
 

EC متر آنالین BL983320 

EC متر آنالین BL983320 : دستگاه BL983320  یک مینی کنترلر فشرده برای

تا   0.0یا جریان یک فرآیند است که در محدوده (EC)اندازه گیری هدایت الکتریکی

بزرگ با   LCD میکرو زیمنس اندازه گیری می کند. این دستگاه دارای یک 199.9

 .باشدپوشش محافظ است. این دستگاه دارای دو حالت دوز خودکار و دوز انتخابی می 

کاربران می توانند به دلخواه از حالت های دوز خودکار یا دستی استفاده کنند. هنگامی 

که در حالت خودکار تنظیم شده است ، در صورتیکه عدد خوانش باالتر از نقطه تنظیم  

که از یک  solenoid برود، رله فعال می شود. از رله می توان برای فعال کردن یک

( به دیگری سوئیچ می شود استفاده کرد به این شکل که دریچه  )دیونیزه شده  DI مخزن

ای را باز می کند و اجازه می دهد تا آب کمتر به داخل مخزن در حال نظارتی وارد شود 

همچنین می تواند  هانا BL983320 خود را پایین بیاورد. مینی کنترلر EC تا بتواند

یا تقطیر استفاده  (RO) سمز معکوسبرای نظارت بر کیفیت آب حاصل از تبادل یونی ، ا

 .شود

  

 BL983320 مشخصات کلی هدایت سنج آنالین هانا

 چند رنگ LED شاخص

LED بر اساس وضعیت تغییر رنگ می دهد. 



 

 پوشش مقاوم در برابر آتش

برای ایمنی اضافی ، قسمت بیرونی کنترلرها از پالستیک مقاوم در برابر آتش ساخته شده  

 .اند

 برابر نفوذ و پاشش پوشش مقاوم در

 .پوشش پالستیکی شفاف ، پنل را در برابر آلودگی و مایعات محافظت می کند

  

 :در یک نگاه BL983320 HANNA جزئیات دستگاه

  

 رله دوز قابل تنظیم

BL983320  دارای یک رله دوز است که هنگامی که خواندن باالتر از یک نقطه تنظیم

 .شده توسط کاربر برود ، فعال می شود

 محافظت در برابر مصرف بیش از حد برنامه ریزی شده

برای افزایش ایمنی ، می توان از مینی کنترلر برای غیرفعال کردن رله دوز ، در صورت  

یم در یک بازه زمانی مشخص ،استفاده کرد ،تایمر مصرف بیش از  عدم رسیدن به نقطه تنظ

 .دقیقه غیرفعال است 30تا   5حد از 



 

 کنترل رله 

با لرزش سوئیچ ، رله کنترلر می تواند غیرفعال )خاموش( شود . رله می تواند در کنترل 

پ  )خودکار( قرار گیرد یا برای کار دستی فعال )روشن( می شود که برای آماده سازی پم

 .دوزینگ مفید است

 چند رنگ LED شاخص

نشانگر چند رنگی به یک اپراتور اجازه می دهد تا به سرعت وضعیت کنترلر را بررسی  

 .کند

 .دستگاه در حالت اندازه گیری و خواندن در زیر نقطه تعیین شده است = سبز

 .خواندن باالتر از نقطه تعیین شده است و رله فعال می شود = نارنجی / زرد

وضعیت هشدار را نشان می دهد مانند زمانی که حداکثر زمان  = چشمک زدن قرمز

 .دوز بیشتر شده است

  

 دوز محافظت شده با فیوز

 .را تحمل نموده و از فیوز محافظت نماید 2Aرله قادر است تا حداکثر بار 

  



 

 اتصاالت نام گذاری شده

کار با پمپ دوز مورد استفاده  برای اتصال آسان به برق ، پروب رسانایی و رله که جهت

قرار می گیرد ، بلوک های ترمینال در پشت دستگاه برای اتصال سریع و آسان کامالً 

 .مشخص شده اند

 .اینچ استفاده می شود NPT 1/2 برای نصب در خط از پراب آمپرومتری با

استفاده می کند که دارای طول  HI7634 ب هدایتاپر از  BL983320مینی کنترلر

 .کابل های مختلف است

 HI7634به همراه دستگاه نیست و باید جداگانه خریداری شود. 

  HANNA BL983320 جدول مشخصات فنی

Range 0.0 to 199.9 μS/cm 

Resolution 0.1 μS/cm 

Accuracy 

(@25°C/77°F) 
±2% f.s. 

Calibration manual, with CAL trimmer 

Dosing Relay 
maximum 2A (fuse protected), 250 Vac, 30 

VDC 

Dosing 

Selectiona 
contact closed when measure > setpoint 

Setpoint adjustable from 0 to 199.9 μS/cm 

https://sa-aria.com/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af-hi7634/
https://sa-aria.com/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af-hi7634/
https://sa-aria.com/%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%af-hi7634/


 

Overtime 
adjustable, typically from 5 to approximately 

30 minutes 

Temperature 

Compensation 

automatic from 5 to 50°C (41 to 122°F) with 

β =2%/oC 

Power Supply 
models “-0”: 12 VDC adapter (included) 

models “-1”: 115/230 VAC; 50/60Hz 

Dimensions 83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9’’) 

Weight 
models “-0”: 200 g (7.1 oz.) models “-1”: 

300 g (10.6 oz.) 

Ordering 

Information 

BL983320-1 (115/230 VAC) and 

BL983320-0 (12 VDC) supplied with 

mounting brackets, transparent cover and 

instruction manual. 

 


