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  EC/TDSآًبالیضس پشتبثل 

ُید  ECP-150 سٌجپرتاتلهدذ ّذایت جدْدتهدٌداسدةدسدگدهدا

هدودذٍدُاًذازُ د  ،µS/cm~19.9 mS/cm 0گیریّذایتالکگریکد 

TDSُ0.1د هوذٍد mg/L~19.9 g/Lُ80~0،شَ ید هوذٍد pptٍ

آتد ّدایهدودلدَ د  Ω.cm~100 MΩ.cm 0هقاٍهتد هدودذٍدُ

ِتداگیریایيپا اهگدرّداتاشذ،کِدقتاًذازُه  ِتدَجد هدودذٍدُتد

شَد.ایيدسگهاُّوچدٌدیديگیریتِصَ تاتَهاتی تؼییيه اًذازُ

  ادا د.C˚ 0.1تادقتC˚ 105~5-گیریدهاد هوذٍدُقاتلیتاًذازُ

 ُگیریدهاد دٍٍاحذاًذاز˚Cیا˚F. 

 .پاسخسریغتِتغییرپا اهگرّا 

 .کا تریآساىتادقتٍصوتتسیا تاال 
 

)آبآتد ّدایهدودلدَ ّدذایدتگدیدریترایاًذازُسٌجّذایت ایي

صدٌدؼدگد  د آشاهیذً ،فاضالبشْریٍپساب )...ٍِ ّدایزهدیدٌد

ّایصٌؼگ کا خاًِتوقیقات ،حفاظتازهویطزیست،صٌایغ)کٌگر 

 ٍخطتَلیذ(،هؼادىٍ...کا ترددا د.

تدادًدیداّاازترًذّایهؼدگدثدرایيدسگهاُقاتلیتاتصا اًَاعسٌسَ 

ازتاشذ.ّوچٌیيسٌسَ دهاید  ادا اه Mini Din کاًکگَ اسگاًذا د

تاشذکِتِهشگرید اًگخابسٌسَ ّایهَ ده NTC ًَعاسگاًذا د

 دّذ.ًظرخَدآزادیػوله 

 الدکدگدریدکد ،دا ایًوایشهردیجیگا تاقاتلیتًوایشّذایدت

 ٍهقاٍهت. TDS دهایًوًَِ،شَ ی،

  تراًسویگرتاد جِحفاظگIP57ٍُسدثد ضذآب تداّدودرا
 ّایاسگاًذا د.هولَ 

 ٍُگیریپا اهگرّایرکرشذُد آبفَقخدالد تاقاتلیتاًذاز
 .ّاُّایحاٍیاًَاعآالیٌذآب

 ِایٍآساى.کالیثراسیَىت ًقط 

 .دا ایسیسگنخاهَش اتَهاتی جْتجلَگیریازاتالفتاتری 

 ُگرٍُدادُ.99تا ّاقاتلیتثثتٍرخیرُداد 

 د حدودلتدرایدا ایکیفقاتلحولکَچ ٍسث هٌاسة

 ّایهَ دآزهایش.کلیِهویط

 ػدذد چدْدا  هصرفتاتریتسیا پاییيهَجةگشگِدسگهاُتا
 تاتریقلو ،چٌذیيهاُاهکاىآًالیسهذاٍم اداشگِتاشذ.

 ّب  قبثلیت

 ECP-150هذل

 هطخصبت فٌی
0.00 μS/cm~19.9 mS/cm  ّذایت 

گیشی هحذٍدُ اًذاصُ  

0.1 mg/L~19.9 g/L  TDS 

0.0~80.0 ppt  شَ ی 

0 Ω.cm~100 MΩ.cm  هقاٍهت 

-5~105 ˚C  دها 

 تٌذیاتَهاتی دسگِهقاٍهت/شَ ی/TDS/ّذایت
 دقت

0.1 °C  دها 

±0.5 % FS  گیشی خطبی اًذاصُ ّذایت  
 دها  C˚ 0.3± ٍاحذ الکتشًٍیک 

 کبلیجشاسیَى ایت ًقطِ

4xAA/LR6(No.5 تاتری) ِهٌجع تغزی 

230×100×35 mm/0.4kg  اًذاصُ/ٍصى  

LCD ًوبیطگش 

ABS ًِجٌس ثذ 

Mini Din  دسگبُ ٍسٍدی الکتشٍد  

 اطالػاتکالیثراسیَى

 شذُگیریدسگِدادُاًذاز99ُ
سبصی دادُ رخیشُ  

5~40 ˚C دها 

%5 ضشایط کبسی ~ 80%   طَتتًسث )غیراشثاع( 

<=2000 m                             ا تفاعازسطحد یا 
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  EC/TDSآًبالیضس پشتبثل  ECP-150هذل

 کبلیجشاسیَى 
 ُّبی کبلیجشاسیَى هطبّذُ داد 

 ُگیشی ضذُ اًذاصُ ّبی  رخیشُ کشدى داد 
  کلیذ ثبال ثشای اًتخبة یک هقذاس 
 ُّبی رخیشُ ضذُ  ی دادُ هطبّذ 

 ُگیشی تغییش پبساهتش اًذاص 
  کلیذ پبییي ثشای اًتخبة یک هقذاس 
 جبثجبیی دس صفحِ تٌظیوبت 

 خبهَش ٍ سٍضي کشدى 
 خشٍج اص صفحبت 

  کبًکتَس سٌسَسEC 

 ّبی هٌحصش ثفشد صفحِ ًوبیص ٍیژگی 

 ّبی هٌحصش ثفشد صفحِ کلیذ ٍیژگی 

  پیي ضذ آة 7کبًکتَس 

  ُکبًکتَسّبی ٍسٍدی ٍ خشٍجی دستگب 

 (021)63447444تلفي:

 (021)21787844فاکس:

Web:   www.mobinab.com 

Email: info@mobinab.com 

 (021)18011844تلفي:

 (021)95061844فاکس:
Web:   www.mobinab.com 

Email: info@mobinab.com 

Mini Din  

 خَاًذى 
 تبییذ اًجبم تٌظیوبت  
 تٌظین کشدى ًقطِ پبیبًی  

 ٍضعیت ثبتشی 

 ُگیشی پیَستِ اًذاص 

  ًَِدهبی ًو 

 فْشست خطبّب 
  ُاطالعبت رخیشُ ضذ 

   گیشی  ًذاصُاٍضعیت 
  ٍضعیت کبلیجشاسَى 

 تٌظیوبت پبساهتش 

  )ٍضعیت الکتشٍد )عوش سٌسَس 

 MTC  ٍATC  ثِ تشتیت ججشاى دهبی دستی ٍ خَدکبس 

 خَاًذى خَدکبس 
  ًقطِ پبیبًی خَدکبس 

 سبصی دهب ضشیت ججشاى 
 ُگیشی ٍاحذ اًذاص 
 ُگیشی حبلت اًذاص 
 ُگیشی هقذاس اًذاص 

  صفحِ ًوبیصLCD 


