
 
 

 HI87314 کانداکتیویتی متر پرتابل هانا مدل

  

 

HI87314  دامنه و مقاومت مختلف   4یک دستگاه پرتابل ترکیبی است که می تواند هدایت را در

 .بخواند

  

برای اندازه گیری های رسانایی ، کالیبراسیون یک نقطه ای از طریق دستگاه صاف کننده واقع در  

ده هنگام تغییر از یک محدوده به محدوده دیگر نیازی  محفظه باتری انجام می شود. الکترود عرضه ش

 .به کالیبراسیون مجدد ندارد

  

الکترود چهار حلقه )فوالد ضد زنگ( دارای سنسور دمای داخلی است که به طور خودکار تغییرات  

 .دما را جبران می کند

  



 
 

کالیبراسیون را تنظیم  برای اندازه گیری مقاومت ، دستگاه کالیبره می شود و در صورت لزوم می توان

به راحتی تمیز می شود و نیاز به نگهداری کمی دارد. همچنین از  HI3316D کرد. الکترود مقاومت

درصد   7تا  2یک سنسور دما داخلی برای جبران خودکار تغییرات دما برخوردار است. ضریب دما از 

 .توسط کاربر قابل انتخاب است

 مناسب برای

 تهویه مطبوع 

 ب نرم شدن آ 

 معدنی زدایی 

 اسمز معکوس 

 کاربردهای آب آشامیدنی 

  

 ویژگی های اصلی 

 همراه با دو الکترود 

 تشخیص خودکار پراب 

 راهنمای عملکرد روی صفحه

 جبران خودکار دما



 
 

  

 تهیه شده با 

 HI3316D و پراب مقاومت HI76302W پراب هدایت 

 HI70030 کیسه محلول کالیبراسیون 

 پیچ گوشتی کالیبراسیون 

 باتری

 دستورالعمل و کیف حمل

 HI87314 مشخصات فنی کانداکتیویتی متر پرتابل هانا مدل

Range - EC   
199.9 µS/cm; 1999 µS/cm; 19.99 mS/cm; 199.9 

mS/cm 

Range - Resistivity   0 to 19.90 MΩ•cm 

Resolution - EC   0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm 

Resolution - 

Resistivity 
  0.10 MΩ•cm 

Accuracy - EC   ±1% FS 

Accuracy - 

Resistivity 
  ±2% FS 

Calibration   Manual, 1 point, for both EC and resistivity 

Temperature 

Compensation 
  

Automatic from 0 to 50°C with β selectable from 

0 to 2.5%/°C for EC and from 2 to 7%/°C for 

resistivity 



 
 

Probes   
HI-76302W3 for conductivity measurements; HI-

3316D for resistivity measurements 

Battery Type / Life   (1) 9V (rechargeable) / Approx 100 hours of use 

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

Dimensions   164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8") 

Weight   250 g (8.8 oz.) 

  

 


