
MÁY ĐO EC ĐẤT 

 

 

Thông tin kỹ thuật: 

Dải đo EC: 0- 19.9 EC(mS/cm) 

Độ phân dải: 0.10 EC(mS/cm) 

Độ chính xác: ± 0.1EC (0-10 EC) 

Nguồn điện: pin 9V 

Kích thước máy: Ø50.5 x 250mm 

Trọng lượng máy: 100g 

Tính năng Tự động tắt : sau 8 phút khi không bấm các nút chức năng, thiết bị sẽ tự động tắt. 

Ứng dụng: Máy đo độ dẫn điện EC Tester được dùng để đo độ dẫn điện của đất (và dùng được 

cả trong môi trường nước ), với một đầu dò bằng kim loại, cung cấp giá trị EC tại điểm đo dễ 

dàng và nhanh chóng. 

Hướng dẫn sử dụng:  

1. Trước khi sử dụng máy đo EC, phải lau sạch đầu dò kim loại bằng  giấy hoặc khăn sạch. 

2. Nhấn nút OFF/ ON bật nguồn máy 

3. Đặt máy đo EC trực tiếp vào điểm cần đo: cắm đầu dò kim loại trực tiếp vào mẫu cần đo, 

cố định trên bề mặt (đất), chờ vài giây cho đến khi giá trị hiển thị ổn định. Giá trị đọc 

được là độ dẫn điện của mẫu (thiết bị đo đôi khi sẽ đọc nhiều kết quả đo khác nhau trên 

cũng một mẫu, tùy thuộc vào tình trạng của mẫu, độ bám dính vào bề mặt đầu dò kim 

loại của thiết bị đo,…Vì vậy, tốt nhất là chúng ta nên lấy giá trị trung bình của các phép 

đo trên cùng một mẫu) 

4. Sau khi sử dụng, làm sạch bề mặt đầu dò kim loại của thiết bị. 

5. Nếu nhấn nút nguồn nhưng máy không khởi động được hoặc màn hình bị mờ,ta  nên 

thay pin mới. 

Lưu ý: 

1. Không nên đê đầu dò cắm chặt trong mẫu thử cứng quá lâu, vì nó sẽ làm hư bề mặt đầu 

dò kim loại của thiết bị. 

2. Trước khi tiến hành đo các mẫu thử khác, đầu dò kim loại của máy đo EC phải được làm 

sạch bằng khăn hoặc giấy sạch. 

3. Nếu màn hình bị mờ hoặc hiển thị không rõ ràng, ta nên thay pin mới, và sau đó cần hiệu 

chuẩn lại thiết bị. 

4. Cách hiệu chuẩn: Nhúng đầu dò thiết bị vào dung dịch chuẩn 6.7 EC(mS/cm) để hiệu 

chuẩn. Sử dụng một tuốc nơ vít để vặn con ốc vít phía trong cái lỗ, điều chỉnh để nó hiển 

thị giá trị 6.7. 

5. Khi đo, hãy đợi vài giây cho giá trị trên màn hình hiển thị một cách ổn định. 

6. Không sử dụng máy đo EC gần các vật dụng có từ tính và tránh xa các vật dụng kim lọai 

khác. 

7. Không cầm giữ đầu dò kim loại của thiết bị bằng các ngón tay. 

 


