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1. Thiết bị EC 
• Thông số kỹ thuật:

– Thang đo pH: -2,000 – 19,999pH.

– Thang đo mV: ±1200,0mV và ±2000mV.

– Thang nhiệt độ: -5,00C – 105,00C.

– Ðộ phân giải: 0,001pH, 0,1mV, 0,10C.

– Ðộ chính xác: ±0,005pH, ±0,3mV, ±0,10C.

– Tự động đọc kết quả khi giá trị đã đo ổn định..

– Tự động bù nhiệt với điện cực kép hay đầu dò nhiệt.

– Chuẩn máy: 1, 2 hoặc 3 điểm với dung dịch chuẩn.

– Ðánh giá điện cực tự động sau khi chuẩn máy.

– Bộ nhớ chuẩn máy: nhớ giá trị chuẩn máy hiện tại.

– Màn hình: số tinh thể lỏng (LCD).

– Máy kín nuớc 100% (IP66 / IP67), sử dụng được ở mọi điều 
kiện ngoài trời, vệ sinh nhanh chóng bằng nước vòi. Chống tia 
UV, chống bụi và chống sốc. Phím nhấn không có khe hở, dễ 
dàng vệ sinh, cảm nhận đuợc khi nhấn, tránh lỗi vận hành.

– Hẹn thời gian chuẩn máy để tăng độ tin cậy kết quả,

– Nguồn nuôi: 4 pin AA hoặc 4 pin sạc NiMH

– Tuổi thọ pin: khỏang 2500 giờ sử dụng.



2. Thiết bị đo vận tốc dòng chảy

Thông số kỹ thuật

+ Độ chính xác: 2%

+ Độ sâu tối thiểu yêu cầu:

• Với thanh treo: 18 inch

• Thanh treo: 6 inch

+ Kích thước:

• Đường kính mỗi giáo: 2.0 inch

• Đường kính vòng cốc: 5 inch

+ Phạm vi hoạt động:

• Feet mỗi giây: 0.2 – 25

• Mét mỗi giây: 0.06 – 7.6



3. Máy đo kinh vĩ điện tử
Thông số kỹ thuật

+ Ống kinh

• Độ phóng đại: 30X

• Hình ảnh: thuận

• Đường kính kính vật: 45mm

• Trường nhìn: 1°30’

• Khoảng nhìn ngắn nhất: 0.9m

+ Đo góc

• Độ chính xác: 5”

• Góc đọc nhỏ nhất: 1”/5”

• Hệ thống đọc: Bàn độ mã vạch quang điện tăng dần

• Đường kính bàn độ: 79mm

• Hằng số k (đo khoảng cách): 100

+ Hệ số bù nghiêng

• Sensor bù trục: 02 trục

• Giới hạn tự động: 0.3”

• Số lượng tự động bù trục: 03

+ Màn hình

• Số lượng: 02



4. Máy đo toàn đạc điện tử
Thông số kỹ thuật:

1. Ống kính:

- Chiều dài: 171mm
- Ống ngắm sơ bộ: 45mm
- Độ phóng đại 30x
- Độ phân giải ống kính 2,5’
- Trường ngắm: 1030’
- Khoảng ngắm nhỏ nhất: 1,3m
- Ảnh: thuận.

2.Đo góc:

- Độ phân giải hiển thị: 0,5"/1"(CX101) ,1"/5'', 
0.2/1mg, 0.005/0.02mil
- Độ chính xác: 1"/2"/3"/4"/5"/7"
- IACS: có
- Chế độ đo:
+ H: Cùng chiều/ ngược chiều kim đồng hồ, đặt về 0, 
nhập góc, đo lặp
+ V: Góc thiên đỉnh 0, ngang 0, độ dốc %
- Tự động bù xiên: Bù xiên 2 trục, Phạm vi bù: ± 6’



4. Bộ thiết bị ADCP 

+ Mắt thần đo mặt cắt ngang

+  Ắc quy

+ Máy sạc ắc quy (Enso)

+ Bán cầu GPS

+ Dụng cụ của bộ thiết bị ADCP

+ Máy tính ADCP



4.1 Máy tính sử dụng cho cho thiết bị ADCP

Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin của thiết
bị ADCP thu được



4.2 Ắc quy sử dụng cho thiết bị ADCP

Dùng để chạy máy ADCP



4.3 Sạc ắc quy sử dụng cho máy ADCP

Dùng để sạc điện cho ắc quy cho
bộ thiết bị ADCP



4.4 Máy định vị toàn cầu (GPS)

Sử dụng định vị vị trí tuyến đo chính xác 
trên bề mặt.



4.5 Mắt thần ADCP

+ Nguyên lý hoạt động: Dùng để đo mặt cắt nằm ngang.

+ Thông số kỹ thuật:

Góc mở chum tia: 200C . 

Cấu hình: 4 chùm tia, mặt lồi.

Dải vận tốc:  ±5m/s (mặc định) ±20 m/s (tối đa).

Độ chính xác của vận tốc: 0.3% vận tốc nước so với
ADCP ±0.3 cm/s.

Độ phân giải: ± 0.1cm/s.

Số ô đo: 1~128 ô

Nguồn vào DC: 20~50VDC, tích hợp pin: 42VDC.

Độ chính xác: 0.8%.

Tần suất ensemble: 5;6;10;20;30 phút.

Số lượng ping/ensemble: 100~250.

Tần suất ping: 1~7 giây.

Định dạng dữ liệu đầu ra: PDO.

Bộ nhớ trong: bao gồm thẻ nhớ 256Mb.

Kết nối: Cổng RS 232 hoặc RS 422.

Cáp nối: Đầu cắm chịu nước.



4.6 Dụng cụ dây nối khác của bộ thiết bị ADCP



5. Thiết bị đo kiểm tra lỗ khoan (Camera lỗ khoan)

+ Bảng điều khiển

+ Camera ( mắt thần)

+ Máy sạc cho mắt thần của thiết
bị đo lỗ khoan

+ Cuộn dây dẫn nối với mắt thần



5.1 Camera ( mắt thần) sử dụng cho thiết bị đo lỗ khoan

Dùng để quay lại độ sâu của lỗ
khoan



5.2 Bảng điều khiển R-CAM sử dụng cho thiết bị đo lỗ khoan



5.3 Cuộn dây dẫn sử dụng cho thiết bị đo sâu lỗ khoan



Dùng để sạc điện cho ắc quy của bộ thiết
bi đo lỗ khoan.

5.4 Máy sạc sử dụng cho thiết bị đo lỗ khoan



6. Thiết bị lấy mẫu ngoài hiện trường



7. Thiết bị lấy mẫu nước nằm ngang

Đặc tính kỹ thuật:

Lắp màu xanh làm bằng nhựa polyurethane 
bền, dẻo và chịu tải

Đầu nhả có độ bền cao làm bằng thép không gỉ 
316

Thiết bị bao gồm: chai, hộp đựng mẫu plastic, 
45-B10 message và dây 62- C15

Sử dụng cho việc lấy mẫu nước nông và sâu . 
Lấy mẫu nước theo dạng nằm ngang

Thiết bị làm bằng vật liệu trong suốt acrylic

Thể tích lấy mẫu: 2.2 lít.



8. Các thiết bị đầu đo quan trắc tự động mực nước ngầm



9. Thiết  bị Picarro L2130-i đồng vị nước Anlyser
• Dịch vụ phòng thí nghiệm phân tích

chương trình QA / QC của phòng thí nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn do 
Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ 
(USGS). Tất cả các dữ liệu về nước ngầm được báo cáo trong cơ sở dữ 
liệu GWIC.

Các phòng thí nghiệm đón chào những yêu cầu cho các nghiên cứu địa 
hóa học và hóa học môi trường. thiết bị đo đạc có sẵn bao gồm:

Picarro đồng vị nước Analyzer, L2130-i, mà sẽ cho phép phân tích đồng 
vị nước.

Nhiệt ICAP quy nạp cùng argon plasma phát quang phổ (ICAPES),

Nhiệt X-Series® quy nạp cùng plasma / khối phổ (ICP / MS) để xác 
định dấu vết kim loại,

chromatographs Dionex ion xác định anion,

sắc ký khí Agilent với hàng loạt máy dò quang phổ (GC / MS) cho các 
hợp chất hữu cơ,

sắc ký khí Agilent với bắt điện tử dò (ECD) cho các hợp chất thuốc trừ 
sâu và clo ở mức độ thấp trong nước và đất,

ELISA xét nghiệm trong hạt từ tính và 96 định dạng tấm cũng để xác 
định nội tiết phá vỡ các hợp chất trong nước mặt và mặt đất, và

Beckman nhấp nháy truy cập để xác định độ Radon trong nước.



10. Thiết bị bơm chìm

- Điện áp sử dụng: đây là điện áp của dòng điện mà bơm sử dụng, 
trên thị trường hiện nay các loại bơm thường sử dụng một số mức 
điện áp như 110V/220V/380V. Đối với mức điện áp 220V và 380V 
có thể sử dụng trực tiếp đối với mạng lưới điện của Việt Nam, còn 
với điện áp 110V thì cần đến máy biến áp mới có thể sử dụng. Khi 
sử dụng quý khách cần đặc biệt chú ý đến thông số này của máy 
bơm vì nếu sơ suất gắn nhầm nguồn điện thì sẽ dẫn đến cháy máy 
bơm.

- Lưu lượng bơm: là lượng nước máy có thể bơm được trong một 
đơn vị thời gian ký hiệu là Q, đơn vị đo m3/h hoặc lít/phút. Một số 
loại bơm có thông số Qmax - lưu lượng tối đa mà máy bơm có thể 
đạt được, tuy nhiên lưu lượng bơm còn tùy thuộc vào một số yếu tố 
khác như công suất máy, tốc độ bơm, chiều cao bơm,...

- Cột áp: ký hiệu là H - đây là chỉ số đo độ cao của mức nước. Trên 
một số loại máy bơm có thể ghi là Hmax hoặc Total H chính là độ 
cao mà máy có thể hút nước từ mặt nước lên cao tính theo phương 
thẳng đứng. Thực tế, hầu hết các loại máy bơm nước đều không 
đạt được cột áp tối đa mà chỉ đạt được khoảng 70% so với chỉ số 
của nhà sản xuất. Do đó, khi lựa chọn máy bơm cần lưu ý điều này.

- Tốc độ vòng quay: số vòng quay của bơm tính bằng vòng/phút, 
rmp (round per minute).

- Công suất bơm tính bằng W (KW) hoặc HP



11. Thiết bị camera hành trình
Thông số kĩ thuật

+ Camera: 2 Camera HD Color CMOS digital camera + Camera tùy chọn (VGA + Infra -
Red)

+ Độ phân giải: 1280x960 20fps Max (1kênh) hoặc 1280x720 30fps Max 
(1kênh); 640x480(VGA) 20fps (2kênh) ;Kích cỡ file : 5p/ file : ~500Mb/ file

+ Chế độ ghi: Ghi đè tự động liên tục 24h / Khởi động chế độ ghi bằng tay hoặc nút ghi khẩn

+ Độ sáng đáp ứng: Nhỏ nhất. 0.1 Lux

+ Góc Camera: 138°

+ Góc quay camera: 65°

+ Màn hình hiển thị: 2.4" TFT Color LCD

+ Định vị GPS: Built-in GPS Module (Sirf III)

+ Sensor cảm ứng va chạm G-sensor: Built-in 3-Axis Sensor(x-y-z)

+ Lưu trữ: Thẻ nhớ tốc độ cao SDHC ( Tương thích SDHC 1G~32G) Mặc định 4G – Made in 
Japan

+ Ghi âm: Tích hợp microphone (Chế độ bật /tắt bởi người sử dụng)

+ Thông báo bằng giọng nói: Cài đặt sẵn

+ Ghi video khi va chạm: Trước va chạm 10 sec. / Sau va chạm 15/30/45/60 sec.

+ Nguồn điện: DC 12V ~ 24V Cigar Power

+ Pin đi kèm: EDLC cho trường hợp khẩn cấp

+ Nhiệt độ: -20 °C ~ 80 °C

http://cameraoto360.vn/


12. Thiết bị định vị toàn cầu GPS
• Thông số kỹ thuật

– Kích thước máy: 5.4 x 10.3 x 3.3 cm.

– Kích thước màn hình: 3.5 x 4.4 cm (2.2”).  - Độ phân giải màn hình: 128 x 160 pixels.

– Loại màn hình: Tinh thể lỏng, đơn sắc.

– Trọng lượng: 141.7 gram (kể cả pin).

– Nguồn điện sử dụng: 2 pin AA, NiHM hoặc Lithium.

– Thời gian sử dụng pin: khoảng 25 giờ.

– Chống thấm: đạt tiêu chuẩn IPX7.

– Hệ bản đồ: WGS 84, VN 2000, … và hơn 100 hệ bản đồ khác nhau trên thế giới.

– Hệ tọa độ: UTM, Lat/Long, Maiden head, MGRS,…

– Độ nhạy máy thu : mạnh, cực nhanh và chính xác. Sai số từ 1-5 mét. Nhận được tín hiệu vệ tinh 
cùng

lúc từ 2 hệ thống GPS của Mỹ và GLONASS của Nga.
– Anten được thiết kế btrong máy, độ thu sóng mạnh, cho tín hiệu tọa độ khoảng 05 phút.,

– Dãy nhiệt độ hoạt động: từ -20 độ C đến 70 độ C.

– Giao tiếp với máy tính: USB tốc độ cao.

– Tiêu chuẩn môi trường: RoHS.

– Bộ nhớ điểm (waypoint): 1000 điểm.

– Hành trình: thiết lập được 50 hành trình, mỗi hành trình có thể đi qua 250 điểm.

– Bộ nhớ lưu vết: 10.000 điểm, có thể lưu được 100 Saved Track.

– La bàn, đo độ cao.

– Lịch vệ tinh (tìm thời gian đo tốt nhất).

– Chức năng cảnh báo vào vùng nguy hiểm, đồng hồ báo thức.

– Thông tin mặt trăng, mặt trời.

– Tính toán chu vi, diện tích ngay trên máy.



13. Thiết bị dò độ sâu cầm tay PS-7

* Thông số kỹ thuật

– Màn hình LCD đèn 7 đoạn.

– Tần số: 200kHz, góc mở 240

– Trọng lượng: 190 gam.

– Thang đo sâu: 0,6-80 mét.

– Điện áp: dùng pin 9V, tuổi thọ pin 500 lần 
đo.

– Chống nước tới độ sâu 50 mét.

– Kích thước: F 42 x 198 (dài) mm.

– Điện áp: dùng pin 9V, tuổi thọ pin 500 lần 
đo.

– Chống nước tới độ sâu 50 mét.



15. Dụng cụ thí nghiệm thấm với áp lực không đổi

- Ống lọc ,dây dẫn ,máy áp suất,chày gỗ



16. Dụng cụ đo thấm

Bình chứa dung dịch, vòi bơm, dây
dẫn



17. Thiết bị kiểm tra thấm



18. Mô hình thí nghiệm Raynone

01 khung chế tạo bằng INOX , kích thước 1250x750x1500 mm – Việt Nam. Có bánh xe 
di chuyển.

01 bể kính dày 8mm Việt Nam. Kích thước 600x800x500 mm . Bể tạo áp

01 bể kính dày 8mm Việt Nam. Kích thước 600x1000x500 mm. Bể chưa nước thí 
nghiệm

01 máng lường thiết kế dạng ống tròn đường kính 200 mm. Trên thành có thước đo 
mực nước để xác định lượng nước chảy.

01 ống nghiệm trong suốt đường kính 30 mm dài 50 mm

01 01 hệ thống đường ống bao gồm: các van đóng mở, đường ống nước bằng nhựa 
PVC

01 Bình chứa dung dịch màu mẫu chế tạo bằng vật liệu trong suốt.

02 rơle phao

01 tủ điện điều khiển

+ Công năng
Để xác định chỉ số Reynolds và do đó dạng dòng hoặc dạng trật tự phiến hay dòng hỗn 
loạn

Để nghiên cứu vùng chuyển tiếp



19. Mô hình thí nghiệm kiểm tra tổn thất áp lực đường ống 

( Pioe pressure loss experiment calculation)

01 khung mô hình chế tạo bằng inox , kích thước :  
2200 x 600 x 1700mm.

01 Bảng giá hệ thống đường ống bằng inox kích 
thước : 2200 x 1000 x 1,5mm.

01 máy bơm nước công suất 0,75KW – Việt Nam.

01 Bể chứa nước bằng khung nhôm kính.

02 đồng hồ đo áp suất

01 đồng hồ đo lưu lượng nước

01 rơ le áp suất

01 tủ điện điều khiển chế tạo bằng kim loại sơn tĩnh 
điện.

01 khóa nước D34

01 khóa nước D27

02 khóa nước D21

01 Hệ thống  đường ống nước gồm : ống kém D34, 
ống kẽ D27, ống kẽm D21, các phụ kiện trên đường 
ống.



20. Mô hình hệ thống lọc nước bằng cát  ( Sand filter system)

Khung chế tạo bằng INOX, kích thước : 

1100 x 750 x 1600mm – Việt Nam

Các bể nước bằng kính trong suốt dày 
8mm, có thể nhìn thấy mức nước và các 
lớp vật liệu trong bể _ Việt Nam.

Bể lọc :gồm 5 bể với độ dày và kích cỡ các 
hạt vật liệu lọc khác nhau để thí ngiệm 
ảnh hưởng của độ dày, kích cỡ, số lớp vật 
liệu lọc đến tốc độ lọc nước

Tủ điện bằng kim loại sơn tĩnh điện in chỉ 
dẫn . Các linh kiện trong tủ điện ( nút ấn, 
công tắc tơ , rơ le nhiệt ...) chủ yếu nhập 
của Hàn Quốc và Đức.



22. Mô hình trạm xử lý nước ngầm điều khiển bằng PLC 
( Groundwater treatment plant model – PLC Controller)
Mô hình này gồm có 2 mô đun chính : 

Tủ điều khiển :

Chế tạo bằng thép, sơn tĩnh điện.

Các linh kiệ lắp ráp như các nút ấn, công tắc tơ, rơ le nhiệt, rơ le 
mức nước điệm tử của Hàn Quốc.

Có thiết bị đo dòng điện, điện áp.

Hệ thống xử lý nước :

Kích thước : 1000 x 750 x 2500 mm

Các thiết bị chính gồm : 01 Khung  Inox, kích thước : 1000 x 750 x 
2000 mm

04 bể kính dày 8mm, gồm : dàn mưa, bể lắng, bể lọc , bể chứa,. 
Kích thước : 750 x 400 x 400 – VN.

01 bể Inox, kích thước : 750 x 1000 x 400 – VN. 01 cảm biến mức 
điện từ - Hàn Quốc (Tự động). 01 bộ diệt khuẩn tia cực tím – VN. 
02 van điện từ tự động cung cấp nước, tự động rửa lọc – Đài 
Loan. 02 máy bơm nước 3 pha, công suất 750W – VN. 02 đồng hồ 
đo áp suất- Nhật. 01 đồng hồ đo lưu lượng – Trung Quốc.có tài 
liệu hướng dẫn kèm theo.

Ghi chú :

Các động cơ bơm nước được chuyển thành điệp áp 3 pha để 
hoạt độn giống trong thực tế.

Toàn bộ hệ thống hoạt động trong chu trình kín không cần bổ 
sung nước qua quá trình sử dụng.



23. Mô hình thí nghiệm đo lưu lượng nước  ( Flow meter 

experiment equipment)

01 khung chế tạo bằng INOX

kích thước: 110 x 750 x 1200mm – VN. Cso bánh xe di 
chuyển.

02 bể kính dày 8mm Việt Nam.

01 Tủ điện bằng kim loại sơn tĩnh điện in chỉ dẫn. Các 
linh kiện lắp ráp trong tủ điện nhập của Hàn Quốc và 
Đức.

01 máy bơm công suất 220V – 125W – Việt Nam.

03 đồng hồ đo lưu lượng Trung Quốc.

Toàn bộ hệ thống hoạt động trong chu trình kín không 
cần bổ sung nước qua quá trình sử dụng.

Mô hình này được dùng để thí nghiệm đo lưu lượng nước 
và kiểm định đồng hồ.



24. Bảng mô hình phụ kiện lắp đặt đường ống ngoài nhà

01 khung bằng kim loại, sơn tĩnh điện

Kích thước: 1200 x 400 x 1400mm. 

01 panen kim loại, sơn tĩnh điện gá lắp phụ kiện

kích thước 1200 x 1000mm

01 bộ zoang cao su D 90, D63, D48

01 mặt bích D110, D90, D48

01 01 cút thu 63-48

01 Cút T 63

01 Cút chếch 63

01 cút chữ Y 63

01 ống nước D90 cắt bổ

01 cút góc D63

Một số các phụ kiện đường ống khác.



25. MÁY QUANG PHỔ ĐO CHẤT LƯỢNG NƯỚC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ HIỆN TRƯỜNG ( CÓ PIN )
MODEL : DR2800.Hãng cung cấp :HACH-USA
Nước sản xuất : Đức

• Thông số kỹ thuật : 

- Bước sóng : 340 - 900 nm

- Thang đo quang học : -3.0 đến 3.0 ABS

- Độ chính xác : +/- 1, 5 nm

- Độ phân giải : 1nm

- Tự động chọn bước sóng dựa vào 
phương pháp đo

- Hiển thị màn hình tinh thể lỏng LCD

được sử dụng như ban phím giao tiếp với 
người sử dụng

- Cài sẳn 240 chương trình đo nước do 
hãng HACH lâp

và dành sẳn bộ nhớ cho 50 chương trình 
do người sử dụng cài đặt.

Tương thích với các loại cốc đo khác nhau 
: Loại 10mm và 50mm, cốc vuông 1 inch , 
cốc tròn 1 inch , cốc đo tròn 13 hay 16mm, 
…

- Bộ nhớ lưu trữ 500 dữ liệu (ngày/thời 
gian/kết quả

và tên người sử dụng )

Đọc đưoc cốc đo tròn 13mm, và quét mã 
vạch trên cốc đo để tự

động dò đúng phương pháp đo

-Nguồn điện 90 - 240Vac

- Giao tiếp thông qua cổng 2 USB

1 cổng chỉ cho nối Máy tính , 1 cổng cho 
thẻ nhớ hay bàn phím

- Khối lượng : 4.06KG

- Kích thước 216 x 132 x 330 mm

Bao gồm :

Máy chính DR2800, Pin

Hai cốc đo vuông thủy tinh 10ml có vạch

Các adapter cho cốc đo ,loại A, B,C

Tấm phủ máy chống bụi (Dust Cover)

Nắp đậy chắn ánh sáng (Light Shield)

Adapter đổi điện và dây nguồn

Tài liệu hướng dẩn sử dụng Máy

CDROM hướng dẫn các phương pháp đo.



26. Bộ thiết bị BODTrak(TM), BODTrak II (TM), 115/230 Vac, 50/60 Hz

• Các ưu điểm chính:

Tự động tắt tạo sự yên tâm khi tiến hành thí nghiệm
Cảm biến áp suất nhạy không cần dùng đến áp kế thủy ngân
Tự động thu thập dữ liệu và lưu trữ trong bộ nhớ không bay hơi hạn chế dẫn 
đến sai số và đọc số liệu.
Có bàn phím thuận tiện cho việc cài đặt và đọc chương trình, đường cong 
BOD cho bất cứ mẫu nào.
Các phím gõ đơn giản cho phép hiển thị đồ thị, in ấn trực tiếp qua máy in.
Cổng RS232 cho phép tải dữ liệu ra máy tính
Kiểm soát độc lập 6 kênh cho phép xác lập thời gian bắt đầu và thí nghiệm 
khác nhau của 6 mẫu.
Màn hình LCD thể hiện liên tục kết quả đo và giúp xác định giá trị BOD tức 
thời. Cho biết thời điểm bắt đầu, giá trị BOD hiện tại và mức đo cũng như thời 
gian thực.
Sử dụng khuấy bằng cá từ thay thế cho môtơ đảm bảo sự chuyển đổi oxy được 
tối ưu trong mẫu trong thời gian thí nghiệm.
Bảng hướng dẫn mô tả cụ thể từ việc cài đặt máy đến hướng dẫn trình tự phân 
tích đơn giản.
Việc pha loãng mẫu đơn giản hơn, giúp đo được các mẫu có giá trị BOD cao.
Các tính năng tiêu chuẩn:
Tự động ổn định nhiệt độ
Đọc số liệu liên tục
Tự động kết thúc
Có 4 thang nhiệt độ đo (0 đến 35 mg/L, 0 đến 70 mg/L, 0 đến 350 mg/L or 0 
đến 700 mg/L), và chế độ ủ
Thời gian thí nghiệm có thể chọn 5, 7 hay 10 ngày.



27. Máy đo độ đục cầm tay 2100Q
• Thông số kĩ thuật

Độ chuẩn xác: ± 2 % giá trị đọc + ánh sáng lạc

Loại pin 1: 4 AA alkaline (cấp kèm theo máy)

Loại pin 2: 4 AA NiMH (tùy chọn sử dụng cùng với 
bộ USB+Power module)

Ghi giá trị hiệu chuẩn: lưu lại 25 lần giá trị hiệu 
chuẩn thành công gần nhất

Tùy chọn hiệu chuẩn:

Đơn-dùng dung dịch chuẩn RapidCal™ cho mức 0 -
40 NTU

Hiệu chuẩn cho toàn bộ thang đo 0-1000 NTU...

Hiệu chuẩn theo mức độ đục

Hiệu chuẩn thông thường

Chứng nhận: CE/RoHS/WEEE

Ghi dữ liệu: 500 điểm

Kích thước (H x W X D): 7.7 cm x 10.7 cm x 22.9 cm.

Kích cỡ màn hình: 240 x 160 pixels

Loại màn hình: Graphic LCD.Cao : 3.0 in

Chuẩn bảo vệ vỏ máy: IP67 (đóng nắp, không bao 
gồm phần pin và các mô đun)

Ngõ giao tiếp: Optional USB

Nguồn đèn: đèn sợi tóc Tungsten

Phương pháp đo: xác định theo tỉ lệ (Ratio) dựa vào 
tín hiệu thu nhận từ ánh sáng tán xạ góc 90° và ánh 
sáng truyền

Chế độ đo: Normal (nhấn để đọc), Signal Averaging 
(trung bình tín hiệu), Rapidly Settling turbidity (độ 
đục lắng nhanh)

Đơn vị đo: NTU...Thang đo: 0 - 1000 NTU

Điều kiện hoạt động (độ ẩm tương đối): 0 - 90 % 
không điểm sương ở 30 °C; 0 - 80 % không điểm 
sương ở 40 °C; 0 - 70 % không điểm sương ở 50 °C

Điều kiện hoạt động (nhiệt độ): 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Nguồn điện: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz (with optional 
Power or USB+Power module)

Thang đo: 0- 1000 NTU

Độ lặp lại: ± 1 % giá trị đọc hoặc 0.01 NTU , chọn giá 
trị lớn hơn

Độ phân giải: 0.01 NTU trên thang đo thấp nhất

Thời gian phản hồi: 6 giây ở chế độ đo bình thường

Cốc đo tương thích: 25 mm x 60 mm tròn

Thể tích mẫu: 15 mL (0.5 oz).

Điều kiện bảo quản (nhiệt độ): -40 đến 60 °C, chỉ có 
máy

Bộ ghi giá trị kiểm chuẩn: ghi lại 250 lần kiểm chuẩn 
thành công gần nhất

Khối lượng: 530 g (1.16 lbs) không có pin



28. Thiết bị đo pH/Cond, TDS, độ mặn/DO cầm tay

– Các thông số đo của máy:

+ Thang đo pH 0~14. Độ phân giải 0.001/0.01/0.1.

+ Thang đo Cond: 0.01mS ~ 200 mS/cm.

Độ phân giải: 0.01 mS/cm.

+ Thang đo điện trở suất: 2.5 ~ 49 Ωcm.

Độ phân giải: 0.1 Ω.cm.

+ Thang đo độ mặn: 0 ~ 42‰ 0.01 ppt.

+ Thang đo TDS: 0.0 ~ 50.0 mg/L.

Độ phân giải: 0.1 mg/L.

+ Thang đo LDO: 0.00 – 20.00 mg/L.

Độ phân giải: 0.01 mg/L.

+ % Bão hoà: 0 – 200%.

+ Thang đo nhiệt độ (ºC): -10.0 ~ 110.0ºC.

Độ phân giải: 0.1ºC.



Các công tác thực hiện ngoài hiện trường
1. Máy bơm:  Máy bơm li tâm

(dung để hút nước từ các lỗ
khoan)

2. Máy bơm lưu động (máy tách
khí)

3. Máy khoan

4. Thiết bị đo sâu

5. Máy phát điện

6. Bộ thiết bị GC : 

• Máy tách khí hidro
(Mikrolabaarhus)

• Thiết bị theo dõi chuyển động

của khí

• Máy tách khí hidro
(Mikrolabaarhus)

• Bộ chuyển đổi dòng điện

• Bình khí

• Máy tính kiểm tra chiều cao
tích của khí



Máy bơm li tâm (dung để hút nước từ các lỗ khoan)
1. Loại máy có ký hiệu PW…EA:

Hút nước sạch từ đường ống, bể, giếng (độ sâu của mặt nước so với bơm không quá 8m)
– Thích hợp nhất cho việc tăng áp máy bơm nước lực nước cho các thiết bị sử dụng 
nước trong gia đình như: máy giặt, vòi tắm, vòi rửa…

– Căn cứ vào yêu cầu thực tế sử dụng của các thiết bị nứơc trong gia đình, áp lực điều 
chỉnh của công tắc áp xuất, quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình loại máy bơm có 
công suất phù hợp.
– Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước.
– Không cần rút phích điện ra khi không sử dụng bơm, vì theo áp lực nước yêu cầu thì 
bơm sẽ tự động chạy khi sử dụng nước và máy bơm nước tự động tắt khi không sử 
dụng nứơc.
– Không cần lắp van một chiều cuối ống hút, chỉ cần mồi nước lần đầu khi sử dụng.
– Đối với trường hợp vận chuyển nước lên các bể chứa, nên sử dụng vòi phao cơ (phao 
quả bóng) để sử dụng tính năng tự động tắt và tự động bật của máy bơm nước khi bể 
chứa đầy và cạn.
Một số lưu ý khi chọn mua máy bơm tăng áp

2. Loại máy có ký hiệu PA…EA:

– máy bơm Đây là loại bơm tự động áp mạch điện tử (không sử dụng bình 
áp), thích hợp nhất cho việc tăng áp lực nước từ nơi có áp lực thấp, từ bể 
chứa nước trên nóc nhà cung cấp nước cho các thiết bị sử dụng nước, bao 
gồm cả hệ thống đun nước nóng (vò tắm, vòi rửa, máy giặt…).
– Tính năng: hoạt động bằng áp lực nước, yêu cầu áp lực nước ban đầu là 
1m tức khoảng cách tối thiểu từ đầu ra của các thiết bị tự động nước cần 
tăng áp đến mặt nước bể chứa nước là 1m.
– Tự động chạy và tắt khi sử dụng và không sử dụng nước.

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Rating: 0 (from 0 votes)

http://motordien.vn/dongco/may-bom-nuoc/
http://maythoikhi.com/motor/may-bom-nuoc/
http://maythoikhi.com/


Máy bơm lưu động (máy tách khí)

Máy tách khí chạy bằng ắc quy Máy tách khí chạy bằng điện 



Máy khoan



THIẾT BỊ ĐO SÂU MỰC 
NƯỚC LỖ KHOAN BFM

- Chỉ báo mức nước

- Dây lõi thép với 2 dây đồng có lớp bọc ngoài 
bằng nilon màu vàng.

- Hiển thị: 1 milimet chia trực tiếp trên cáp

- Chiều dài cáp có sẵn: 20m, 30m, 50m, 100m, 
150m, 200m, 300m, 400m, 500m.

- Vạch chia màu đen mm trên tổng chiều dài,

- Đường kính đầu dò: 15 mm, làm bằng thép 
tinh chế bằng điện và cách nhiệt

- Mực nước chỉ bởi cả hai tín hiệu âm thanh và 
độ dẫn



Máy phát điện

Thông số kỹ thuật : 

Hãng sản xuất Hữu Toàn

Động cơ Honda

Đầu phát HITACHI

Công suất (KVA) 4

Tần số(Hz) 50Hz / 60Hz

Tốc độ(vòng/phút) 3000

Số pha 1 Pha

Dung tích xilanh 0.389

Hệ số công suất 1

Nhiên liệu Xăng

Hệ thống khởi động • Bằng tay

Kích thước (mm) 680x510x510

Trọng lượng (kg) 75

Xuất xứ Vietnam



Bộ thiết bị GC

+ Máy phân tích khí

+ Thiết bị theo dõi chuyển
động của khí

+ Bộ chuyển đổi dòng điện

+ Bình khí

+ Máy tính theo dõi chiều
cao tích của khí

+ Máy vẽ đồ thị của khí



Máy tách khí hidro (Mikrolab aarhus)



TRACE PHÂN TÍCH RGD2 GIẢM GAS dò ANALYZER



Bộ chuyển đổi dòng điện
• Các thiết bị điện tử gia dụng hay chuyên dùng không thể sử dụng 

trực tiếp dòng điện xoay chiều (AC) từ lưới điện được mà phải 
thông qua bộ chuyển đổi nhằm hạ thế và chuyển thành dòng điện 
một chiều (DC) cung cấp cho các linh kiện điện tử trong thiết bị 
đó.

•
Nguyên lý hoạt động:

Từ nguồn điện dân dụng (110Vac/220Vac xoay chiều với tần số 
50/60Hz) vào PSU qua các mạch lọc nhiễu loại bỏ các nhiễu cao 
tần, được nắn thành điện áp một chiều. Từ điện áp một chiều này 
được chuyển trở thành điện áp xoay chiều với tần số rất cao, qua 
một bộ biến áp hạ xuống thành điện áp xoay chiều tần số cao ở 
mức điện áp thấp hơn, từ đây được nắn trở lại thành một chiều. 
Sở dĩ phải có sự biến đổi xoay chiều thành một chiều rồi lại thành 
xoay chiều và trở lại một chiều do đặc tính của các biến áp: Đối 
với tần số cao thì kích thước biến áp nhỏ đi rất nhiều so với biến 
áp ở tần số điện dân dụng 50/60Hz.

Ở máy chủ, bạn có thể nhìn thấy PSU là một bộ phận có rất nhiều 
đầu dây dẫn ra khỏi nó và được cắm vào bo mạch chủ, các ổ đĩa, 
thậm chí cả các cạc đồ hoạ cao cấp.

Nguồn máy chủ cung cấp đồng thời nhiều loại điện áp: +12V, -
12V, +5V, +3,3V... với dòng điện định mức lớn.



Bình thu khí



Máy tính theo dõi chiều
cao tích của khí

- Dùng để lưu trữ dữ liệu và tải nó
ra máy vẽ đồ thị của khí



Máy vẽ đồ thị của khí

- Dùng để vẽ chiều cao tích
của khí thu được từ máy phân
tích



Video thí nghiệm với bộ thiết bi GC tại
Tân Hội – Đan Phượng – Hà Nội



Video thí nghiệm với bộ thiết bị GC tại
Đỗ Phùng – Đan Phượng – Hà Nội



Lấy mẫu nước Acetale từ máy tách khí 
tại Tân Hội – Đan Phượng – Hà Nội



Cách sửa máy tách khí khi có cát vào máy


