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HI755 

 جهت استفاده در آکواریوم های آب شور آلکالینیتیرنگ سنج 

 

کالری متر  با استفاده از رنگ سنج ساده ی دستی هانا، نتایجی با دقت باال در آکواریوم های آب شور خود به دست آورید.

هانا، پلی است بین تست کیت ها و تجهیزات پیشرفته. تست کیت های استاندارد دقت محدودی دارند و مبنتنی بر آلکالینیتی 

لکالینیتی تطابق رنگ بواسطه ی چشم انسان هستند. این رنگ سنج های دستی، زحمت تطابق رنگ را با جداول از بین برده و آ

 نمایش می دهد.به صورت مستقیم  3ppm CaCOآب شور را با واحد های 
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 ری آلکانیتی در درجه سختی کربنات)کالری متر دستی( راهی آسان، دقیق و مقرون به صرفه جهت اندازه گی HI755چکر 

فراهم می کند. آلکالینیتی در محیط های دریایی، یون کربنات مورد نیاز جهت ایجاد کلسیم کربنات و بازسازی صخره های 

در برابر تغییرات شدید در اسیدیته نیز عمل  pHین این پارامتر می تواند به عنوان یک بافر مرجانی را فراهم می کند. همچن

 نتایجی آسان و دقیق در چند مرحله ی ساده به دست می دهد.  HI755نماید. دستگاه 

 ویژگی های چکر در یک نگاه:

 کاربرد ساده تر و دقت بیشتر در مقایسه با تست کیت ها 

 تک پارامتر 

  کوچک، راحتی زیادسایز 

 محیط زیست، آموزشی، صنعتیایده آل برای: تست کیفیت آب ، 

 جدول مشخصات کلی دستگاه

 to 300 ppm 0  رنج 

 ppm 1 صحت 

 ppm (mg/L) ±5% of reading 5±  درجه سانتی گراد 25در دقت 

 LED @ 610 nm   منبع نور

 فتوسل سیلیکونی شاخص نور

 روش رنگ سنجی روش

 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing 0  محیط

 1.5V AAAیک باتری  نوع باتری

 دستگاه بودن استفاده بال دقیقه ده از بعد خاموشی خودکار

 اینچ(  3.2×2.4×1.5میلی متر ) 81.5×61×37.5 ابعاد

 گرم 64 وزن

کیت  کووت نمونه در دار، 2شود: ر ارائه می همراه با موارد زی HI755 کلسیم چکر اطالعات سفارشی

 ،باتری، )یک بطری ریجنت آلکالینیتی( تست 25 برای آلکالینیتیریجنت 

 .و راهنمای شروع به کار دستورالعمل

 


