
Red Sea Algae  Control  Test Kit  
 

obsahuje 2 přesné kolorimetrické testy pro dusičnany NO3 a fosforečnany PO4 
v uživatelsky příjemné formě. K zvýšení přesnosti měření je ve víku soupravy přiložený 
komparátor. Ten před začátkem měření vyjmeme a sundáme z něj dle obrázku spodní 
část. Vrchní část nasadíme  dle obrázku na kolorimetrické kolečko, otočené příslušnou 
stranou nahoru. Skladujte mimo dosah dětí.  

Měření obsahu dusičnanů NO3-.
1)Do obou přiložených skleněných lahviček dáme 16 ml zkoumané vody
2)Jednu (kontrolní) lahvičku vložíme do vnější komory komparátoru
3)Silně protřepeme (30 vteřin) Nitrate Pro Reagent A potom z něj nakapeme do druhé 
lahvičky 8 kapek, lahvičku uzavřeme a třepeme 15 vteřin
4)Přidáme 5 kapek Nitrate Pro Reagent B, lahvičku uzavřeme a třepeme 15 vteřin
5)Přidáme 5 kapek Nitrate Pro Reagent C, lahvičku uzavřeme a třepeme 15 vteřin
6)Sundáme kryt lahvičky a vložíme ji do vnitřní komory komparátoru
7)Po  9 minutách by již barva roztoku měly být stabilní a můžeme provést porovnávání 
zabarvení roztoku s barevnou škálou a odečtením tak dané hodnoty.  Zbarvení roztoku je 
stabilní dalších  5 minut.
8)V případě, že měřící škála nestačí (vysoký obsah dusičnanů), naředíme zkoumaný 
vzorek (1 ml vody z akvária/ + 15 ml RO vody) a měření opakujeme. Výsledné hodnoty 
pak odečítáme na přiložené tabulce.
9)Po skončení měření vše omyjeme a vypláchneme RO vodou.

Měření obsahu fosforečnanů PO4-.
1)Do obou přiložených skleněných lahviček dáme 17 ml zkoumané vody
2)Jednu (kontrolní) lahvičku vložíme do vnější komory komparátoru
3)Do druhé lahvičky přidáme 10 kapek Phosphate Pro Reagent A, lahvičku uzavřeme a 
protřepeme.
4) Přidáme 2 kapky Phosphate Pro Reagent B, lahvičku uzavřeme a protřepeme.
5)Sundáme kryt lahvičky a vložíme ji do vnitřní komory komparátoru.
6)Po  6 minutách by již barva roztoku měly být stabilní a můžeme provést porovnávání 
zabarvení roztoku s barevnou škálou a odečtením tak dané hodnoty.  Zbarvení roztoku je 
stabilní dalších  5 minut.
7)V případě, že měřící škála nestačí (vysoký obsah fosforečnanů), naředíme zkoumaný 
vzorek (2 ml vody z akvária + 15 ml RO vody) a měření opakujeme. Výsledné hodnoty pak
odečítáme na přiložené tabulce.
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