
 

 HI9835 هانا مدل EC،TDS،NaCl مشخصات،قیمت،خرید

  HI9835  پرتابل دستگاه EC / TDS / NaCl   است که برای استفاده در مناطق تولید و کنترل

 .کیفیت طراحی شده است 

 HI9835  چهار دامنه اندازه گیری را امکان پذیر کند. 

  . این دستگاه دارای جبران خودکار دمایی است

و   (NaCl) ، شوری (TDS) ، جامدات جامد محلول (EC) میتوان به دقت رساناییبااین دستگاه  

  . دما در یک دستگاه دستی را اندازه گیری کرد

 در میان بسیاری از ویژگی های قابل انتخاب توسط کاربر ، می توان به جبران دمای خودکار

(ATC) دستی ، (MTC) یا غیرفعال ، ضریب دمای قابل تنظیم (β)  یب تبدیلو ضر TDS   اشاره

کرد. اگر هنگام اندازه گیری فشار داده شود ، دکمه نقطه پایان خودکار هنگام رسیدن به ثبات برای  

 .ضبط راحت تر داده ، صفحه نمایش را مسدود می کند

  . این دستگاه ضد آب می باشد و برای مقاومت در شرایط سخت تعبیه شده است

بزرگی می باشد که دما و راهنمای کالیبراسیون را هم   LCD هانا دارای HI9835 هدایت سنج

  . نشان میدهد

یک پراب چهار حلقه از جنس استنلس استیل است که   HI76309  دستگاه شامل پراب چهار حلقه

 .و شوری ارائه می دهد  EC  ،TDS یک راه حل دقیق برای قرائت

 نظیم ، جبران خودکار دما و فاکتوردستگاه شامل کالیبراسیون خودکار ، ضریب جبران دما قابل ت

TDS قابل تنظیم است .  

 



 

 HI9835 مشخصات فنی هدایت سنج 

EC  Range: 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 

μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm 

(actual EC)* 

Resolution  :  0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm 

Accuracy :   ±1% of reading (±0.05 μS/cm or 1 digit) 

Calibration   : automatic, one point with six memorized values (84, 

1413, 5000, 12880, 80000, 111800 μS/cm) 

 TDS Range: 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 

to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L 

Resolution:  0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm); 0.01 g/L 

(ppt); 0.1 g/L (ppt) 

Accuracy: ±1% of reading (±0.03 mg/L (ppm) or 1 digit, whichever 

greater) 

Salinity  Range: 0.0 to 400.0% NaCl 

Resolution: 0.1% 

Accuracy: ±1% of reading 

Calibration:  one point with HI7037 calibration solution 

Temperature Range:  -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) 

Resolution :0.1°C 

Temperature Accuracy (@25ºC/77ºF): ±0.2% FS (excluding probe 

error) 



 

Temperature Compensation:  automatic or manual from –20.0 to 

120.0 °C (-4.0 to 248.0°F) (can be disabled for measuring conductivity 

activity) 

Reference Temperature: 20°C or 25°C 

Additional Specifications:Probe  HI76309 EC/TDS probe four-ring 

conductivity probe with internal temperature sensor, DIN connector with 

1m cable 

TDS Conversion Factor selectable from 0.40 to 0.80 (default value is 

0.50) 

Battery Type: 1.5V AAA batteries (3) /approximately 200 hours of 

continuous use without backlight (50 hours with backlight on); auto-off 

after 5, 10, 20 and 60 minutes (can be disabled) 

Environment: 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% 

Dimensions: 185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”) 

Weight: 300 g (10.6 oz) 

  

 


