راهنمای استفاده از دستگاه مولتی متر جهت سنجش  EC ،TDSو دمای آب

 :TDSکل مواد جامد محلول ،مجموع مقادیر متحرک مضرر هستند که شامل نمک ها یا فلزات قابل حل در حجم معینی از آب
میباشد TDS .پایه محاسبه هدایت الکتریکی ( )ECاست ،که با دو واحد  PPMیا  MG/Lبیان میشودTDS .شامل هر عنصر غیر
آلی میباشد TDS .بر کیفیت آب مصرفی موثر است و هر چه  TDSآب مصرفی پایین تر باشد برای سالمتی بهتر است .حداکثر
 TDSقابل قبول جهت آب مصرفی انسان

 500PPMمیباشد .دستگاه موجود جهت اندازه گیری EC ، )mg/l( TDS

(میکروزیمنس  /سانتی متر) و دما (سانتی گراد یا فارنهایت) میباشد.

جهت کار با دستگاه توسط کلید onیا  offدستگاه را روشن میکنیم.
توجه داشته باشید که با فشردن کلید  Modeمی توان وضعیت دستگاه را برای  3حالت  EC ،TDSو دما آماده کرد  ،اگر پس از
روشن شدن دستگاه روی صفحه نمایشگر واحد PPMقابل رویت باشد یعنی دستگاه آماده اندازه گیری  TDSاست  .با فشردن
کلید  Modeاگر روی صفحه نمایشگر واحد میکروزیمنس بر سانتی متر فعال شود یعنی دستگاه آماده اندازه گیری  ECاست و

سپس با فشردن مجدد کلید  Modeاگر روی صفحه نمایشگر واحد  C°رویت شود یعنی دستگاه اماده اندازه گیری دما است.الزم
به ذکر است که اگر باز هم کلید  Modeزده شود عالمت  Fنمایان می شود که باز هم دستگاه آماده قرائت دمای آب با واحد
فارنهایت است ،کلید  clearبرای پاک کردن اعداد روی صفحه نمایشگر و قرائت مجدد می باشد .به بیان ساده تر شما می توانید
ظرف نمونه آب را آماده کنید و دستگاه مذکور را داخل نمونه آب بگذارید بطوریکه الکترود آن کامال داخل آب قرار گیرد ،سپس
دستگاه را روشن نموده و اگر واحد اندازه گیری  ppmباشد عدد قابل رویت tdsمی باشد و سپس کلید  Modeرا بزنید اگر
واحد اندازه گیری میکروزیمنس بر سانتی متر باشد عدد قابل رویت  ECمی باشد و مجدد Modeرا بزنید اگر واحد روی صفحه
نمایشگر ˚ Cباشد عدد قابل قرائت دما می باشد و با فشردن مجدد  Modeاگر واحد نمایشگر Fباشد یعنی دمای آب با واحد
فارنهایت در حال نمایش است  ،پس از پایان تست کلید  onیا  offرا چند ثانیه نگهدارید تا خاموش شود.

