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HI8033 

 TDSو  EC پرتابل جهت سنجش Multi-Range دستگاه 

 

می باشد که می تواند کاربردهای متنوعی  TDS و  ECقابل حمل و مستحکم جهت سنجش  دستگاهی HI8033دستگاه 

در سه رنج مختلف و سنجش  ECداشته باشد. این دستگاه همراه با یک پراب چهار حلقه ای ارائه می شود که جهت اندازه گیری 

TDS  تصحیحدر یک رنج قابل استفاده می باشد. ضریب ( دماییβ در مقدار )%/°C 2 ثابت شده است. تمامی نتایج مربوط به 

سنجش هدایت برای دما به صورت دستی تنظیم می شود. این ویژگی به کاربران اطمینان الزم جهت اندازه گیری های دقیق و 

 پایدار را می دهد.

 جزئیات:

 ECمناسب استفاده در کاربرد های متفاوت می باشد. این دستگاه سه رنج مختلف از  HI8033متر  TDSو  ECدستگاه 

(µS/cm 0.0  تاmS/cm 19.99 را پیش نهاد می کند. همچنین رنج اندازه گیری )TDS  ازmg/L (ppm) 0  19990تا 

که همراه با دستگاه ارائه می شود، پرابی چهار حلقه ای است که می تواند  HI76301Wمی باشد. پراب  FS %1±با دقت 

لوژی چهار حلقه ای آن نیز سبب جلوگیری از تکنورنج گسترده ای از اندازه گیری ها را با استفاده از یک سنسور پوشش دهد. 

دمایی در  تصحیح تأثیرات پالریزاسیون خواهد شد. این مورد در خصوص مدل های استاندارد دوقطبی بسیار معمول می باشد.



                                                                 
         

www.sa-aria.com 
2 
 

آن نیز عدد ثابت  β. همچنین مقدار ( انجام می شودF 122°تا  F 32°) C 50°تا  C 0°این دستگاه به صورت دستی از 

%/°C 2 .در نظر گرفته شده است 

 مشخصات دستگاه در یک نگاه: 

 پراب چهار حلقه ای

که همراه با دستگاه ارائه می شود، پرابی چند منظوره می باشد که راه حل مناسبی جهت  HI76301Wپراب چهارحلقه ای 

است. تکنولوژی چهار حلقه ای این پراب برعکس دیگر پراب های دو حلقه ای که رنج محدودی  تر در دست داشتن نتایج دقیق

عرضه  PVCرا پوشش می دهند، می توانند اندازه گیری در رنج های گسترده تری را انجام دهند. این پراب همراه با محافظ 

 می شود که دوام آن را در اندازه گیری های خارجی تضمین می کند.

 حالت اندازه گیری  سه

هر یک : است TDSو یک حالت جهت اندازه گیری  ECبرای سنجش حالت اندازه گیری مختلف  سهدارای  HI8033دستگاه 

از رنج ها را می توان با فشردن دکمه ای در صفحه انتخاب کرد. این ویژگی به کاربران امکان تغییر رنج در صورت نیاز را می 

نه ای است که در صورت خارج از رنج بودن نتایج به کاربران هشدار دهد. در آن صورت می بایست دهد. طراحی دستگاه به گو

 رنج جدیدی انتخاب گردد.

 دستی دمایی تصحیح

دارد، در دست داشتن دستگاهی که بتواند نتایج  TDSاز آنجاییکه دما تأثیر چشم گیری در نتایج تست های سنجش هدایت و 

این دستگاه به کاربران امکان تنظیم دمای محلول اندازه گیری شده دمایی ارئه دهد، از ارزش باالیی برخوردار است.  تصحیحرا با 

 50تا  0در بازه ی این تنظیمات ، تأثیر دما روی هدایت نمونه را را به وسیله ی پیچی که روی دستگاه تعبیه شده، می دهد. 

 درجه فارنهایت( محاسبه می کند. 122تا  32درجه سانتی گراد )

 ثابتضریب تصحیح دمایی 

( عاملی است که به βدمایی ) تصحیح متناسب با افزایش یا کاهش دمای نمونه، هدایت آن بیشتر یا کمتر خواهد شد. ضریب

 C%/° 2ثابت  βبا مقدار  8033HIمنظور در دست داشتن نتایج دقیق تر، تنظیم دمای نمونه را انجام می دهد. دستگاه 

 اصالح می کند. %2میزان  هطراحی شده است. این ضریب نتایج هدایت را به ازای هر درجه سانتی گراد تغییر دمایی در نمونه، ب

 ای یک نقطه کالیبراسیون

را می توان در یک نقطه  به وسیله ی محلول استاندارد هدایت انجام داد. پیچ کالیبراسیونی که  HI8033کالیبراسیون دستگاه 

 روی دستگاه طراحی شده است، به آسانی روی کالبیراسیون صحیح استاندارد تنظیم شود.
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 مشخصات کلی دستگاهجدول 

 EC 0.0 to 199.9 μS/cm; 0 to 1999 μS/cm; 0.00 to 19.99 mS/cmرنج 
 EC 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cmصحت 

 TDS to 19990 mg/L (ppm) 0رنج 

 TDS 10 mg/L (ppm)صحت 

 TDS ±1% FS (excluding probe error)و  ECدقت 

  β= 2 %/°Cدرجه فارنهایت(  122تا  32درجه سانتی گراد ) 50تا  0دستی ،  دمایی تصحیح
 با یک متر سیم W76301HIپراب هدایت  پراب

 دستی ، یک نقطه ای کالیبراسیون
 ساعت استفاده ی مستمر 100، عمر تقریبی 9V نوع و عمر باتری

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

 mm 47×82×185 ('' 1.9×3.2×7.3) ابعاد
 گرم 270 وزن

، باتری و  HI76301Wهمراه موارد زیر ارائه می شود: پراب هدایت  HI8033 اطالعات سفارش

 کتابچه راهنما
 


