-un cuptor, se incalzesc pana la evaporarea aproape totala a solutiilor. In momentul 

aparitiei unui fum alb de SO3 opriti incalzirea si lasati sa se raceasca la temperatura camerei, 

apoi adaugati 20 ml apa distilata. Adaugati solutie de hidroxid de sodiu pentru neutralizare si 

introduceti proba intr-un balon cotat de 50 ml; clatiti de doua ori vasul in care a fost solutia, cu 

cate 10 ml de apa distilata si adaugati apa de clatire in balonul cotat. Aduceti la semn cu apa 

distilata. Aproape toate metalele pot fi determinate in aceasta solutie. 

In functie de problemele specifice, acesta metoda poate fi ajustata sau inlocuita de alte 

metode de preparare a probei. In alegerea metodei trebuie avute in vedere doua aspecte: cand 

operatia de preparare a probei este finalizata trebuie regasit un volum bine definit de proba, pentru 

a putea face o estimare exacta a concentratiei obtinute la finalul analizei; pe de alta parte trebuie 

regasite / evaluate o parte dintre proprietatile probei (valoarea pH-ului, potentialul redox, etc.), in 

acord cu reglementarile metodei analitice. 

Deci fiecare analiza trebuie tratata in mod diferit, proba fiind preparata dupa o metoda 

potrivita. Numai asa se pot obtine cele mai realiste rezultate. Va rugam sa ne contactati pentru 

orice intrebare. 

 

9. Proceduri pentru probe colorate sau turbide 

Aceste proceduri vor fi corelate cu instructiunile originale corespunzatoare din acest manual 

NANOCOLOR.  
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Analiza fotometrica a probelor colorate sau a celor ce prezinta turbiditate ridicata presupune 

utilizarea unei valori de corectie. Prezenta culorii sau a turbiditatii determina cresterea 

fenomenului de absorbtie a luminii (cresterea extinctiei), ceea ce duce la rezultate eronate. 

Determinarea unor valori de corectie se face in mod diferit pentru fiecare test.  

De exemplu, nu este posibila simpla masuratorare a culorii probei fara adaugare de reactivi 

urmata de scaderea acestei valori din rezultatul testului. In cele mai multe cazuri, reactivii modifica 

culoarea sau turbiditatea probei. Toate aceste modificari ce au loc in timpul unei analize, cum 

sunt dilutia sau adaugarea unui compus chimic ce modifica valoarea pH-ului sau starea de 

oxidare, trebuie luate in considerare. Numai reactivul principal, ce formeaza complexul colorat a 

carui extinctie este masurata, nu va fi adaugat. 

Utilizand fotometrul NANOCOLOR, programul de masuratorare a valorilor de corectie este 

pornit dupa masuratorarea probei colorate sau tulburi (valoarea A), dupa apasarea tastei  . 

Analizorul va cere utilizarea de cuve cu valori de corectie (valoarea B) si va masura corectia. 

Rezultatul masuratorii corecte va fi afisat si stocat. 

Procedura de baza: 

Rezultatul masuratorii determinate conform instructiunilor initiale = A 

Valoarea de corectie determinata conform instructiunilor speciale = B 

Rezultat analitic = A-B 

Exceptii: metodele in care scaderea extinctiei este masurata in comparatie cu o valoare de 

blank. In aceste cazuri rezultatul  analitic este: A+B. Instructiunile analitice corespunzatoare vor 

sublinia acest lucru. 

Este foarte important sa efectuati operatia de scadere cu parametrii ce au dimensiuni egale 

(ex : mg/l N, mg/l NH4, mmol/m3, E). 

Daca, in aceeasi matrice, factorul de corectie pentru o serie de probe este asa de mic incat 

poate fi neglijat, este posibil sa se lucreze si fara corectie. Oricum, aceasta concluzie trebuie trasa 

din experienta practica si nu poate fi prezisa. 

 

9.1. Determinarea valorilor de corectie pentru tuburile test NANOCOLOR 

Pentru determinarea valorilor de corectie utilizati ca valoare de blanc un tub test curat, umplut 

cu apa distilata (exceptie : test 0-59 / 0-64 / 0-65 / 0-66). 

Test Test tub pentru corectie (valoarea B) 

0-03, 0-04, 0-05, 0-06, 
0-08 Ammonium 3–200 

Procedati in conformitate cu instructiunile testelor 0-03, 0-04, 0-04, 
0-05, 0-06, 0-08, dar nu adaugati NANOFIX R2, inchideti si 
amestecati. 

0-07 AOX 3 Aproape toate culorile si valorile turbiditatii sunt ‘anihilate’ de 
conditiile de reactie si nu vor interfera. Efectele datorate exceptiillor 
nu pot fi impiedicate. 

0-09 Lead 5 Testul initial contine o corectie 

0-14 Cadmium 2 Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba, adaugati 0,2 ml R2, inchideti 
si amestecati. 
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0-15 Carbonate 
        hardness 15 

Deschideti tubul test, adaugati 4 ml de proba, inchideti si 
agitati.Ajustati la zero ( valoare B). Deschideti testul tub, adaugati R2, 
inchideti si agitati bine. Masurati dupa 2 minute ( rezultatul analitic A-
B). 

0-17 Chlorine/Ozone 2 
0-18 Chlorine dioxide 5 

Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba pentru fiecare test. 

0-19 Chloride 200 Deschideti tubul test pentru cloruri, adaugati 1 ml de proba si 1 ml de 
apa distilata, acoperiti si amestecati 

0-21 Chlorid 50 Deschideti tubul test pentru cloruri, adaugati 4 ml de proba si 1 ml de 
apa distilata, acoperiti si amestecati. 

0-24 Chromate 5 Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba, adaugati 0,2 ml R2, acoperiti 
si amestecati. 

0-243 total Chromium Procedati conform instructiunilor testului 0-243 pana la pasul 2 
(inclusiv). Dupa racire, introduceti 4 ml din solutia preoxidata intr-un 
tub test gol. 

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

Aproape toate culorile si valorile turbiditatii sunt ‘anihilate’ de 
conditiile de reactie si nu vor interfera. Efectele datorate exceptiilor 
(culorile COD rezistente) nu pot fi impiedicate. 

0-31 Cyanide 08 Procedati conform instructiunilor testului 0-31, dar adaugati 0,5 ml de 
apa distilata in loc de 0,5 ml de R3 ! 

0-32 Anionic 
        surfactants 4 

Procedati conform instructiunilor testului 0-32, dar adaugati 0,5 ml de 
apa distilata in loc de 0,5 ml de R2 ! 

0-34 Cationic 
        surfactants 4 

Procedati conform instructiunilor testului 0-34, dar adaugati 0,5 ml de 
apa distilata in loc de 0,5 ml de R2 ! 

0-35 DEHA 1 Deschideti tubul test, adaugati 4ml proba, acoperiti si agitati. 

0-37 Iron 3 Nu este posibila corectia. 

0-40 Fluoride 2 Nu este posibila corectia. 

0-41 Formaldehyde 8 Deschideti tubul test, adaugati 2 ml de proba, acoperiti si agitati. 

0-43 Hardness 20 Deschideti tubul test, adaugati 0,2 ml de proba, acoperiti si agitati. 

0-45 Potassium 50 Deschideti tubul test, adaugati 2 ml de proba, acoperiti si agitati. 

0-46 Formaldehyde 10 Umpleti tubul test gol cu 2 ml de proba si 2 ml apa distilata, adaugati 
1,0 ml R2, acoperiti si agitati. 

0-47 Nonionic 
        surfactants 15 

Nici o corectie nu este posibila 

0-49 Silver 3 Procedati conform instructiunilor testului 0-49, dar adaugati 0,5 ml de 
DMSO in loc de 0,5 ml de R3 ! 

0-50 organic 
        Acids 3000 

La fel ca la testul 0-50, dar in loc de 2,0 ml R5 adaugati 2,0 ml apa 
distilata 

0-52 Compl. agents 10 
Anal. result = A + B 

Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba si 1ml apa distilata, acoperiti 
si agitati. 

0-54 Copper 7 Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba si 0,4 ml apa distilata, 
adaugati 0,2 ml R2, acoperiti si agitati. 

0-56 Molybdenum 40 Nu este posibila corectia 

0-57 HC 300 Testul original contine corectia 

0-58 Manganese 10 Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba si 0,5 ml apa distilata, 
adaugati 0,5 ml R2, acoperiti si agitati. Adaugati 1 spatula R3, 
acoperiti si agitati puternic. 

0-61 Nickel 7 Procedati conform instructiunilor testului 0-61, dar adaugati 1 ml de 
NaOH 14% in loc de 1 ml de R2 ! 
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0-64, 0-65 
                Nitrate 8–50 

Deschideti tubul test, adaugati 0,5 ml de proba si 0,5 ml 2-propanol, 
acoperiti si agitati.  
Valoarea de blank pentru corectie: 
Deschideti tubul test, adaugati 0,5 ml apa distilata si 0,5 ml 2-
propanol , acoperiti si agitati. 

0-66 Nitrate 250 Deschideti tubul test, adaugati 0,2 ml de proba si 0,5 ml 2-propanol, 
acoperiti si agitati.  
Valoarea de blanc pentru corectie: 
Deschideti tubul test, adaugati 0,2 ml apa distilata si 0,5 ml 2-
propanol , acoperiti si agitati. 

0-68 Nitrite 2 Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba si 0,2 ml de R2, acoperiti si 
agitati. 

0-69 Nitrite 4 Deschideti testul tub, adaugati 4,0 ml proba, inchideti, amestecati 

0-70 POC 200 Procedati ca la testul 0-70, dar in loc de 1,0 ml R2 adaugati 1,0 ml 
apa distilata 

0-72 pH 6.5–8.2 Testul contine o corectie; nu mai este nevoie de o noua corectie. 

0-73 Sulfide 3 Umpleti tubul test gol cu 0,5 ml acis sulfuric 50%, adaugati 1 spatula 
de R2 si 4 ml solutie de proba. Inchideti si agitati usor.Adaugati 0,2 
ml din R3, inchideti si agitati. 

0-74 Phenolic index 5 Urmati instructiunile testului 0-74 dar nu adaugati Nanofix R2, 
acoperiti, agitati. 

0-55, 0-76, 0-80, 0-81 
      ortho- and total 
      Phosphate 1–45 

Urmati instructiunile testelor respective, dar, in loc de R4 adaugati 
0,2 ml apa distilata, acoperiti si agitati. 

0-79 ortho- and total 
      Phosphate 50 

Urmati instructiunile testului 0-79, dar in loc de R3 adaugati 1 ml de 
acid sulfuric 20%. Acoperiti si agitati. 

0-82 Oxygen 12 
8-22, 8-25 BOD5 

Testul contine o corectie, nu mai este nevoie de o noua corectie. 

0-83, 0-88, 0-92 
      total Nitrogen 
      TNb 22 / 60 / 220 

Aproape toate culorile si valorile turbiditatii sunt ‘anihilate’ de 
conditiile de reactie si nu vor interfera. In cazul probelor care prezinta 
culoare sau turbiditate si dupa descompunere, se va proceda 
conform instructiunilor testelor individuale (0-64) 

0-84 Residual 
      hardness 1 

Deschideti testul tub cu duritate reziduala, adaugati 5,0 ml proba, 
inchideti, amestecati 

0-85 Starch 100 Nici o corectie nu este posibila 

0-86 Sulfate 200 
0-87 Sulfate 1000 

Testul contine o corectie, nu mai este nevoie de o noua corectie. 

0-89 Sulfite 10 Deschideti tubul test, adaugati 4 ml de proba si 0,2 ml de apa 
distilata, acoperiti si agitati. 

0-90 Sulfite 100 
Anal.result = A + B 

Umpleti tubul test gol cu 0,2 ml R2, 4 ml de proba si 1 ml apa distilata, 
acoperiti si agitati. 

0-91 Thiocyanate 50 Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba. 

0-93, 0-94, 0-99 
     TOC 25–600 

Testul contine o corectie, nu mai este nevoie de o noua corectie. 

0-96 Zinc 4 Umpleti tubul test gol cu 4 ml de proba, adaugati 0,2 ml R2, acoperiti 
si agitati. 

0-97 Tin 3 Idem ca la testul 0-97 dar in loc de 1,0 ml R4 adaugati 1,0 ml etanol 

0-98 Aluminium 07 Procedati conform instructiunilor testului 0-98 , dar in loc de R3 
adaugati 0,5 ml apa distilata 
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8-38 Ethanol 1000 Deschideti tubul, adaugati 4,0 ml R1 si 0,5 ml proba ( luati in 
consideratie dilutia), amestecati, adaugati 2 picaturi din R3, inchideti 
si amestecati 

8-59 Methanol 15 Deschideti tubul, adaugati 3,0 ml R1 si 1,5 ml proba ( luati in 
consideratie dilutia), amestecati, adaugati 2 picaturi din R3, inchideti 
si amestecati 

8-71 Peroxide 2 Umpleti test tub gol cu 4,0 ml proba 

 

 

 

10. Curatarea instrumentului 

Curățați carcasa instrumentului cu o cârpă umedă. Ștergeți imediat eventualele urme de 

reactivi. Curățați și uscați fanta cuvei cu un țesut de bumbac moale. În general, tuburile și 

fotometrul trebuie să fie întotdeauna curat. Curățați tuburile cu o cârpă fără scame. 

 

 

 

 

 

11. Depanare 

Mesaj de eroare Cauza Rezolvare 
 

AD-overflow Prea multa lumina in detector Va rugam sa contactati 
MACHEREY-NAGEL pentru 
calibrare 

 

Deviația dintre valoarea aer-blank 
și valoarea așteptată 
dE > ± 10 °C sau 
dE > ± 10 mE 

Inlaturati testul tub 

Apasati tasta  daca nu este 
introdus niciun test tub 

Ecranul ramane negru Nu se alimenteaza Verificati daca instrumentul are 
baterii sau este conectat ptin 
USB 

Instrumentul este 
pornit, dar nu face 
nimic 

Instrumentul prezinta erori Inchideti instrumentul, asteptati 
10 secunde, porniti instrumentul 

 

Corecția problemelor care pot apărea la fotometrul PF-12 Plus este limitată la erorile 

menționate mai sus în tabel, schimbarea bateriei sau a bateriei reîncărcabile și calibrarea 

dispozitivului. 
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Utilizatorul nu trebuie să efectueze altă întreținere; Nu există alte componente care pot fi 

modificat la punctul de interes. Deschiderea dispozitivului va duce la pierderea garanției. 

 

12. Monitorizarea echipamentelor de inspectie 

Acuratetea fotometrica a instrumentului PF-12 Plus poate fi testata cu solutiile colorate 

NANOCONTROL NANOCHECK (REF 925 701) de la MACHEREY-NAGEL. Fișa de evaluare 

este atașată echipamentului de inspecție sau poate fi descărcată de pe site-ul nostru www.mn-

net.com  

13. Service 

 
13.1. Piese de schimb si accesorii 

Descriere REF 

Carcasa robusta cu interior din spuma antisoc pentru PF-12 Plus, accesorii 
si teste VISOCOLOR ECO 

934 102 

Tub de calibrare 916 908 

Cablu USB pentru exportul datelor si pentru alimentare 919 390 

Pachet optional de alimentare 919 391 

Teste tub goale (20; 16 mm OD) 916 80 

Manual  919 392 

Instructiuni pentru testele VISOCOLOR ECO pentru PF-12 Plus 934 001 

 

13.2. Eliminare 

 

Eliminare in conformitate cu directiva Europeana 2011/65/EU 
 
ATENTIE ! 
Este interzisa aruncarea instrumentelor in sistemul municipal de     
reziduri. Va rugam sa luati legatura cu distribuitorul local MACHEREY-
NAGEL 

 

13.3. Garantie 

Perioada de garanție este de 24 de luni. Factura comercială originală servește drept garanție 

și trebuie prezentat în cazul unei reclamații în perioada dată. Garanția nu este valabila în cazurile 

de manipulare necorespunzătoare și garanția nu acoperă defectele cauzate de către sursa de 

alimentare externă. Garanția se limitează la repararea pieselor defecte sau, în cazul înlocuirea 

cu un instrument nou și fără defecte. Orice reclamație făcuta sau presupusa nu influențează 

perioada de garanție totală de 24 de luni. Dreptul de retragere nu există. Alte pretenții sunt excluse 

și acestea includ în special creanțe pentru despăgubiri cauzate de daune directe sau indirecte. În 

plus, termenii și condițiile noastre actuale se aplică condițiile de vânzare a mărfurilor așa cum 

sunt imprimate pe listele de prețuri. 

http://www.mn-net.com/
http://www.mn-net.com/
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13.4. Contact 

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG 

Neumann-Neander-Str. 6–8 

52355 Düren, Germany 

Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 

info@mn-net.com  · www.mn-net.com  

 

 

 

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

