
 

 

 

EC  و TDS متر پرتابل HI99300 

  

  

EC  و TDS متر پرتابل HI99300 : دستگاه HI99300  پرتابل ساخت کمپانی HANNA 

و دما می باشد و در   EC، TDS  آمریکا دارای کیف پالستیکی قابل حمل و برای اندازه گیری

 .نگه داری می شود IP67 شرایط

  

ها همراه با یک پراب دو حلقه ای هدایت است که مصرف کننده می تواند با استفاده از این  دستگاه 

 تا  ppm0  از مقدار TDS و µS/cm3999  تا µS/cm 0 را در نج های پایین  EC پراب میزان

ppm2000 اندازه گیری نماید. 

ند قابل استفاده می  دار TDS و EC این دستگاه در تمامی صنایع که نیاز به اندازه گیری و سنجش

 .قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک یک نقطه ای را دارد HI99300 باشد. دستگاه 

  

 : HI99300 هدایت سنج و سختی سنج  

  

 این دستگاه دارای صفحه نمایشگر مسطح و بزرگی است کهکه کلیه نتایج حاصل از اندازه گیری

EC/TDS/ دما را در این صفحه به طور همزمان نشان می دهد . این دستگاه دارای پراب به مدل 

HI76306  می باشد. 

 .را اندازه گیری می کند TDS و EC این پراب دو حلقه است و رنج های پایین 



 

یا  TDS به EC ه ای بر روی دستگاه قرار رادر که با فشردن آن کاربر حالت دستگاه را ازدکم

است که بازه   1.00تا  0.45بالعکس تغییر می دهد. ضریب تبدیل قابل تنظیم این دستگاه از مقدار 

ای  می باشد. این ویژگی به کاربران امکان انتخاب ضریب تبدیل مناسب بر 0.01بندی تغییر آن میزان 

 .هر محلول خاص را می دهد

جهت   mS/cm 12.88  این دستگاه به صورت اتوماتیک کالیبره می شود. اگر از محلول استاندارد

نیز به صورت اتوماتیک کالیبره می   TDS را استفاده شود که با این روش نتایج EC  کالیبراسیون

ا داشته باشیم، می توانیم با ر 0.5با ضریب تبدیل  TDS شوند. در صورتی که کالیبراسیون در فاز

 .کالیبراسیون مستقیم آن را انجام دهیم TDS (ppt 6.44) محلول

  

 HI99300 جدول مشخصات فنی دستگاه

  HI99300   

EC 

   to 3999 μS/cm 0 رنج
   μS/cm 1 صحت 

   FS %2± دقت

TDS 

   to 2000 ppm (mg/L) 0 رنج
   ppm (mg/L) 1 صحت 

   FS %2± دقت
 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F 0.0 رنج دما 

 C / 0.1°F°0.1 صحت   

  

 C /±1°F°0.5± دقت
تصحیح دمایی 

EC/TDS 
automatic, 0 to 60°C (32 to 140°F) with β 

adjustable from 0.0 to 2.4%/°C with 0.1% step 



 

مشخصات  

 اضافی 

 کالیبراسیون 

اتوماتیک؛ یک نقطه ای در 

µS/cm 1413 ،ppm 1382 

 ( 0.5)ضریب تبدیل: 

ppm 1500 :( 0.7)ضریب تبدیل 

اتوماتیک؛ یک نقطه ای در 

mS/cm 12.88 ،ppt 6.44 

 ( 0.5تبدیل: )ضریب 

ضریب 

EC/TDS 
 (0.5)مقدار تنظیم شده:  0.01با بازه بندی  1.00تا  0.45

 الکترود / پراب 
HI76306 پراب :TDS/EC   با سنسور دمای داخلی ، اتصالDIN  

 و یک متر سیم )همراه دستگاه ارائه می شود.(

 عمر و نوع باتری

ساعت کار پیوسته )با فعال  500، عمر تقریبی: V AAA  1.5باتری  3

دقیقه غیر استفاده بودن  8بودن گزینه خاموشی خودکار پس از 

 دستگاه( 

 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% 0 محیط 
 mm 38×80×143 (” 1.5×3.2×5.6 ) ابعاد 

 گرم 320 وزن

 اطالعات سفارش
:   EC/TDSدستگاه همراه موارد زیر ارائه می شود: پراب 

HI76306 باتری ها، کتابچه راهنما و کیف حمل دستگاه ، 

  

 


