
 

EC متر پرتابل HI8633 

  

EC متر پرتابل HI8633 : دستگاه کنداکتیوی متر پرتابل HI8633  قابل حمل و مقاوم ساخت

می باشد. این دستگاه همراه با یک پراب چهار حلقه   EC آمریکا جهت سنجش HANNA کمپانی

 .در چهار رنج مختلف قابل استفاده می باشد EC ای ارائه می شود که جهت اندازه گیری

ای آن نیز سبب جلوگیری از تأثیرات پالریزاسیون خواهد شد .این پراب همراه  تکنولوژی چهار حلقه  

عرضه می شود که دوام آن را در اندازه گیری های خارجی تضمین می کند.  PVC با محافظ

 .برای سنجش هدایت و دما به صورت دستی تنظیم می شود HI8633 کالیبراسیون دستگاه

 لتی رنج پرتابل و مو HI8633  کنداکتیوی متر

 با دقت mS/cm 199.9 تا EC (µS/cm 0.0 رنج اندازه گیری دستگاه چهار رنج مختلف از

±1% FS) . دستگاه پراب  را می باشد HI8633 مدل HI76301D   که همراه با دستگاه ارائه می

 شود، 

ابی بر  رنج مختلف اندازه گیری را انجام می دهد.که هر کدام از رنج ها به صورت انتخ  4دستگاه در 

 . روی صفحه دستگاه قابل انتخاب هستند

 انجام هدایت استاندارد محلول ی وسیله به و است نقطه یک در  را HI8633 کالیبراسیون دستگاه

 .شود  می انجام دستی صورت به است دستگاه روی بر که پیچی توسط کار این .داد

 HI8633 هدایت سنج پرتابل و مولتی رنج 



 

 

 EC 0.0 to 199.9 μS/cm; 0 to 1999 μS/cm; 0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 toرنج 

199.9 mS/cm 
 EC 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cmصحت 

 EC ±1% FS (excluding probe error)دقت 
 β= 2 %/°C درجه فارنهایت(  122تا  32درجه سانتی گراد ) 50تا   0دستی ،  تصحیح دمایی

 و یک متر سیم DINبا سنسور دمای داخلی ، اتصال  HI76301Dپراب هدایت  پراب 

 ECدستی ، یک نقطه ای با استفاده از پیچ   کالیبراسیون 

نوع و عمر  

 باتری
9V ساعت استفاده ی مستمر 100، عمر تقریبی 

 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% 0 محیط 

 mm 36×80×145 (” 1.4×3.1×5.7 ) ابعاد 

 گرم 230 وزن

اطالعات  

 سفارش 

HI8033   همراه موارد زیر ارائه می شود: پراب هدایتHI76301D   ،5   ساشه محلول

 حمل  قابل  کیف و راهنما کتابچه باتری، ، μS/cm 12880  :HI70030کالیبراسیون  


