PORADENSKÉ FÓRUM - BAZÉNY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTŘEŠENÍ - KRBY - www.abc-bazeny-saun
Vytvořeno: 23 September, 2021, 14:27

Chtěla bych poradit jaký testr nebo PH metr si mám koupit
Vložil novotna - 31/05/2011 19:30

_____________________________________

Vodu máme dost teplou a udržet ji pruzračnou je dost velký problém .Máme kapičkový testr i tabletkovy
,připadá mi ,že neukazují přesně.Prosím poradte mi jaký si mám koupit , abychom mohli rychle reagovat
na stav vody.Jestli je dobrý PH metr ,nebo fotometr .Předem děkuji Novotná
============================================================================

Re: Chtěla bych poradit jaký testr nebo PH metr si mám koupit
Vložil Pavel Dostál - 31/05/2011 20:18

_____________________________________

Dobrý večer. Pokud chcete něco kvalitnějšího, tak lze pořídit elektronický testr na pH, ORP (čistota
vody) a teplotu.
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/elektronicky-kapesni-tester-ph-orp-redox-potencial-a-teploty-ad
14-p-20312.html
Pouze pH a teplotu vody lze změřit el. testerem
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/elektronicky-kapesni-tester-ph-a-teploty-ad12-p-20311.html
Volný chlor je ale potřeba měřit něčím jiným. Fotometry jsou vcelku drahé - několik tisíc až desetitisíce
korun. Jsou určeny pro profesionální použití.
U klasických tabletových, proužkových nebo tabletových testerů je potřeba dávat pozor na co jsou
určeny. Některé měří celkový chlor, což není stejné jako volný chlor, který je potřeba. Pozor také na
stáří. Nejlépe jsou na tom asi tabletové testery, protože ty mají tablety zalepeny v obalu. Naopak u
proužkových a kapičkových testerů po otevření je vhodné je vypotřebovat včas. Přesnost vcelku jde, ale
jde také o to že každý člověk má jiný cit pro barvy a stupnice na obalu nebude také 100 %.
============================================================================

Re: Chtěla bych poradit jaký testr nebo PH metr si mám koupit
Vložil mracikzNR - 01/06/2011 09:07

_____________________________________

Dobrý deň,
Ja mam obyčajny klasicky tabletovy tester, ktory meria ja pH a tak isto meria aj Chlor. Chlor meria sice
celkovy, ale po pridani dalsej tabletky DPD 3 priamo do meranej vzorky, sa po odpočítaní nameranej
hodnoty, da chlor ktory potrebujete :)
Tento tester bol súčastotu Baličku START ktory obsahoval tablety Triplex Mini, Shock Chlor, a pH - . :)
============================================================================

Re:Chtěla bych poradit jaký testr nebo PH metr si mám koupit
Vložil LubosHa - 03/06/2015 00:22

_____________________________________

Nedovolená reklama smazána.
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Pokud chcete inzerovat pište na aliasproficz () gmail.com
Administrátor
============================================================================
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