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Kính göûi quyù khaùch haøng, 

Caûm ôn quyù khaùch ñaõ choïn saûn phaåm cuûa Hanna.  

Vui loøng ñoïc kyõ baûn Höôùng daãn söû duïng (HDSD) naøy 

tröôùc khi söû duïng maùy. 

HDSD naøy caáp ñaày ñuû thoâng tin caàn thieát ñeå söû duïng 

ñuùng thieát bò, ñoàng thôøi giuùp ngöôøi söû duïng coù khaùi 

nieäm roõ raøng ñeå coù theå öùng duïng roäng raõi thieát bò.  

Heä thieát bò naøy ñöôïc saûn xuaát theo ñuùng tieâu chuaån CE. 

Moïi baûn quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù. Caám sao cheùp toaøn boä hay moät phaàn 

saûn phaåm maø khoâng ñöôïc söï cho pheùp cuûa Hanna Instruments Inc., 

Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA., chuû baûn quyeàn. 

Hanna Instruments ñaêng kyù quyeàn söûa ñoåi thieát keá, caáu truùc vaø 

hình daùng cuûa saûn phaåm maø khoâng caàn thoâng baùo tröôùc. 

 

KIEÅM TRA BAN ÑAÀU 

Xin vui loøng kieåm tra saûn phaåm caån thaän. Chaéc chaén 

raèng thieát bò khoâng bò hö hoûng. Trong tröôøng hôïp coù hö 

hoûng vui loøng lieân heä vôùi nhaø cung caáp gaàn nhaát. 

Moãi boä HI38017 bao goàm: 

 Thuốc thử Clo dö HI93701-0 (100 goùi) 

 Thuoác thöû Clo toång HI93710-0 (100 goùi) 

 Bình khử khoáng với nắp đậy khoảng 12 lít nước cất 

(phụ thuộc vào độ cứng của nước) 

 1 đĩa kiểm tra (bao gồm gương, khoang đựng gương 

và đĩa) 

 2 lọ nhỏ có nắp 

 1 pipet thủy tinh (3ml) 

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 

Phạm vi 0 – 0.7 mg/l (ppm) đối với Clo LR 

0 – 3.5 mg/l (ppm) đối với Clo MR 

Gia số LR: 0.02 mg/l 

MR: 0.1 mg/l 

Phương pháp  Thiết bị đo màu 

Kích thước mẫu 10 ml (LR), 5 ml (MR) 

Số lượng kiểm tra 100 Clo tự do/ 100 Clo tổng 

Kích thước 235x175x115 mm (9.2x6.9x4.5”) 

Khối lượng 696g (24.6 oz.) 

 

 

 

YÙ NGHÓA VAØ MUÏC ÑÍCH SÖÛ DUÏNG 

Clo thöôøng ñöôïc söû duïng nhö laø chaát khöû truøng nöôùc trong 

nhieàu öùng duïng töø xöû lyù nöôùc uoáng vaø nöôùc thaûi, caùc heä 

thoáng veä sinh hoà bôi vaø hoà nöôùc khoaùng ñeán quaù trình cheá 

bieán thöïc phaåm vaø tieät truøng. Clo coù maët trong nöôùc keát 

hôïp vôùi vi khuaån, chæ ñeå moät phaàn cuûa khoái löôïng ban ñaàu 

(clo töï do) tieáp tuïc quaù trình khöû truøng. Neáu löôïng clo töï do 

khoâng töông thích vôùi pH, nöôùc seõ coù vò vaø muøi khoù chòu vaø 

khaû naêng khöû truøng cuûa clo seõ bò giaûm. 

Clo töï do phaûn öùng vôùi ion amoni vaø caùc hôïp chaát höõu 

cô ñeå hình thaønh caùc hôïp chaát clo, keát quaû laø laøm giaûm 

khaû naêng khöû truøng so vôùi clo töï do. Caùc hôïp chaát clo 

cuõng nhö chloroform hình thaønh clo lieân keát. Clo lieân 

keát vaø clo töï do goïi chung laø clo toång. 

Clo töï do coù khaû naêng khöû truøng cao hôn, trong khi ñoù 

clo lieân keát coù khaû ñoä beàn cao hôn vaø ít bay hôi hôn. 

Löu yù: mg/L töông ñöông vôùi ppm (phaàn trieäu) 

HÖÔÙNG DAÃN VAÄN HAØNH 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG 

 Để đo clo trong phạm vi từ 0-0.7mg/l, xác nhận 

miếng gương, khoang chứa và đĩa được cài đặt lại 

trong đĩa kiểm tra. Nếu không, cài đặt chúng như 

được xem trong hướng dẫn.  

 
 

 Sử dụng pipet để làm đầy ống thủy 

tinh bằng 10ml mẫu (đến vạch) 

 

 Cho vào một trong các ống vào bên tay trái của đĩa 

kiểm tra. Đây là mẫu trắng 

 

 

 

 

 



 

 Lấy nắp ra và làm đầy bình khử khoáng 

bằng nước máy 

 

 Đóng nắp và lắc nhẹ ít nhất 2 phút. Nước cất bây giờ 

đã sẵn sàng 

 
 Bằng cách nhẹ nhàng siết chặt cái bình, cho thêm 

nước cất vào ống còn lại cho đến vạch 20ml . Đóng 

nắp và lắc để trộn 

 
 Lấy nắp ra và cho thêm chất thử cụ thể 

 Clo tự do: 1 gói thuốc thử HI 93701-0  

 Clo tổng: 1 gói thuốc thử HI 93711-0 

 

 

 

 Đóng nắp và lắc  

 

 Trong trường hợp quyết định Clo tổng, chờ 2 phút để 

phản ứng thực hiện. Đây chính là mẫu phản ứng  

 Lấy nắp ra và cho thêm mẫu phản ứng vào góc bên 

phải của đĩa kiểm tra.  

 

 Giữ đĩa kiểm tra để nguồn ánh sáng nhẹ có thể xâm 

nhập vào mẫu từ phía trên.  

 

Giữ cho đĩa kiểm tra trong khoảng cách từ 30-40cm (12-

16”) từ mắt đến hợp màu sắc. Xoay đĩa trong lúc nhìn 

cho cửa sổ kiểm tra màu và dừng khi bạn tìm thấy màu 

hợp. Đọc giá trị trong cửa sổ kết quả và chia nó cho 5 để 

thu được mg/l (ppm) của Clo 

Để có kết quả tốt nhất: 

Thực hiện đọc kết quả trong 3 lần và lấy giá trị trung bình 

(chia cho 3 lần tổng của 3 số). Các mẫu màu sẽ làm quá 

trình hợp màu xảy ra khó hơn và nó nên được xử lý thích 

hợp trước khi thực hiện kết quả kiểm tra. Các vấn đề bị 

đình trệ với số lượng lớn nên được loại bỏ bằng phương 

pháp lọc ưu tiên 

Chú ý:  

Sự bức xạ tia cực tím sẽ làm bạc màu. Khi không được sử 

dụng, giữ đĩa đực bảo vệ khỏi ánh sáng, trong nơi mát và 

khô 

Các chất gây nhiễu: 

 Brom, Iot, Flour, Ozone, Mangan oxi hóa và Crom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


