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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. 

KIỂM TRA BAN ĐẦU 
 

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 bộ cung caáp goàm: 

 Thuốc thử đo Clo dư (200 gói) 

 Chai Demineralizer có nắp. 

 1 đĩa soi màu. 

 2 ống thủy tinh có nắp 

 1 pipet nhựa (3 mL) 

 Höôùng daãn söû duïng  

Chuù yù:  Baát  kyø  khoaûn naøo keå treân coù khieám khuyeát, haõy 

göûi traû laïi chuùng toâi trong nguyeân daïng ñoùng goùi ban  ñaàu. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

 

Thang đo 0 đến 0.7 mg/L (ppm) cho Clorine LR 

0 đến 3.5 mg/L (ppm) cho Clorine MR 

Gia số nhỏ nhất LR: 0.02 mg/L  

MR: 0.1 mg/L 

Phương pháp 

phân tích 

Soi màu 

 

Kích thước mẫu 5 mL hoặc 10 mL 

Số lượng mẫu 200 

Kích thước 235 x 175 x 115 mm  

Khối lượng 647 g 

 

 

 

 

Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH 
 

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) 

 

PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
 

Phản ứng giữa clorine với thuốc thử DPD tạo màu hồng 

trong mẫu tỉ lệ thuận với nồng độ clorine. 
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HƯỚNG DẪN ĐO 
 

 

1. Ñeå ño chlorine töï do trong thang ño 0 - 0.7 mg/L, kieåm 

tra ñóa göông, naép giöõ vaø ñóa so maøu ñaõ laép trong maùy. 

Neáu chöa, tieán haønh laép theo hình döôùi. 

 

2. Dùng pipet bôm ñaày 10ml mẫu vaøo töøng oáng thuyû tinh. 

3. Ñaët moät trong caùc loï thuyû tinh vaøo beân traùi thieát bò. 

Ñaây laø maåu blank. 

 

4. Thaùo boû naép vaø ñoå ñaày bình Demineralizer 

bottle vôùi nöôùc maùy. 

 

5. Ñaäy naép laïi vaø laéc nheï bình ít nhaát 2 phuùt. 

Bình nöôùc khöû khoaùng giôø ñaõ saõn saøng 

 

6. Ñoå nöôùc khöû khoaùng vaøo 1 loï thuyû tinh khaùc ñeán möùc 

20ml. Sau ñoù, ñaäy naép vaø laéc nheï 

 

7. Thaùo naép vaø cho theâm 1 goùi HI 93701-0 thuoác thöû 

chlorine. Laéc nheï, ñaây laø maåu phaûn öùng 

 

8. Thaùo naép vaø ñaët loï phaûn öùng vaøo beân phaûi thieát bò 

9. Caàm vaø höôùng phía treân thieát bò veà höôùng coù aùnh saùng 

 

10. Giöõ thieát bò caùch maét 30-40 cm ñeå quan saùt maøu. 

Xoay ñóa so maøu cho ñeán khi maøu trung nhau. Ñoïc 

giaù trò treân cöûa soå maùy vaø chia cho 5 ñeå thu keát quaû 

mg/L (ppm) cuûa chlorine 

 

11. Ñeå ño chlorine töï do trong thang ño 0 - 3.5 mg/L, 

kieåm tra ñóa göông, naép giöõ vaø ñóa so maøu ñaõ laép 

trong maùy. Neáu chöa, tieán haønh laép theo hình döôùi 

 

12. Söû duïng pipette bôm ñaày 5ml maåu vaøo töøng oáng thuyû 

tinh. Ñaët moät trong caùc loï thuyû tinh vaøo beân traùi thieát 

bò. Ñaây laø maåu blank. 

13. Loï thuyû tinh coøn laïi theâm 10ml nöôùc khöû khoaùng vaø 

laéc nheï 

 

14. Thaùo naép vaø cho theâm 1 goùi HI 93701-0 thuoác thöû 

chlorine. Laéc nheï, ñaây laø maåu phaûn öùng. 

 

15. Thaùo naép vaø ñaët loï phaûn öùng vaøo beân phaûi thieát bò 

16. Caàm vaø höôùng phía sau löng cuûa thieát bò veà höôùng coù 

aùnh saùng 
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17. Giöõ thieát bò caùch maét 30-40 cm ñeå quan saùt maøu. Xoay 

ñóa so maøu cho ñeán khi maøu trùng nhau. Ñoïc giaù trò 

treân đĩa laø keát quaû mg/L (ppm) cuûa chlorine. 

 

 

Để có kết quả tốt nhất: 

Thực hiện khoảng ba lần và lấy giá trị trung bình ( chia tổng 

kết quả của 3 lần cho 3). Màu của mẫu có thể gây ảnh 

hưởng đến việc so màu đọc kết quả nên cần xử lí màu trong 

mẫu trước khi thực hiện. Nên lọc mẫu để loại bỏ chất lơ 

lửng trong mẫu. 

Chú ý: 

Bức xạ trong tia cực tím có thể làm mờ nhạt màu sắc. Khi 

không sử dụng, bảo quản đĩa so màu noi khô ráo, tránh ánh 

sáng trực tiếp. 

Yếu tố gây nhiễu: 

Brom, Iot, Flo, Ozone, Mangan Oxit và Crom Oxit. 

 

PHỤ KIỆN 
 

HI 93701-01 

HI 93701-03 

HI 740231 

DEMI-10 

 

Thuốc thử Clo dư (100 lần đo) 

Thuốc thử Clo dư (300 lần đo) 

Xi lanh 20mL có nắp (20 cái) 

Chai khử khoáng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyù khaùch haøng löu yù, 

Tröôùc khi söû duïng caùc saûn phaåm naøy, phaûi baûo ñaûm chuùng 

thích hôïp vôùi moâi tröôøng laøm vieäc. Söû duïng caùc saûn phaåm 

naøy trong khu vöïc daân cö coù theå gaây nhieãu khoâng theå chaáp 

nhaän lieân quan ñeán caùc thieát bò radio vaø tivi. Baàu thuûy tinh 

ôû ñaàu ñieän cöïc nhaïy caûm vôùi söï phoùng ñieän. Luoân traùnh 

chaïm vaøo baàu thuûy tinh naøy. Trong quaù trình söû duïng, neân 

duøng daây noái ESD ñeå traùnh laøm hoûng ñieän cöïc do phoùng 

ñieän. Baát kyø bieán ñoåi naøo do ngöôøi söû duïng ñöa vaøo thieát 

bò cung caáp coù theå laøm giaûm hieäu suaát EMC (khaû naêng 

töông thích vôùi ñieän töø tröôøng) cuûa thieát bò. 

Ñeå traùnh soác ñieän, ñöøng söû duïng thieát bò khi ñieän theá taïi 

beà maët ño vöôït quaù 24 VAC hay 60 VDC. 

Khoâng ñöôïc tieán haønh ño trong caùc loø vi soùng ñeå traùnh 

hoûng hay chaùy maùy. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


