
                                                                
         

www.sa-aria.com 
1 
 

HI 99300 :EC و TDS متر پرتابل در رنج های پایین 

HI 99301 :EC و TDS متر پرتابل در رنج های باال 

 

و دما در شرایط  EC ،TDSمستحکم و پرتابل می باشند و برای اندازه گیری  بسیارHI99301 و  HI99300دستگاه های 

IP67 دستگاه ها همراه با یک پراب دو حلقه ای هدایت ارائه می شود. پراب دستگاه  داری می شود. نگهHI99300  به کاربران

را می  ppm2000تا  ppm0 از مقدار  TDSو  µS/cm3999 تا  µS/cm 0در رنج های پایین از  ECامکان اندازه گیری 

در رنج های باال از  ECبه گونه ای است که امکان  اندازه گیری  HI99301دهد. این در حالی است که طراحی پراب دستگاه 

mS/cm 0.00  تاmS/cm 20.00  وTDS  از مقدارppt 0.00  تاppt 10.00 .دمایی  تصحیحتمام نتایج به وسیله  را بدهد

را برای اندازه گیری های  TDSربران می توانند مقدار ضریب تصحیح دمایی و ضریب ( تنظیم می شوند و کاATCاتوماتیک )

 دقیق تنظیم کنند.

 جزئیات:

کاربرد های متنوعی در صنایع تصفیه فاضالب، اسمز معکوس  TDSو  ECجهت اندازه گیری بوده و ضدآب و دستگاه پرتابل این 

اندازه  ppm مقیاس در TDS و µS/cmمیزان هدایت رنج های پایین را در مقیاس  HI99300دارد. دستگاه  HVACو 

اندازه  pptدر مقیاس  TDSو  mS/cmدر رنج های باال در مقیاس  HI99301گیری می کند. در حالی که هدایت در دستگاه 

ی کرده و به آسانی تمیز می انسداد جلوگیر از( پراب دو حلقه ای می باشد که HI76306) TDSو  ECپراب  گیری می شود.

 60تا  0 در رنجدمایی اتوماتیک  تصحیحاین پراب ویژگی دارا بودن سنسور دمایی داخلی را دارد که می تواند اندازه گیری شود. 

 درجه سانتی گراد را انجام دهد.
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LCD  صورت همزمان نشان می بزگ و چند سطحی دستگاه مقدار نتیجه ی اولیه، دما و راهنمایی جهت کالیبراسیون را به

 دهد. نشانه و پیام های روی صفحه نمایشگر وضعیت دستگاه و راهنمایی های الزم به کاربران جهت انجام تست می باشند.

 مشخصات دستگاه در یک نگاه: 

 پراب دو حلقه ای

برای انجام تست های دقیق در رنج های پایین  HI99300می باشد که در دستگاه  HI76306 پراب مدل پراب هر دو دستگاه

 .رنج های باال کاربرد دارد در TDSو  ECسنجش برای  HI99301و در 

 دو حالت اندازه گیری 

. کاربران با فشردن دکمه TDSو  ECدارای دو حالت اندازه گیری مختلف هستند:  HI99301و  HI99300 دستگاه های

MODE از حالتی به حالت دیگر منتقل کنند. در دستگاه  را به راحتی می توانند فرایندHI99300  اندازه گیریEC  از مقدار

قابل اندازه گیری می باشد. این درحالی ست که  ppm 2000تا  ppm 0از مقدار  TDSو  µS/cm 3999تا  µS/cm 0از 

اندازه  ppt 10.00تا  ppt 0.00از مقدار  TDSو  mS/cm 20.00تا  mS/cm 0.00را از رنج  ECمقدار  HI99301دستگاه 

 .گیری می کند

 TDSضریب تبدیل قابل تنظیم 

در محلول های آبی نسبت مستقیمی بر میزان هدایت آن دارد. نسبت بین این دو پارامتر به محلولی که اندازه  TDSمقدار 

است که بازه بندی  1.00تا  0.45گیری روی آن انجام می شود، بستگی دارد. ضریب تبدیل قابل تنظیم این دستگاه از مقدار 

 را می دهد. هر محلول خاصان امکان انتخاب ضریب تبدیل مناسب برای می باشد. این ویژگی به کاربر 0.01تغییر آن میزان 

 دمایی اتوماتیک تصحیح

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

دمایی ارئه دهد، از ارزش باالیی برخوردار است. پراب این دو دستگاه به نحوی طراحی شده اند که با وجود سنسور  تصحیحرا با 

درجه فارنهایت( در  140تا  32درجه سانتی گراد ) 60تا  0داخلی دما می توانند به صورت اتوماتیک تأثیرات دما را در رنج های 

 نظر گیرند.

 یمضریب تصحیح دمایی قابل تنظ

قابل تنظیم می باشد. این  0.1% با بازه های C%/° 2.4تا  C%/° 0.0در این دستگاه از مقدار  βضریب تصحیح دمایی یا 

 تصحیح می کند.ضریب با هر درجه سانتی گراد تغییر دما در نمونه، نتایج را با درصد مشخصی 

 کالیبراسیون اتوماتیک

 به صورت اتوماتیک در یک نقطه کالیبره شوند.  TDSیا  ECهر دو دستگاه می توانند با یک محلول استاندارد 
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  کالیبراسیون دستگاهHI99300: 

نیز به صورت  TDSرا انجام داد که با این روش نتایج  ECکالیبراسیون  µS/cm 1413می توان با استفاده از استاندارد 

را داشته باشیم،  0.7یا  0.5با ضریب تبدیل  TDSاتوماتیک کالیبره می شوند. در صورتی که قصد انجام کالیبراسیون در فاز 

 یبراسیون مستقیم آن را انجام دهیم.( کالppm 1500یا  ppm 1382) TDSمی توانیم با محلول 

  کالیبراسیون دستگاهHI99301: 

نیز به صورت  TDSرا انجام داد که با این روش نتایج  ECکالیبراسیون  mS/cm 12.88می توان با استفاده از استاندارد 

را داشته باشیم، می توانیم  0.5با ضریب تبدیل  TDSاتوماتیک کالیبره می شوند. در صورتی که قصد انجام کالیبراسیون در فاز 

 .ون مستقیم آن را انجام دهیمیبراسی( کالppt 6.44) TDSبا محلول 

 (BEPSسیستم جلوگیری از خطای باتری )

این ویژگی جهت اطمینان از اندازه گیری های قابل قبول ، ضعیف شدن بیش از حد باتری را تشخیص داده و به کاربران اعالم 

 می کند.

 مشخصه ناپایداری

می شود، با ثابت شده نتیجه آزمایش، از صفحه ی نمایش مشخصه ناپایداری نتایج که با عالمت ساعت در صفحه نشان داده 

 حذف می شود.
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 مشخصات کلی دستگاهجدول 

 HI99300 HI99301 

EC 0 رنج to 3999 μS/cm 0.00 to 20.00 mS/cm 

 μS/cm 0.01 mS/cm 1 صحت

 FS ±2% FS %2± دقت

TDS 0 رنج to 2000 ppm (mg/L) 0.00 to 10.00 ppt (g/L) 

 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L) 1 صحت

 FS ±2% 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 

دمایی  تصحیح
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

، µS/cm 1413در اتوماتیک؛ یک نقطه ای  کالیبراسیون

ppm 1382  :(0.5)ضریب تبدیل 

ppm 1500 :(0.7)ضریب تبدیل 

، mS/cm 12.88اتوماتیک؛ یک نقطه ای در 

ppt 6.44  :(0.5)ضریب تبدیل 
 

ضریب 
EC/TDS 

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

و یک متر سیم )همراه  DINبا سنسور دمای داخلی ، اتصال  TDS/EC: پراب HI76306 الکترود / پراب

 دستگاه ارائه می شود.(

عمر و نوع 

 باتری

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

 دقیقه غیر استفاده بودن دستگاه( 8خاموشی خودکار پس از 

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

 mm 38×80×143 ('' 1.5×3.2×5.6) ابعاد

 گرم 320 وزن

، باتری ها، کتابچه EC/TDS  :76306HIپراب دستگاه همراه موارد زیر ارائه می شود:  اطالعات سفارش

 راهنما و کیف حمل دستگاه

 


