
 HI783 چکر منیزیوم هانا مدل

 

HI783   ،اصل از که است کوچک سنج رنگ یک چکر منیزیم دستی Beer-Lambert   برای تعیین غلظت

سطح منیزیم در آکواریوم آب شور یا در کاربردهای  HI783 .منیزیم به روش رنگ سنجی استفاده می کند 

برای نگهداری از   ppm 1800تا  1000کند. محدوده می زیست شناسی دریایی را به طورخاص اندازه گیری 

 .آکواریوم ماهی ایده آل است

  

HI783  ایده آل برای آکواریوم و زیست شناسی دریایی است. 

 . ایش شیمیایی دقیق تر استاین دستگاه کوچک نسبت به کیت های آزم

 : توضیحات اضافی

پس از سدیم و کلراید ،منیزیم سومین یون فراوان در آب دریاست . فراوانی آن در تشکیل جفت یون های ضعیف با  

یون های کربنات بسیار مهم است. این فراوانی اجازه می دهد تا یون های کلسیم و کربنات برای جذب توسط  

ن در دسترس باشند. سطوح پایین منیزیم منجر به سطوح پایین یا ناپایدار کلسیم و قلیایی می مرجان ها و بی مهرگا



شود. عالئم سطوح پایین منیزیم شامل رسوب کلسیم به صورت کربنات کلسیم نامحلول و اختالل در رشد و سالمت 

 .ساکنین است

  

 : مشخصات فنی

  

SKU HI783 

Product Name Marine Magnesium Checker HC Handheld Colorimeter - HI783 

Quote 

Required 
No 

Range 1000 to 1800 ppm Magnesium 

Resolution 5 ppm 

Accuracy ±5% of reading @ 25 °C (77 °F) 

Light source Light Emitting Diode @ 610 nm 

Light detector Silicon photocell 

Method 

Adaptation of the colorimetric EDTA method using calmagite 

indicator. The reaction between magnesium and the reagents 

causes a blue to violet tint in the sample. 

Environment 

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

Prepared sample cuvette (sample plus reagents) must be 18 to 28 

°C (64 to 82 °F). 

Battery type 1.5V AAA Alkaline 

Auto shut-off After 10 minutes of non-use 

Dimensions 86.0 x 61.0 x 37.5 mm (3.4 x 2.4 x 1.5”) 

Weight 64 g (2.3 oz) 

Interferences Calcium below 300 ppm and above 500 ppm 

Ordering 

Information 

HI783 Checker HC is supplied with sample cuvette and cap (2 

pcs.), Marine Magnesium reagent starter kit (reagents for 25 

tests), 1 mL graduated syringe and tip (1 pc.), 5 mL syringe and 

tip with black printing (1 pc.), 5 mL syringe and tip with blue 

printing (1 pc.), 1.5V AAA Alkaline battery (1 pc.), instruction 

manual, and quick-reference guide. 

 


