
 

 
 

  

 

  48.1000مدل  ()تستر خاک سنج pHنور، رطوبت و 

 TFAساخت کمپانی 

 

 

 مشخصات دستگاه: 

  pHجهت نمایش رطوبت، طیف نوری و  -

 (10…1دامنه اندازه گیری رطوبت: ) -

 (2000…0دامنه اندازه گیری نور: ) -

 pH( :3.5…8)دامنه اندازه گیری  -

 ضد زنگ میباشد( سانتی متر )سنسور در نوک پراب قرار دارد و استیل 20طول پراب:  -

 گرم 63و وزن  x 38 x 52 mm 300دارای ابعاد:  -

 

 کاربرد دستگاه:

 مناسب برای کشاورزی

 

 نحوه استفاده از دستگاه: 

 اندازه گیری رطوبت:  -1

 )رطوبت( قرار دهید. moistکلید دستگاه را بر روی  -

 حدود سه چهارم سنسورهای دستگاه را در داخل خاک فرو برید. -

 ( بخوانید.10تا  1رنگ از  سهاز روی درجه بندی وسط ) سپس عدد رطوبت را -

 

 روند.سانتی متر در خاک فرو می 35 تا*** این دستگاه برای گیاهانی مناسب است که 

 

 اندازه گیری نور: -2

 ( قرار دهید.نور) lightکلید دستگاه را بر روی  -

 ع نوری که گیاه در معرض آن قرار دارد بگیرید. سنسور فتوالکترونیک دستگاه را )چشم دستگاه( به طور مستقیم جلوی منب -

 ( بخوانید.2000تا  0رنگ از  سفید) باالرا از روی درجه بندی  نورسپس عدد  -

 

 د.نبه نور را مشخص میکندو عدد از کمترین و بیشترین حد نیاز گیاهان  ،*** اعداد روی دستگاه

 



 

 
 

 : pHاندازه گیری  -3

 قرار دهید. pHکلید دستگاه را بر روی  -

 مرطوب فرو برید. خاک سنسورهای دستگاه را در داخل -

 ( بخوانید.8تا  3.5)از  پایینرا از روی درجه بندی  pHبعد از یک دقیقه عدد  -

 

 نشانه بازی )قلیایی( بودن خاک است. 7نشانه اسیدی بودن خاک و باالتر از  7*** اعداد کمتر از 

 را نیاز دارند.  pH: (6.5-7)*** خاک مناسب اغلب گیاهان 

 *** اگر خاک اسیدی است به آن خاک خنثی اضافه کنید.

 *** اگرخاک قلیایی است به آن پیت اضافه نمایید.

 *** دستگاه برای آب یا هر مایع دیگر کاربرد ندارد.

 ارد و برای استفاده های آزمایشگاهی طراحی نشده است.*** دستگاه به باتری نیاز ند

 

 

 راقبت و نگه داری دستگاه: م

 حلول های ضد عفونی کننده استفاده نکنید.ب از دستمال نرم با آب مقطر استفاده کنید و به هیچ عنوان از مابرای تمیز کردن پر*** 

 زیادتر از نیاز در معرض خاک رها نکنید.*** دستگاه را به مدت 

 پالش کرده و بعد از هر استفاده آن را تمیز نمایید.*** قبل از استفاده نوک سنسور را با کاغذ سمباده ای 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


