
 
 

 HI993310 ای سی متر پرتابل هانا مدل 

 

EC متر پرتابل هانا مخصوص خاک  

Hanna HI993310 اص برای رفع نیاز به اندازه گیری هدایت صحیح ابزاری است که به طور خ

 .و سریع در خاک و مایعات طراحی شده است

، روی رایانه  RS232 یا پریز کابل USB نتایج آزمایش را مستقیماً از طریق پورت - PC رابط

 .کنید بارگیری  ، است شده ریزی برنامه ای که با نرم افزار سازگار 

نیاز به تعویض الکترود ، نیازی به تعویض کل دستگاه نیست.  در صورت -الکترود قابل تعویض 

 الکترودهای اضافی و جایگزین برای این محصول موجود است 

برای رفع نیاز به اندازه گیری سریع و دقیق رسانایی در   HI993310 کانداکتیویتی متر پرتابل

با فوالد ضد زنگ ،   HI76305 :خاک و مایعات طراحی شده است. با دو پراب عرضه می شود

 .برای محلول های غنی شده با کود HI76304 نوک مخروطی برای اندازه گیری مستقیم خاک و

  



 
 

و همچنین  EC (mS / cm) اک را دررسانایی خ HI993310 ای سی متر پرتابل هانا مدل 

را اندازه گیری می کند. مقیاس های مختلف را می توان از طریق دو کلید در  (g / L) فعالیت نمک 

 .نشان می دهد که کدام پارامتر در حال آزمایش است LED صفحه جلو انتخاب کرد و دو

  

خیلی خشک باشد یا  هشدار مجهز است که اگر خاک LED به یک HI993310عالوه بر این ، 

مواد مغذی مانند پتاسیم یا ازت کم باشد ، روشن می شود. قبل از شروع آزمایشات بعدی می توان  

 .آب مین زدایی شده به خاک اضافه کرد

  

تسهیل می شود. پس از وارد  HI76305 اندازه گیری مستقیم خاک توسط الکترود فوالد ضد زنگ 

شدن به زمین ، کاربر به سادگی منتظر می ماند تا دستگاه اندازه گیری شده را توسط الکترود نشان 

 .دهد 

 

 :موارد استفاده محصول

 کشاورزی 

 باغداری 



 
 

 هیدروپونیک 

  

 :مزایای اصلی

 جبران خودکار دما

BEPS به کاربر هشدار می دهد که کمبود شارژ  )سیستم پیشگیری از خطای باتری( در صورتی

 باتری می تواند بر خوانش تأثیر منفی بگذارد 

 همراه با دو الکترود 

  

 :همراه با 

 HI76304 الکترود هدایت

 HI76305 الکترود هدایت مستقیم خاک

 باتری و دستورالعمل ها 

 HI993310 مشخصات فنی ای سی متر پرتابل هانا مدل

Range - EC   0.00 to 19.99 mS/cm 

Range - Activity   0.00 to 1.00 

Resolution - EC   0.01 mS/cm 

Resolution - 

Activity 
  0.01 



 
 

Accuracy   ±2% F.S. (0 to 15.00 mS/cm; excluding probe error) 

Calibration   manual, 1 point 

Temperature 

Compensation 
  Automatic, 0 to 50°C (32 to 122°F) with ß=2%/°C 

Probe   

HI-76305, for direct soil measurements, with 

stainless steel body, conic tip, built-in temperature 

sensor and 1 m (3.3') cable (included), HI-76304, for 

EC measurements in solution, with plastic body, 

built-in temperature sensor and 1 m (3.3') cable 

(included) 

Battery Type / 

Life 
  1 x 9V / approx. 100 hours of continuous use 

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

condensing 

Dimensions   185 x 82 x 52 mm (7.3 x 3.2 x 2.0") 

Weight   275 g (9.7 oz.) 

  

 


