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HI2300-2 

 و شوری سنج رومیزی EC ، TDSدستگاه 

 

HI2300 دستگاه ،EC ،TDS این دستگاه از یک پراب  .با قابلیت تنظیم رنج اتوماتیک می باشدرومیزی  سنج دما، شوری و

هدایت پتانسیومتری چهار حلقه ای استفاده می کند. پراب ذکر شده حاوی سنسور های پالتینی می باشد که موجب تطبیق 

پذیری مناسب در برابر طراحی های آمپرمتری می شود. با استفاده از این پراب چهار حلقه ای نیازی به تعویض پراب برای اندازه 

انحرافات دمایی استفاده  تصحیحاز سه روش برای  HI2300دستگاه  ز مقادیر خیلی کم تا خیلی زیاد وجود ندارد.گیری هدایت ا

و قابلیت اتصال دستگاه  GLPتوانایی  ، اشاره کرد.TDS( و عامل βمی کند. از این روش ها می توان به ضریب تصحیح دما )

 ظیم و مدیریت اطالعات را به کاربران می دهد.امکان تن(  USBه کامپیوتر ) به وسیله ی یک کابل ب

 جزئیات:

HI2300ی با دوام جهت اندازه گیری، دستگاه EC ،TDS می باشد. قابلیت های متفاوت این دستگاه شامل دارا  دما، شوری و

این  می باشد. کامپیوتر اتصال به برای USB خروجییک پراب چهار حلقه ای پتانسیومتری، کالیبراسیون تک نقطه ای و  بودن
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همچنین برای سنجش  .را برای اندازه گیری های متفاوت انتخاب کند  TDSدستگاه می تواند رنج مناسب  سنجش هدایت و 

 به آسانی میتوانید حالت دستگاه را روی اندازه گیری شوری تنظیم کنید. NaCl درصد  400.0تا  0.0شوری از میزان 

 مشخصات دستگاه در یک نگاه: 

Auto ranging: 

HI2300  شاخص اندازه گیری مناسب را در حالت های مختلف اندازه گیریEC  وTDS  انتخاب می کند. به صورت اتوماتیک

 این ویژگی سبب باالترین میزان دقت در سنجش محلول نمونه می شود.

 کالیبراسیون اتوماتیک

در یک نقطه با انتخاب از بین شش استاندارد از پیش طراحی شده انجام می شود. اما در مورد شوری،  TDSو  ECکالیبراسیون 

 درصد انجام می پذیرد. NaCl 100کالیبراسیون تک نقطه ای با محلول استاندارد 

 حلقه ایچهار  ECپراب 

HI2300  همراه با یک پراب چهار حلقه ایEC/TDS ( پالتینیHI76310 تامین می شود. این پراب دارای سنسور دمای )

 را پوشش می دهد. mS/cm  500.0تا  S/cmμ 0.00داخلی نیز می باشد. رنج گسترده عملکرد آن از مقدار 

 انحرافات دمایی تصحیح

 اصالحدرجه سانتی گراد  120.0تا  -20.0( از مقدار MTC( یا دستی )ATCدما میتواند برای اندازه گیری های اتوماتیک )

قابل (  °/%C( 6.00تا  0.00( از مقدار βدقیق حذف شود. ضریب تصحیح دمایی ) TDSیا برای اندازه گیری هدایت یا  شود، و

 تنظیم می باشد.

 قابل تنظیم TDSفاکتور 

 TDSاندازه گیری دقیق  جهت بر اساس نمونه اندازه گیری شده، به کار می رود. TDSاین فاکتور برای مرتبط کردن هدایت و 

 تنظیم کنند.  0.80تا  0.40بر اساس هر محلول منحصر به فردی، کابران میتوانند این فاکتور را از میزان 

  GLPاطالعات 

، انحراف و ثابت سِل در هر زمانی از انجام آزمایش به شدهتاریخ، زمان، استانداردهای استفاده اطالعات کالیبراسیون شامل  

  که روی صفحه نمایشگر وجود دارد، می تواند انجام پذیرد. GLPراحتی به وسیله گزینه 
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 ذخیره سازی اطالعات:

 RCLکلید  طالعات مجددا می توانند با فشردندیتا را به کاربران می دهد. این ا 500ذخیره  امکان log-on-demandویژگی 

 باز خوانی شوند.

 انتقال اطالعات: 

جداگانه به فروش می  به صورت که هر دو HI92000و نرم افزار  USBاطالعات می توانند به وسیله ی یک کامپیوتر با کابل 

 رسند،  منتقل شوند.

 مشخصات روی صفحه نمایش

       

 آخرین سال کالیبراسیون           مدت زمان آخرین کالیبراسیون        

   

 میزان انحراف                      آخرین تاریخ کالیبراسیون       

 

 (Kمقدار ثابت سِل )

 ECمشخصات 

to 29.99 μS/cm, 30.0 to 299.9 μS/cm, 300 to 2999 μS/cm, 3.00 to  0.00 رنج

(absolute EC)mS/cm, 30.0 to 200.0 mS/cm, up to 500.0 mS/cm  29.99 

 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm 0.01 صحت

 of reading (±0.05 μS/cm or 1 digit, whichever is greater) ±1% دقت

 μS/cm  / 1413 μS/cm  /5000 84)استاندارد شش با  تک نقطه ای کالیبراسیون اتوماتیک کالیبراسیون

μS/cm  /12880 μS/cm  /80000 μS/cm  /111800 μS/cm )  
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 TDSمشخصات 

to 14.99 ppm (mg/L), 15.0 to 149.9 ppm (mg/L), 150 to 1499 ppm  0.00 رنج

mg/L), 1.50 to 14.99 g/L, 15.0 to 100.0 g/L, up to 400.0 g/L (absolute (

TDS)**, with 0.80 conversion factor 

 g/L, 0.1 g/Lppm, 0.1 ppm, 1 ppm,  0.01 0.01 صحت

 of reading (±0.03 ppm or 1 digit, whichever is greater) %1± دقت

 (0.5)مقدار پیش فرض:  0.8تا  TDS 0.4ضریب تبدیل 

 شوریمشخصات 

 to 400.0% NaCl 0.0 رنج

 NaCl 0.1% صحت

 of reading ±1% دقت

 )اختیاری( 7037HIتک نقطه ای، با محلول کالیبراسیون  کالیبراسیون

 مشخصات دما

 C (±0.8°F) (excluding probe error)°0.4± دقت

 to 120.0 ºC 20.0- رنج

 C° 0.1 صحت

 درجه سانتی گراد( 50و  0دو نقطه )در  کالیبراسیون دمایی

 (TDSو  EC)فقط  6.00 °/% تا  0.00 °/%انتخابی از  ضریب دمایی

 مشخصات اضافی

 HI76312متر سیم:  1با  همراه سنسور دمایی داخلی چهار حلقه ای پالتینی EC/TDSپراب  الکترود / پراب

 .( تامین می شود)همراه دستگاه 

 log-on-demandنمونه ،  500 ثبت اطالعات

 )می توانید این گزینه را غیر فعال کنید.( بعد از پنج دقیقه بال استفاده بودن دستگاه خاموشی خودکار

 opto-isolated USB اتصال

 to 50°C (32 to 122°F; 273 to 323 K), RH max 95% non-condensing 0 محیط

Power Supply  12آداپتورVDC  می شود.( تأمین)همراه دستگاه 

 mm 109×222×235 (”4.3  ×8.7×9.2) ابعاد

 پوند( 2.9کیلوگرم ) 1.3 وزن

و  12VDC، ، آداپتور HI76312همراه با موارد زیر تامین می شود: پراب هدایت:  HI5321 اطالعات سفارش

 کتابچه راهنما
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