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3.

Nowa jakość w badaniu parametrów wody
  

1
4
3

Tworzenie
nowych metod

Możliwość
rozbudowy

Przyjazny 
środowisku

Funkcja
przewodnika 

metody

fotometr odkryty na nowo

Fotometry Exaqua PRO3 i PRO6 są perfekcyjnym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy mają potrzebę 
kontrolowania parametrów wody w dowolnym miejscu i czasie. Pozwalają na pomiary w akwariach 
słodkowodnych i morskich, ale także w oczkach wodnych i hodowlach hydroponicznych. Dzięki szerokiemu 
wyborowi zestawów odczynników i wielu funkcjonalnościom, fotometry Exaqua doskonale sprawdzają 
się również w wielu innych zastosowaniach, wśród nich do badania jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi lub do celów hodowlanych, lub jako przydatna pomoc naukowa w ekoedukacji.

Wyposażenie fotometrów Exaqua w szereg innowacyjnych funkcji daje możliwość ich stosowania w domu, 
lub w terenie. Funkcje, które najbardziej przekładają się na elastyczność obsługi to: niespotykana dotąd 
odporność układu fotometrycznego na światło zewnętrzne, intuicyjny interfejs z funkcją przewodnika oraz 
nowoczesne kanały komunikacyjne pozwalające na łatwe przesyłanie i zarządzanie danymi pomiarowymi.



Innowacyjny wieloparametrowy fotometr

PRO 3 i PRO 6
wieloparametrowy fotometr

Exaqua PRO 3
Exaqua PRO 6
Exaqua PRO 3 set 1
Exaqua PRO 6 set 1 9116

9113

9106

9103

Numer katalogowy:

Skład zestawów 
Exaqua PRO 3 set 1 i PRO 6 set 1:

– Walizka transportowa
– Fotometr
– Strzykawka 5 ml
– Kabel USB z zasilaczem
– Fiolki na próbki z nakrętkami (4 szt.)
– Instrukcja obsługi
– Certyfikat jakości
– Zestaw licencji Exaqua Z-methods pack
– Karta gwarancyjna

Pomiar w zakresie
kilku długości fal (kanałów):

PRO 3: 470 nm, 520 nm i 610 nm
PRO 6: 430 nm, 470 nm, 520 nm, 
              560 nm, 610 nm i 650 nm

fotometr odkryty na nowo



I  Numer katalogowy: 8930

Wymiary:                  29 × 34 × 7,5 cm

Akcesoria
Walizka na odczynniki

Zapewniająca bezpieczny transport, wygodna walizka
na odczynniki Exaqua. Może pomieścić do 28 
butelek/pojemników wraz ze strzykawkami, fiolkami 
na próbki i innymi akcesoriami. 

Walizka zawiera 2 butelki (100 ml) 
z wodą deminaralizowaną.

Aplikacja mobilna

REPORTER

5.

Walizka na fotometr i odczynniki
Zapewniająca bezpieczny transport, wygodna walizka 
na fotometr i odczynniki Exaqua. Może pomieścić do  
15 butelek/pojemników wraz ze strzykawkami, fiolkami
na próbki i innymi akcesoriami.

Walizka zawiera 1 butelkę (100 ml) 
z wodą demineralizowaną.

I  Numer katalogowy: 8920

Wymiary:                  29 × 34 × 7,5 cm

Dzięki intuicyjnej obsłudze w wygodny sposób zarządzaj  
danymi zarejestrowanymi na twoim fotometrze Exaqua
Twórz rejestry danych pomiarowych na smartfonie lub tablecie
Prosty sposób na generowanie wykresów i tabel w oparciu 
o zgromadzone dane
Filtruj wyniki pomiarowe według wybranych kryteriów
Dziel się swoim doświadczeniem i wiedzą dzięki opcji eksportu
danych w formie plików PDF lub arkuszy kalkulacyjnych



Exaqua fotometr odkryty na nowoWewnątrz ExaquaWater quality control
Badanie przydatności wody do spożycia w dowolnym miejscu i czasie

MAŁA WALIZKA
·  EXAQUA PRO3
  przenośny wieloparametrowy 
  fotometr z:
   - Kabel USB z zasilaczem
   - Instrukcja obsługi
·  Licencje
   - Exaqua Basic
   - Exaqua Exatitr
·  Fiolka z nakrętką - 4 szt.
·  Strzykawka 5 ml

DUŻA WALIZKA
·  pH 4.5-9.0 (metoda Z050F)
   - Odczynnik pH 4,5-9,0
·   Zasadowość  KH (metoda  Z010F)
   - Odczynnik KH
   - Strzykawka 1 ml
·   Twardość ogólna (metoda  Z021)
   - Odczynnik GH-1
   - Odczynnik GH-2
   - Strzykawka z końcówką1 ml 
   - Fiolka z nakrętką z otworem

Skład zestawu walizkowego:

·  Siarczany SO₄
  (metoda Z610F)

₄   - Odczynnik SO -1
₄   - Odczynnik w proszku SO -2

   - Szpatułka
 Żelazo Fe (metoda Z410)
   - Odczynnik w proszku Fe
   - Szpatułka
·  Miedź Cu woda słodka
 (metoda Z430F)
   - Odczynnik Cu-1
   - Odczynnik Cu-2
·  Mangan Mn (metoda  Z420)
   - Odczynnik w proszku Mn-1
   - Odczynnik Mn-2
   - Odczynnik Mn-3
   - Odczynnik Mn-4
   - Szpatułka
·  Dodatkowe akcesoria:
   - Strzykawka 1 ml  – 1 pc. 
   - Strzykawka 5 ml – 2 pcs.
   - Ściereczka czyszcząca
   - Woda demineralizowana 100 ml

·  Azotyny  NO  wysoki/niski2

  zakres (metoda Z220H/L)
   - Odczynnik NO₂-1
   - Odczynnik NO₂-2
·  Azotany NO₃ wysoki/niski 
  zakres (metoda  Z210H/L)
  - Odczynnik NO₃-1
  - Odczynnik NO₃-3
  - Odczynnik w proszku NO₃-2
  - Szpatułka
  - Strzykawka 1 ml
·  Amoniak całkowity NH₄ woda 
  słodka (metoda  Z230)

₄   - Odczynnik NH -1
₄   - Odczynnik NH -3

₄   - Odczynnik w proszku NH -2
   - Szpatułka
·  Fosforany PO₄ woda słodka
  (metoda  Z240F)

₄   - Odczynnik PO -1
₄   - Odczynnik w proszku PO -2

   - Szpatułka

11 parameters / 13 methods

Obszary zastosowań:

Badanie jakości wody
Woda pitna
Instalacje uzdatniania wody
Naturalne ujęcia wody 
(studnie)
Ochrona środowiska 
Ekoedukcja

I  Nr kat. 9810

11 parametrów / 13 metod

Na pakiet składają się odczynniki dobrane pod kątem ogólnego badania jakości wody. Zestaw zawiera małą walizkę 
z fotometrem Exaqua oraz dużą walizkę z odczynnikami i wszelkimi niezbędnymi akcesoriami do szybkiego pomiaru 
najistotniejszych parametrów pozwalających na wstępną ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi, w hodowli 
zwierząt oraz ocenę jakości wody w środowisku. Walizki dzięki małym rozmiarom oraz umieszczeniu komponentów 
w dobrze dopasowanych gniazdach wykonanych z odpornej gąbki mogą być transportowane w dowolnej pozycji. 
Dodatkowo, zastosowanie w fotometrach Exaqua innowacyjnej technologii Rayject pozwala na wykonywanie pomiarów 
niezależnie od warunków oświetlenia, co sprawia, że kontrola jakości wody w terenie (w naturalnych ujęciach wody, 
w studniach, rzekach lub jeziorach) jeszcze nigdy nie była tak łatwa.



Obszary zastosowań:
Akwaria morskie

Naturalna woda morska

Ekoedukacja

Skład zestawu walizkowego:
·  Wapń Ca woda morska (metoda Z462)
   - Odczynnik  Ca-1
   - Odczynnik  Ca-3
   - Odczynnik w proszku Ca-2
   - Szpatułka
   - Strzykawka 1 ml z końcówką
   - Fiolka z nakrętką z otworem 
·  Magnez Mg woda morska (metoda Z463)
   - Odczynnik  Mg-1
   - Odczynnik  Mg-2 
   - Strzykawka 1 ml z końcówką
   - Fiolka z nakrętką z otworem
·  Dodatkowe akcesoria:
   - Fiolka z nakrętką – 4 szt.
   - Strzykawka 5 ml – 2 szt.
   - Ściereczka czyszcząca
   - Woda demineralizowana 100 ml

7.

Exaqua fotometr odkryty na nowoWewnątrz ExaquaMarine Water Set
Kontrola parametrów w wodzie morskiej łatwiejsza niż kiedykolwiek

7 parametrów / 9 metod

I  Nr kat. 9830

Zestaw zawiera fotometr oraz odczynniki niezbędne do kontroli podstawowych parametrów w akwariach morskich 
i naturalnej wodzie morskiej. Doskonale sprawdzi się również jako pomoc naukowa w ekoedukacji.  Pozwala na 
wykonywanie pomiaru najistotniejszych parametrów warunkujących prawidłowy wzrost i kondycję organizmów 
morskich. Oprócz fotometru Exaqua i odczynników w skład zestawu wchodzą również wszystkie akcesoria konieczne 
dla szybkiego wykonania pomiaru. Wszystkie komponenty zestawu są umieszczone w poręcznej walizce, w dobrze 
dopasowanych gniazdach wykonanych z odpornej gąbki. Zapobiega to ich przemieszczaniu się w trakcie transportu 
bez względu na pozycję w jakiej walizka zostanie ułożona. Dodatkowo użytkownik zyskuje możliwość wygodnej 
organizacji i korzystania z odczynników i akcesoriów w dowolnym miejscu i warunkach.



Exaqua fotometr odkryty na nowoWewnątrz ExaquaFresh Water Set
Teraz parametry w wodzie słodkiej zawsze pod kontrolą

Skład zestawu walizkowego:

Obszary zastosowań:
    Akwaria słodkowodne 
    Stawy ogrodowe
    Hodowle hydroponiczne
    Ekoedukacja

7 parametrów / 9 metod

·  Amoniak całkowity NH₄ woda słodka (metoda Z230)
₄   - Odczynnik  NH -1
₄   - Odczynnik  NH -3

₄   - Odczynnik w proszku NH -2
   - Szpatułka 
·   Fosforany PO₄ woda słodka (metoda Z240F)

₄  - Odczynnik   PO -1
₄  - Odczynnik w proszku PO -2

  - Szpatułka
·  Dodatkowe akcesoria:
  - Fiolka z nakrętką – 4 szt.
  - Strzykawka 5 ml
  - Ściereczka czyszcząca
  - Woda demineralizowana 100 ml

I  Nr kat.: 9820

Zestaw zawiera fotometr oraz wszystkie odczynniki i akcesoria niezbędne do kontroli podstawowych parametrów 
wody w akwariach słodkowodnych i oczkach wodnych. Jest szczególnie przydatny do wykonywania analiz wody 
w terenie (nad jeziorem, rzeką, strumieniem) dzięki zastosowaniu innowacyjnego układu fotometrycznego całkowicie 
odpornego na światło zewnętrzne oraz kompaktowej walizce zapewniającej bezpieczne transportowanie zestawu 
pomiarowego oraz wygodną organizację i korzystanie z odczynników i akcesoriów. Wszystkie komponenty zestawu 
są umieszczone w poręcznej walizce, w dobrze dopasowanych gniazdach wykonanych z odpornej gąbki. Zapobiega 
to ich przemieszczaniu się w trakcie transportu bez względu na pozycję w jakiej walizka zostanie ułożona. Zestaw 
doskonale sprawdzi się również jako pomoc dydaktyczna w edukacji szkolnej, zwłaszcza w zakresie zagadnień 
dotyczących ochrony środowiska.



Exaqua fotometr odkryty na nowoWewnątrz ExaquaWater Plant Set
Szybka i wygodna kontrola dla właściwego wzrostu roślin akwariowych

Skład zestawu walizkowego:

·  Wapń Ca woda słodka (metoda Z472)
   - Odczynnik Ca-1
   - Odczynnik  Ca-3
   - Odczynnik w proszku Ca-2
   - Szpatułka
   - Strzykawka 1 ml z końcówką
   - Fiolka z nakrętką z otworem 
·  Magnez Mg woda słodka (metoda Z473)
  - Odczynnik  Mg-1
  - Odczynnik  Mg-2
  - Strzykawka 1 ml z końcówką
  - Fiolka z nakrętką z otworem
·  Dodatkowe akcesoria:
  - Fiolka z nakrętką – 4 szt.
  - Strzykawka 5 ml
  - Ściereczka czyszcząca
  - Woda demineralizowana 100 ml

8 parametrów / 10 metod

9.

Obszary zastosowań:
    Akwaria słodkowodne 
    z roślinami
    Stawy ogrodowe
    Hodowle hydroponiczne
    Ekoedukacja

I  Nr kat. 9840

Zestaw zawiera fotometr oraz odczynniki niezbędne do kontroli podstawowych parametrów wody w akwariach 
słodkowodnych z roślinami, w oczkach wodnych, a także przy uprawach hydroponicznych. Zestaw doskonale 
sprawdzi się również jako pomoc naukowa w ekoedukacji.  Pozwala na wykonywanie pomiarów najistotniejszych 
parametrów warunkujących prawidłowy wzrost i kondycję roślin wodnych. Oprócz fotometru Exaqua 
i odczynników w skład zestawu wchodzą również wszystkie akcesoria konieczne dla szybkiego wykonania pomiaru. 
Wszystkie komponenty są umieszczone w poręcznej walizce, w dobrze dopasowanych gniazdach wykonanych 
z odpornej gąbki. Zapobiega to ich przemieszczaniu się w trakcie transportu bez względu na pozycję w jakiej 
walizka zostanie ułożona. Jednocześnie daje użytkownikowi możliwość bezpiecznego transportowania zestawu 
pomiarowego oraz wygodną organizację i korzystanie z odczynników i akcesoriów.



Wewnątrz ExaquaOdczynniki Exaqua
Zasadowość KH Z010                            |   Nr kat. 8010
Zestaw odczynników do oznaczania twardości węglanowej 
(Zasadowość KH) w wodzie słodkiej i morskiej w zakresach:
od 0,5 do 30 °d – woda słodka, od 0,5 do 20 °d – woda morska              
z rozdzielczością 0,5 °d
Skład zestawu:
Odczynnik KH, strzykawka 1 ml
Dla około 40 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z010F i Z010M

    
Video 

instrukcja

Video 
instruction

Video
instrukcja 

T  GH Z021wardość ogólna              |  Nr kat. 8021
Zestaw odczynników do oznaczania twardości ogólnej
(GH) w wodzie słodkiej w zakresie:
1 – 50 °d z rozdzielczością 0,5 °d
Skład zestawu:
Odczynnik  GH-1, Odczynnik GH-2, strzykawka 1 ml z końcówką i fiolka
Dla około 40 testów (przy średniej twardości ogólnej 12,5 °d)
Procedura pomiaru: Metoda Z021.

Video 
instrukcja

pH 4.5-6.0                                    |  Nr kat. 8030 Z030
Zestaw odczynników do oznaczania pH w wodzie słodkiej 
w zakresie od 4,5 do 6,0 z rozdzielczością 0,05 pH
Skład zestawu:
Odczynnik pH 4,5-6,0, strzykawka 1 ml
Dla około 40 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z030

Video 
instrukcja

pH 6.0-8.5  Z040                                       |  Nr kat. 8040
Zestaw odczynników do oznaczania pH w wodzie słodkiej 

  w zakresie od 6,0 do 8,5 z rozdzielczością 0,05 pH
Skład zestawu:

 Odczynnik pH 6,0-8,5, strzykawka 1 ml
Dla około 40 testów

 Z040Procedura pomiaru: Metoda

Video 
instrukcja

pH 4.5-9.0  Z050                                          |  Nr kat. 8050
Zestaw odczynników do oznaczania pH w wodzie słodkiej
i morskiej w zakresie od 4,5 do 9,0 z rozdzielczością 0,05 pH
Skład zestawu:
Odczynnik pH 4,5-9,0
Dla około 100 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z050F – woda słodka / 
Z050M – woda morska

Video 
instruction

Video 
instrukcja

Azotany NO₃ Z210                                      |  Nr kat. 8210
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości azotanów 
w wodzie słodkiej i morskiej w zakresach:
• wysoki zakres – od 5 do 150 mg/l z rozdzielczością 1,0 mg/l
• niski zakres – od 0,5 do 30 mg/l z rozdzielczością 0,5 mg/l
Skład zestawu:
Odczynnik NO₃-1, Odczynnik NO₃-3, Odczynnik w proszku NO₃-2, szpatułka, strzykawka 1 ml
Dla około 85 testów.
Procedura pomiaru: Metoda Z210H – wysoki zakres / Z210L – niski zakres.
UWAGA: do wykonania pomiaru dla zakresu wysokiego (metoda Z210H), konieczne jest również użycie 
wody demineralizowanej (nr kat. 8903/100 ml lub 8905/1000 ml) dostępnej jako osobny produkt



Azotyny NO₂ Z220                                        |  Nr kat. 8220
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości azotynów 
w wodzie słodkiej i morskiej w zakresach:
• wysoki zakres – od 1 do 6 mg/l z rozdzielczością 0,05 mg/l
• niski zakres – od 0,02 do 1,5 mg/l z rozdzielczością 0,01 mg/l
Skład zestawu:

₂ ₂Odczynnik NO -1, Odczynnik NO -2
Dla około 50 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z220H – wysoki zakres / Z220L – niski zakres

 

Video 
instruction

Video 
instrukcja

Video 
instrukcja

Video 
instrukcja

Fosforany PO  Z240 ₄                                  |  Nr kat. 8240
Zestaw odczynników do oznaczania stężenia fosforanów w wodzie
słodkiej i morskiej w zakresie od 0,05 do 10 mg/l z rozdzielczością 0,01 mg/l

Skład zestawu:
₄ ₄Odczynnik PO -1, Odczynnik PO -2, szpatułka

Dla około 35 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z240F – woda słodka / Z240M – woda morska

Video 
instrukcja

Żelazo Fe                                                   |  Nr kat. 8410Z410
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości żelaza w wodzie słodkiej 
i morskiej w zakresie od 0,05 do 10 mg/l z rozdzielczością 0,01 mg/l
Skład zestawu:

Odczynnik w proszku Fe, szpatułka
 30 testówDla około 

Procedura pomiaru: Metoda Z410

Video 
instruction

Video 
instrukcja

Amoniak całkowity N ₄H Z230          |  Nr kat. 8230
Zestaw odczynników do oznaczania amoniaku całkowitego
w wodzie słodkiej w zakresie od 0,1 do 5 mg/l z rozdzielczością 0,05 mg/l
Skład zestawu:
Odczynnik NH₄-1, Odczynnik NH₄-3, Odczynnik w proszku NH₄-2, szpatułka
Dla około 55 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z230

Video 
instrukcja

Amoniak całkowity NH₄  
woda morska Z231                      |  Nr kat. 8231                   
Zestaw odczynników do oznaczania amoniaku całkowitego  
w wodzie morskiej w zakresie od 0,1 do 3 mg/l z rozdzielczością 0,05 mg/l

Skład zestawu:
Odczynnik NH₄-1, Odczynnik NH₄-2, Odczynnik NH₄-3
Dla około  35 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z231

Mangan Mn Z420                                          |  Nr kat. 8420
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości manganu w wodzie słodkiej 
w zakresie od 0,05 do 5 mg/l z rozdzielczością 0,01 mg/l

Skład zestawu:
Odczynnik w proszku Mn-1, Odczynnik Mn-2, Odczynnik Mn-3
Odczynnik Mn-4, szpatułka
Dla około 35 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z420

11.



Miedź Cu                                                |  Nr kat. 8430Z430 
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości  miedzi 
w wodzie słodkiej i morskiej w zakresie:
woda słodka – od 0,02 do 5 mg/l z rozdzielczością 0,02 mg/l
woda morska – od 0,08 do 3 mg/l z rozdzielczością 0,02 mg/l
Skład zestawu:

Odczynnik Cu-1, Odczynnik Cu-2
Dla około 70 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z430F – woda słodka / Z430M – woda morska

  
Video 

instrukcja

Video 
instruction

Video 
instrukcja

Krzem Si Z440                                                |  Nr kat. 8440
Zestaw odczynników do oznaczania  zawartości krzemu w wodzie  
słodkiej i morskiej w zakresie od 0,05 do 7 mg/l z rozdzielczością 0,01 mg/l
Skład zestawu:
Odczynnik Si-1, Odczynnik w proszku Si-2, szpatułka
Dla około 55 testów 
Procedura pomiaru: Metoda Z440 

Video 
instrukcja

Video 
instrukcja

Wapń woda morska Z462 Ca         |  Nr kat. 8462
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości wapnia (Ca) 
w wodzie morskiej : w zakresie
200-600 mg/l  8 mg/lz rozdzielczością
Skład zestawu:
Odczynnik Ca-1, Odczynnik Ca-3, Odczynnik w proszku Ca-2, szpatułka,
strzykawka 1 ml z końcówką i fiolka z nakrętką z otworem
Dla około ów (przy średniej zawartości wapnia 425 mg/l)40 test

Video 
instrukcja

Magne  Mg Z463z woda morska   |  Nr kat. 8463
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości magnezu (Mg) 
w wodzie morskiej w zakresie:
od 500 do 1600 mg/l z rozdzielczością 18 mg/l
Skład zestawu:
Odczynnik Odczynnik szt. strzykawka z końcówką Mg-1,  Mg-2 (2 ), 1 ml 
i fiolka z nakrętką z otworem
Dla około 40 testów (przy średniej zawartości wapnia 425 mg/l i magnezu 1550 mg/l)
UWAGA: Zestaw do zakupu w komplecie z zestawem do Metody Z462, Wapń Ca woda 
morska (nr kat. 8462).

Video 
instruction

Video 
instrukcja

Potas K Z450                                                     |  Nr kat. 8450
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości potasu w wodzie słodkiej i morskiej.

 w zakresach:Woda słodka
• wysoki zakres – od 10 do 150 mg/l z rozdzielczością 0,5 mg/l
• niski zakres – od 2 do 20 mg/l z rozdzielczością 0,1 mg/l 

 w zakresie: od 50 do 500 mg/l z rozdzielczością 2,5 mg/lWoda morska
Skład zestawu:
Odczynnik w proszku K, szpatułka, strzykawka 1 ml
Dla około 25 testów. Procedura pomiaru: Metoda Z450H – wysoki zakres / Z450L – niski zakres  
/ Z450M – woda morska.
UWAGA: do wykonania pomiaru dla wody słodkiej - zakresu wysokiego (metoda Z450H) i wody morskiej
(Z450M) konieczne jest również użycie wody demineralizowanej (nr kat. 8903/100 ml lub 8905/1000 ml)  
dostępnej jako osobny produkt.

Wapń  woda słodka Z472 Ca               |  Nr kat. 8472
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości wapnia (Ca) 
w wodzie słodkiej w zakresie:
od 5 do 300 mg/l z rozdzielczością 3,2 mg/l
Skład zestawu:
Odczynnik Ca-1, Odczynnik Ca-3, Odczynnik w proszku Ca-2, szpatułka,
strzykawka 1 ml z końcówką i fiolka z nakrętką z otworem
Dla około 40 testów (przy średniej zawartości wapnia 84 mg/l)

Wewnątrz ExaquaOdczynniki Exaqua



Wewnątrz Exaqua

Video 
instrukcja

Video 
instrukcja

Video 
instrukcja

₂ Dwutlenek węgla CO Z630            |  Nr kat. 8630
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości dwutlenku węgla (CO₂)
w wodzie słodkiej w zakresie:
od 1 do 50 mg/l z rozdzielczością 0,25 mg/l
Skład zestawu:

CO₂ CO₂Odczynnik -1, Odczynnik -2, szpatułka
Dla około 40 testów (przy średniej zawartości dwutlenku węgla 20 mg/l)

Video 
instrukcja

Magne  Mg  Z4 3z  woda słodka 7    |  Nr kat. 8473  Zestaw odczynników do oznaczania zawartości magnezu (Mg) 
w wodzie słodkiej w zakresie:
od 3 do 150 mg/l z rozdzielczością 1 mg/l
Skład zestawu:
Odczynnik Odczynnik strzykawka  z końcówką i fiolka z nakrętką  Mg-1,  Mg-2, 1 ml
z otworem
Dla około ów (przy średniej zawartości wapnia 65 mg/l i magnezu 15 mg/l)40 test
UWAGA: Zestaw do zakupu w komplecie z zestawem do Metody Z472, 
Wapń Ca woda słodka (nr kat. 8472)

₄Siarczany  SO  Z610                                   |  Nr kat. 8610
Zestaw do oznaczania zawartości siarczanów
w wodzie słodkiej i morskiej w zakresach:
• woda słodka – od 8 do 200 mg/l z rozdzielczością 2 mg/l
• woda morska –  od 200 do 3000 mg/l z rozdzielczością 20 mg/l
Skład zestawu:
Odczynnik SO₄-1, Odczynnik w proszku SO₄-2, szpatułka, strzykawka 1 ml
Dla około 70 testów
Procedura pomiaru: Metoda Z610F – woda słodka / Z610M – woda morska
UWAGA: do wykonania pomiaru dla wody morskiej (metoda Z610M), konieczne jest również użycie wody 
demineralizowanej (nr kat. 8903/100 ml lub 8905/1000 ml) dostępnej jako osobny produkt

Video 
instrukcja

Video 
instrukcja

13.

₂ Chlor wolny Cl Z640                                |  Nr kat. 8640
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości chloru wolnego (Cl₂)
w wodzie słodkiej w zakresie od 0,1 do 5,0 mg/l z rozdzielczością 0,01 mg/l

Skład zestawu:

Blister z tabletkami DPD No.1 – 5 szt., rozgniatacz
Dla około 50 testów

₂ Chlor całkowity Cl Z650                      |  Nr kat. 8650
Zestaw odczynników do oznaczania zawartości chloru całkowitego 
w wodzie słodkiej w zakresie od 0,1 do 5,0 mg/l z rozdzielczością 0,01 mg/l

Skład zestawu:
Blister z tabletkami DPD No.1 – 5 szt., 
blister z tabletkami DPD No.3 – 5 szt.,
rozgniatacz
Dla około 50 testów

Zestaw odczynników do oznaczania zawartości Tlenu rozpuszczonego (O )2

w wodzie słodkiej w zakresie:
od 1 do 10 mg/l z rozdzielczością 0,1 mg/l
Skład zestawu:

Odczynnik . odczynnik O -1 O -22 2

Dla około 50 testów



Exaqua fotometr odkryty na nowoWewnątrz ExaquaRefill Exaqua

Wykaz metod pomiarowych
Zeskanuj kod QR, lub odwiedź naszą stronę

Klucz licencyjny aktywujący 
podstawowe metody do 
pomiaru parametrów wody.
Zawartość pakietu licencyjnego 
(lista metod aktywowanych):

Exaqua Basic 

Z010F   – Zasadowość KH woda słodka
Z030    – pH 4,5 – 6,0  woda słodka
Z040   – pH 6,0 – 8,5 w oda słodka
Z050F  – pH 4,5 – 9,0 woda słodka
Z210H  – Azotany NO₃ wysoki zakres
Z210L – Azotany NO₃ niski zakres
Z220H – Azotyny NO₂ wysoki zakres
Z220L  – Azotyny NO₂ niski zakres
Z230 – Amoniak całkowity NH ₄    woda słodka
Z240F – Fosforany PO₄  woda słodka
Z410  – Żelazo Fe
Z420 – Mangan Mn
Z430F  – Miedź Cu woda słodka
Z440 – Krzem Si
Z450H – Potas K wysoki zakres
Z450L – Potas K niski zakres
Z610F – Siarczany SO₄ woda słodka
Z620  – Tlen rozpuszczony O₂

Klucz licencyjny aktywujący 
metody miareczkowe do pomiaru  
parametrów w wodzie słodkiej 
i morskiej.

Z021  –  Twardość ogólna (GH)
Z462  – Wapń Ca woda morska
Z463  – Magnez Mg woda morska
Z472  – Wapń Ca woda słodka
Z473 – Magnez Mg woda słodka
Z630 – Dwutlenek węgla CO₂

Użytkownik może w łatwy sposób poszerzać funkcjonalność fotometru Exaqua poprzez aktywację jednej z dostępnych 
licencji i zyskać dostęp do szerszego wyboru mierzonych parametrów / metod. Raz wprowadzony i aktywowany kod 
licencyjny zachowuje ważność po przywróceniu fabrycznych ustawień oprogramowania fotometru oraz po aktualizacjach. 

Fotometry Exaqua z aktywowaną licencją 
Exaqua Exatitr wyposażone są w innowacyjny 
system Exatitr będący funkcją przewodnika dla 
prostego i wygodnego pomiaru fotometrycznego 
metodą miareczkowania. Jedną z istotnych funkcji 
systemu jest rozpoznawanie i sygnalizacja 
akustyczna końca miareczkowania co zwalnia 
użytkownika z konieczności obserwacji zmiany 
zabarwienia próbki w trakcie dodawania titranta 
do roztworu analitu.

Video 
instruction

Czytaj 
więcej

Zestaw refill Basic                           |  nr kat: 8910
Zestaw uzupełniający do zestawu odczynników.
Do stosowania w (aplikacja): woda słodka/morska

Video 
instruction

Fiolka – 6 szt.
Strzykawka 5 ml – 1 szt.
Strzykawka 1 ml z końcówką – 1 szt.
Ściereczka czyszcząca – 1 szt.

Skład zestawu:

Zestaw refill Exatitr                        |  Nr kat. 8911
Zestaw uzupełniający do zestawu odczynników.
Do stosowania w (aplikacja): woda słodka/morska

Fiolka – 4 szt.

Strzykawka 5 ml – 1 szt.
Strzykawka 1 ml z końcówką – 2 szt.
Ściereczka czyszcząca – 1 szt.

Skład zestawu:

Czytaj 
więcej

Fiolka z nakrętką z otworem  – 2 szt.

Exaqua fotometr odkryty na nowoLicencje

Zawartość pakietu licencyjnego 
(lista metod aktywowanych):

http://www.exaqua.com/en/documents-to-download/


Exaqua fotometr odkryty na nowo

Klucz licencyjny aktywujący 
pakiet kompatybilności 
z metodami H do pomiaru 
wybranych parametrów
w wodzie słodkiej i morskiej.

H-methods

Zawartość pakietu licencyjnego 
(lista metod aktywowanych):

H700    – Amoniak, niski zakres HI 93700
H701     – Chlor wolny HI 93701
H702     – Miedź, wysoki zakres HI 93702
H705    – Krzem, niski zakres HI 93705
H707    – Azotyny, niski zakres HI 93707
H708    – Azotyny, wysoki zakres HI 93708
H709    – Mangan, wysoki zakres HI 93709
H710     – pH 6,5 – 8,5 HI 93710
H711      – Chlor całkowity HI 93711
H713     – Fosforany, niski zakres HI 93713
H715     – Amoniak, średni zakres HI 93715
H717     – Fosforany, wysoki zakres HI 93717
H732 – Tlen rozpuszczony HI 93732
H733 – Amoniak, wysoki zakres HI 93733

 H736 – Fosforany, bardzo niski zakres HI 736-25
H751 – Siarczany HI 93751
H755  – Zasadowość KH woda morska HI 755-26
H764 – Azotyny, bardzo niski zakres HI 764-25

– Zasadowość KH woda słodka HI 775-25H775 
H7520  – Magnez HI 937520

1
4
3

Stwórz
własną metodę

Mając w ręku fotometr Exaqua można 
korzystać z wbudowanych metod lub 
tworzyć swoje własne. Metody 
użytkownika są transferowalne, łatwe do 
zainstalowania na dowolnym innym 
fotometrze Exaqua. Metody użytkownika 
umożliwiają wprowadzanie własnych 
zestawów odczynników i nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby dzielić się nimi oraz 
wiedzą z innymi użytkownikami Exaqua.

15.

Exaqua Marine
Klucz licencyjny aktywujący 
wybrane metody do pomiaru 
parametrów dla wody morskiej.

Zawartość pakietu licencyjnego 
(lista metod aktywowanych):

Z010M  – Zasadowość KH woda morska
Z050M – pH 4,5 – 9,0 woda morska
Z231      – Amoniak całkowity NH₄ woda morska
Z240M – Fosforany PO₄ woda morska
Z430M – Miedź Cu woda morska
Z450M – Potas K woda morska
Z610M –  Siarczany SO₄ woda morska

Exaqua Pool
Klucz licencyjny aktywujący 
podstawowe metody do pomiaru 
parametrów wody w basenach.

Zawartość pakietu licencyjnego 
(lista metod aktywowanych):

Z640 – Chlor wolny Cl2
Z650 – Chlor całkowity Cl2



Adaptacja metody
formaldoksymowej

Adaptacja metody
kuprizonu

Z240M

Z410

Z420

Z430F

Z430M

Z440

Z450H

Z450L

Z450M

Z462

Z463

Test PO4 
Woda morska

Test Fe

0,05 -10 mg/l

0,05 -10 mg/l

0,05 -5 mg/l

0,02 - 5 mg/l

0,08 - 3 mg/l

0,05 - 7 mg/l

10 - 150 mg/l

2 - 20 mg/l

50 -500 mg/l

200 – 600 mg/l

500-1600 mg/l

0,01 mg/l

0,01 mg/l

0,01 mg/l

0,02 mg/l

0,02 mg/l

0,01 mg/l

0,5 mg/l

0,1 mg/l

2,5 mg/l

8 mg/l

18 mg/l

10 min.

5 min.

10 min.

6 min.

±5% 
±0,05 mg/l

±3% 
±0,05 mg/l

±3% 
±0,05 mg/l

±4%
 ±0,02 mg/l

±5% 
±0,02 mg/l

±3% 
±0,05 mg/l

±10% 
±2,5 mg/l

±7% 
±0,5 mg/l

±10% 
±10 mg/l

±3% 
±8 mg/l

±3% 
±18 mg/l

610 nm

520 nm

470 nm

610 nm

610 nm

610 nm

610 nm

610 nm

610 nm

610 nm

610 nm

Wewnątrz ExaquaZestawienie metod

Test KH 
Woda słodka

Test KH 
Woda morska

Test GH

Test 
pH 4,5 – 6

Test 
pH 6,0 – 8,5

Test 
pH 4,5-9,0 

Woda słodka

Test 
pH 4,5-9 

Woda morska

Test NO3 
Wysoki zakres

Test NO3 
Niski zakres

Test NO2 
Wysoki zakres

Test NO2 
Niski zakres

Test NH4 
Woda słodka

Test NH4 
Woda morska

0,5-30°dH

0,5-20°dH

1-50°dH

4,5 – 6,0 pH

6,0 – 8,5 pH

4,5 – 9,0 pH

4,5 – 9,0 pH

5 - 150 mg/l

0,5 - 30 mg/l

1 - 6 mg/l

0,02 -1,5 mg/l

0,1 - 5 mg/l

0,1 - 3 mg/l

0,05 -10 mg/l

0,5°dH

0,5°dH

0,5°dH

0,05 pH

0,05 pH

0,05 pH

0,05 pH

1 mg/l

0,5 mg/l

0,05 mg/l

0,01 mg/l

0,05 mg/l

0,05 mg/l

0,01 mg/l

-

-

-

-

-

-

-

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

10 min.

10 min.

10 min.

±5% ±0,5 °dH

±5% ±0,5 °dH

±3% ±0,4 °dH

±0,1 pH

±0,1 pH

±0,1 pH

±0,1 pH

±10% 
±5 mg/l 

±10% 
±1 mg/l

±5% 
±0,1 mg/l

±3% 
±0,02 mg/l

±5% 
±0,05 mg/l

±5% 
±0,05 mg/l

±5% 
±0,05 mg/l

610 nm

610 nm

610 nm

520 nm

520 nm

520 nm

520 nm

470 nm

520 nm

610 nm

610 nm

610 nm

470 nm
520 nm
610 nm

470 nm
520 nm
610 nm

Numer
metody Nazwa Zakres Rozdzielczość

Czas 
Reakcji

Błąd
pomiarowy*

Długość
fali

Woda
morska

Woda
słodka

Metoda
pomiarowa

Licencja
Basic

Licencja
Marine

Licencja 
Exatitr

Licencja
Pool

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 6059:1999

Adaptacja metody
czerwieni metylowej

Adaptacja metody
czerwieni fenolowej

Szerokozakresowa metoda 
kolorymetryczna

Szerokozakresowa metoda 
kolorymetryczna

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 13395:2001

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 13395:2001

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody EN 26777:1999

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody EN 26777:1999

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 7150-1:2002

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 7150-1:2002

Adaptacja 
metody błękitu 

fosfomolibdenowego

Metoda kolorymetryczna

Metoda kolorymetryczna

* Dla standardowych warunków pomiarowych 25°C przy braku interferentów; badania dla wody morskiej prowadzone z wykorzystaniem syntetycznej wody morskiej - adaptacja normy ASTM D1141-98

Z010F

Z010M

Z021

Z030

Z040

Z050F

Z050M

Z210H

Z210L

Z220H

Z220L

Z230

Z231

Z240F
Test PO4 

Woda słodka

Z240M

Z410

Z420

Z430F

Z430M

Z440

Test Mn

Test Cu 
Woda słodka

Test Cu 
Woda morska

Test Si

Test PO4 
Woda morska

Test Fe

0,05 -10 mg/l

0,05 -10 mg/l

0,05 -5 mg/l

0,02 - 5 mg/l

0,08 - 3 mg/l

0,05 - 7 mg/l

0,01 mg/l

0,01 mg/l

0,01 mg/l

0,02 mg/l

0,02 mg/l

0,01 mg/l 4 min.

10 min.

5 min.

10 min.

6 min.

10 min.

±5% 
±0,05 mg/l

±3% 
±0,05 mg/l

±3% 
±0,05 mg/l

±4%
 ±0,02 mg/l

±5% 
±0,02 mg/l

±3% 
±0,05 mg/l

610 nm

520 nm

470 nm

610 nm

610 nm

610 nm

Adaptacja 
metody błękitu 

fosfomolibdenowego

Metoda kolorymetryczna

Adaptacja metody
formaldoksymowej

Adaptacja metody
kuprizonu

Adaptacja metody
kuprizonu

Adaptacja 
metody błękitu 

molibdenowego



* Dla standardowych warunków pomiarowych 25°C przy braku interferentów; badania dla wody morskiej prowadzone z wykorzystaniem syntetycznej wody morskiej - adaptacja normy ASTM D1141-98

1 min.

1 min.

1 min.

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 6059:1999

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 6059:1999

Test K 
Wysoki zakres

Test K 
Niski zakres

Test K 
Woda morska

Test Ca 
Woda morska

Test Mg 
Woda morska

-

-

Adaptacja metody
tetrafenyloboranu

Adaptacja metody
tetrafenyloboranu

Adaptacja metody
tetrafenyloboranu

Numer
metody Nazwa Zakres Rozdzielczość

Czas 
Reakcji

Błąd
pomiarowy*

Długość
fali

Woda
morska

Woda
słodka

Metoda
pomiarowa

Licencja
Basic

Licencja
Marine

Licencja 
Exatitr

Licencja
Pool

Z450H

Z450L

Z450M

Z462

Z463

0,5 mg/l

0,1 mg/l

2,5 mg/l

8 mg/l

18 mg/l

10 - 150 mg/l

2 - 20 mg/l

50 -500 mg/l

200 – 600 mg/l

500-1600  mg/l
±3% 

±8 mg/l

±10% 
±10 mg/l

±7% 
±0,5 mg/l

±10% 
±2,5 mg/l

±3% 
±8 mg/l

610 nm

610 nm

610 nm

610 nm

610 nm

Z472

Z473

Z610F

Z610M

Z620

Z630

Z640

Z650

Test Ca 
Woda słodka

Test Mg
Woda słodka

Test O2 

Test SO4
Woda słodka

Test SO4
Woda morska

Test CO2 

Test Cl2
wolny 

Test Cl2
całkowity 

5 - 300 mg/l

3 - 150 mg/l

8 - 200 mg/l

200-3000 mg/l

1 - 10 mg/l

1 – 50 mg/l

0,1 – 5 mg/l

0,1 – 5 mg/l

3,2 mg/l

1 mg/l

2 mg/l

20 mg/l

0,1 mg/l

0,25 mg/l

0,01 mg/l

0,01 mg/l

-

-

1 min.

1 min.

2 min.

4 min.

2 min.

-

±3% 
±2 mg/l

±3% 
±3 mg/l

±10% 
±2 mg/l

±10% 
±20 mg/l

±10% 
±0,5 mg/l

±5% 
±0,5 mg/l

±3% 
±0,05 mg/l

±3% 
±0,05 mg/l

610 nm

610 nm

470 nm

470 nm

470 nm

560 nm

470 nm

470 nm

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 6059:1999

Adaptacja standardowej 
metody badania 

wody ISO 6059:1999

Metoda  
turbidymetryczna

Metoda  
turbidymetryczna

Adaptacja metody
Winklera

Adaptacja standardowej  
 metody oznaczania wolnego 

dwutlenku węgla metodą 
miareczkową

Metoda DPD

Metoda DPD

17.
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