
MÁY ĐO pH & ĐỘ ẨM ĐẤT 

 

Ứng dụng: Đo giá trị pH và độ ẩm của các loại đất khác nhau. 

Dải đo:  pH= 3 – 8pH  Độ ẩm: 1 – 8 (10% - 80%) Độ phân giải: ±0.2 pH 

Độ chính xác: ±0.2 pH- phù hợp cho đất nông nghiệp và các thí nghiệm. 

Dải nhiệt hoạt động: 5-50oC (41 -122 oF) 

Hiệu chuẩn: Đánh bóng nhẹ (lau bóng) các vòng kim loại. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng: 

1. Loại bỏ hết các vật cản xung quanh mẫu thử, như đất mặt, thủy tinh, lá, sỏi,vv..Nếu đất 

quá cứng hoặc có lẫn phân bón, hãy rưới một ít nước lên bề mặt đất, và để khoảng 25-30 

phút, sau đó mới tiến hành đo. 

2. Trước khi sử dụng thiết bị để đo, hãy lau sạch (làm bóng) các vòng kim loại bằng vải 

đánh bóng. Khi sử dụng một loại máy đo mới, bạn nên để nó vào đất một vài lần trước 

khi đọc kết quả đo, nhằm loại bỏ các tạp chất dầu trên bề mặt kim loại, có thể ảnh hưởng 

đến kết quả đo chính xác pH và độ ẩm của bạn. 

3. Đặt trực tiếp máy đo vào mẫu đất cần kiểm chứng, căm chặt và cố định cho ba vòng kim 

loại ngập trong đất. 

Khoảng sau 10 phút, con trỏ trên mặt đồng hồ sẽ chỉ giá trị xác định pH và độ ẩm đất. 

Đồng hồ đo đôi khi sẽ cho nhiều kết quả khác nhau trên cùng một mẫu đo, tùy thuộc vào 

điều kiện tình trạng mẫu đất, độ bám dính vào vòng kim loại của đồng hồ, điều kiện độ 

ẩm,vv…, do đó,  ta nên lấy giá trị trung bình của các phép đo trên cùng một mẫu làm giá 

trị đo sau cùng. 

4. Nhấn nút màu trắng, con trỏ trên đồng hồ đo sẽ chỉ gia trị độ ẩm đã đo.  

5. Sau khi sử dụng, làm sạch bề mặt kim loại của đồng hồ đo (đất, ẩm, nước..) 

Chú ý: 

1. Không để phần kim loại của thiết bị trong đất quá lâu (không quá 1 giờ đồng hồ), sẽ làm 

hư bề mặt kim loại của thiết bị.  

2. Bảo đảm bề mặt kim loại của thiết bị sạch và khô trước khi bảo quản và lưu trữ 

3. Không sử dụng thiết bị gần các vật dụng có từ tính và tránh xa các vật dụng bằng kim 

loại khác. 

4. Không dùng để đo chất lỏng. Thiết bị này không được thiết kế để đo chất lỏng. 

Không cầm giữ phần kim loại của thiết bị bằng các ngón tay, vì chúng có thể lưu lại các dấu tay, 

có thể bám độ ẩm, nhờn, và làm giảm độ chính xác của thiết bị. 


