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(ثب هسئَلیت هحذٍد)

هذل ECB-150

آًبالیضس آصهبیطگبّی TDS/EC
این دستگبه یک هذایتسنج دیجیتبل بب قببلیت انذازهگیری و نمامبیمص
هذایت آة در محذوده  TDS ،0.00 µS/cm~19.9 mS/cmدر ممحمذوده
 ،0.1 mg/L~19.9 g/Lو مقبومت در محذوده  0 Ω.cm~100 MΩ.cmدر
محلولهبی آبی می ببضذ ،که دقت انذازه گیری این پبرامترهب بب توجه بمه
محذوده انذازهگیری به صورت اتومبتیک تؼیین میضود .ایمن دسمتمگمبه
هاچنین قببلیت انذازهگیری دمب در ببزه  -5~105 ˚Cبمب دقمت  0.1 ˚Cو
ضوری در محذوده  0~80 pptبب دقت  0.1 pptرا دارد.
 کبلیبراسیون آسبن ،مطائن و پبیذار.
 انذازهگیری دمب در دو واحذ  ˚Cیب .˚F
 پبسخ سریغ به تغییر پبرامترهب.
 کبربری آسبن بب دقت و صحت بسیبر ببال.
 طراحی ضذه برای استفبده در محیطهب و ضرایط مختلف.
این هذایتسنج برای انذازهگیری هذایت محلولهبی آبی (آة آضبمیذنی،
فبضالة ضهری و پسبة صنؼتی و )...در زمینههبی تحقیقبتی ،حفبظت از
محیط زیست ،صنبیغ (کنترلکبرخبنههبی صنؼتی و خط تولیذ) ،ممؼمبدن
و  ...کبربرد دارد.
این دستگبه قببلیت اتصبل انواع سنسورهب از برنذهبی ممؼمتمبمر دنمیمب بمب
کبنکتور استبنذارد  Mini Dinرا دارا میببضذ .هاچنین سنسور دمبیمی از
نوع استبنذارد  NTCمیببضذ که به مطتری در انتخبة سنسورهبی ممورد
نظر خود آزادی ػال میدهذ.
قبثلیت ّب

 مجهس به پبیه استبنذارد جهت نگه داضتن چنذین الکمتمرود بمب
قببلیت تنظیم ارتفبع و جهت.
 قببلیت انذازهگیری هذایت آة فوق خمبلم  ،آةهمبی حمبوی
انواع آالینذههب و ضوری ببال.
 قببلیت کبلیبراسیون در دو حبلت استفبده از محلول استبنمذارد
یب تغییر ثببت سل الکترود.
 قببلیت ثبت و رخیره نتبیج انذازهگیری تب  99گروه داده.
 امکبن اتصبل به انواع پرینترهبی استبنذارد بمب کمببمل
جهت ارائه گسارش پرینتی هاراه بب سبػت و تمبریمخ و کملمیمه
پبرامترهبی انذازهگیری ضذه در فرمت استبنذارد.
RS232

0.00 μS/cm~19.9 mS/cm

هذایت
هحذٍدُ اًذاصُگیشی

TDS

0.1 mg/L~19.9 g/L

ضوری

0.0~80.0 ppt
0 Ω.cm~100 MΩ.cm

مقبومت

-5~105 ˚C

دمب
هذایت /TDS /مقبومت
دقت

 دارای نابیطگر دیجیتبل بب قببلیت نابیص هذایت الکتمریمکمی،
دمبی ناونه ،ضوری TDS ،و مقبومت.
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هطخصبت فٌی

دستهبنذی اتومبتیک
1.0 ppt

ضوری

0.1 ˚C

دمب
خطبی اًذاصُگیشی
ٍاحذ الکتشًٍیک
کبلیجشاسیَى

±0.5 % FS

هذایت

±0.3 ˚C

دمب
 1نقطهای

هٌجع تغزیِ

DC5V/1W

اًذاصٍُ/صى

220×210×70 mm/0.5kg
LCD

ًوبیطگش

Mini Din

دسگبُ ٍسٍدی الکتشٍد
رخیشُسبصی دادُ
خشٍجی پشیٌتش
عولگش چبح
ضشایط هحیطی

اطالػبت کبلیبراسیون
 99دسته داده انذازهگیری ضذه
دارد
نتبیج انذازهگیری
نتبیج کبلیبراسیون
داده هبی رخیره ضذه
دمب
رطوبت نسبی
ارتفبع

5~40 ˚C
(غیر اضببع) %5~%80
2000 m
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ّذایتسٌج آصهبیطگبّی


ٍیژگیّبی هٌحصش ثفشد صفحِ کلیذ





تٌظیوبت پبساهتش
کلیذ ثبال ثشای اًتخبة یک هقذاس

صفحِ ًوبیص LCD



خبهَش ٍ سٍضي کشدى



رخیشُی دادُّبی اًذاصُگیشی ضذُ
هطبّذُی دادُّبی رخیشُ ضذُ
خشٍج اص صفحبت





کبلیجشاسیَى
هطبّذُ دادُّبی کبلیجشاسیَى












خَاًذى
تبییذ اًجبم تٌظیوبت
تٌظین ًقطِ پبیبًی



تغییش پبساهتش اًذاصُگیشی ضذُ
کلیذ پبییي ثشای اًتخبة یک هقذاس
جبثجبیی دس صفحِ تٌظیوبت

ٍیژگیّبی هٌحصش ثفشد صفحِ ًوبیص




ٍضعیت خشٍجی دادُ

ٍضعیت کبلیجشاسَى


ٍضعیت اًذاصُگیشی

تٌظیوبت پبساهتش







ضشیت ججشاىسبصی دهب
ٍاحذ اًذاصُگیشی
حبلت اًذاصُگیشی
هقذاس اًذاصُگیشی



خَاًذى خَدکبس
ًقطِ پبیبًی خَدکبس
فْشست خطبّب
اطالعبت رخیشُ ضذُ




دهبی ًوًَِ







ٍضعیت الکتشٍد (عوش سٌسَس)

 ATC ٍ MTCثِ تشتیت ججشاى دهبی دستی ٍ خَدکبس

کبًکتَسّبی ٍسٍدی ٍ خشٍجی دستگبُ



کبثل ثشق




کبًکتَس سٌسَس ّذایت

خشٍجی پشیٌتش
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