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pH / EC / DO 

 

یری و ، دقت،، طبییتپ  ت    شده، عالوه بر طراحی صیقلی و صافکه برای مصارف آزمایشگاهی طراحی  edgeمتر  pHدستگاه 

 کاربری آسان به همراه دارد.

شتناخ، شتام     دیجیتال را دارا می باشتد. ایت   ، قابلی، شناخ، اطوماطیک هرکدام از الکترود های آزمایشگاهی edgeدستگاه 

باعت    ،هطوسط دستگا pHطشخیص نوع سنسور، اطالعات کالییراسیون و شماره سریال می باشد. طشخیص  یشرفته ی الکترود 

و  رطابت    طوانیتد بته صتورت هتای مختلتی رومیت ی      اطمینان خاطر کاربران از نتایج بدس، آمده می شود. ای  دستگاه را متی  

 د.راستفاده کنید. همچنی  برای داشت  فضای بیشتر می طوان آن را روی دیوار نی  نصب ک

  ات می شود.درجه ای دستگاه موجب هر چه آسان طر شدن خوانش اطالع 150نمایشگر ب رگ و زاویه دید گسترده ی 

  کالییره و طنظیم کنید.  یک نقبهبا  اطنه دستگاه خود را با کمتری  زمان ممک ، 

 .بهتری  گ ینه جه، مصارف طحقیقاطی و آزمایشگاهی در سراسر دنیا 
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 edgeاطالعات فنی 

 USBدو خروجی 

edge  شام  یکUSB  استاندارد برای انتقال اطالعات به یک فلش و یک خروجیUSB طالعات به میکرو برای انتقال ا

 ارژ کند.اشد، شکامپیوطر می شود. ای  خروجی همچنی  می طواند دستگاه را برای زمانی که  ایه نگه دارنده موجود نی

 نمایش واضح و کامل اطالعات بر روی صفحه نمایشگر

edge مگشایی عالئی به رم دهد. بنابرای  نیازنمایش می را که در  ایی  صفحه ظاهر می شود،  یراهنمای متنی واضح و کامل 

 د.ننکبه کاربران کمک می  ی. ای   یام ها در انجام سریع و آسان هر فرایندو اختصارات به هم ریخته نیس،

 ثبت اطالعات

edge ثی، اطالعات شام  خواندن، دیتا را می دهد 1000امکان ذخیره حداکثری  خود به کاربران .GLPاریخ و زمان می ، ط

 د.شو

GLP 

د. نخیره می شوستگاه ذها در دود، شیب، دیتا، زمان و استانداردانجام شده، شام  انحراف الکتر کالییراسیوناطالعات آخری  

نمایش  GLP ( طح، عنوان اطالعاتpH ،EC ،DOانتقال اطالعات به صورت اطوماطیک هنگام اطصال هر یک از سنسورها )

  داده می شود.

 حالت های پایه ای

 کنید: ی زیر استفادهرا برای اندازه گیری های معمول با ویژگی های ساده شده  edgeشما می طوانید دستگاه 

 تست کالیبراسیون

 (pH)فقط قاب  استفاده در اندازه گیری 

 .دشو میسیون الییراکای  ویژگی موجب هشدار به کاربران در صورت طمی  نیودن حیاب الکترود و یا آلوده بودن بافرها حی  

 edgeاطالعات ظاهری 

 پایه نگه دارنده دستگاه و الکترود

edge گاه را   شارژ دستاند عمهمراه با  ایه رومی ی و  ایه نگه دارنده ی الکترود طأمی  می شود. ای   ایه ، همچنی  می طو

 نی  انجام دهد. 
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 کلید های لمسی خازنی

edge ی که صفحه آنجای ویژگی دارا بودن کلید های لمسی خازنی را دارد که به آن طرحی مدرن و منحصر بفرد می دهد. از

 هرگ  با محلول باقی مانده مسدود نمی شود.ها کلید دستگاه ج ئی از صفحه نمایش اس،، کلید 

 اطالعات آسان دنخوان

ضحی از آن داشته اینچ( می باشد که شما می طوانید دید وا 5.5)سانتی متری  14، یک نمایشگر ای  دستگاه LCDنمایشگر 

ا در صنایع مختلی خوانش اطالعات ر نوع درجه ای، یکی از آسان طری  150باشید. صفحه نمایش ب رگ به همراه زاویه دید 

 فراهم می کند.

 میلی متری 3.5ورودی پراب 

فقط  جود ندارد.وستگاه دمی شود. نیاز به هیچ گونه طنظیمی در ای   اطصال الکترود به دستگاه به ساده طری  نحو ممک  انجام

کار ه صورت خودتالی بکافی اس، الکترود را به دستگاه متص  کرده و اندازه گیری را شروع کنید. الکترود های هوشمند دیجی

 شناسایی می شوند.

 pHمشخصات 

 to 16.000 pH, -2.00 to 16.00 pH, ±1000 mV 2.000- رنج

 pH, 0.01 pH, 0.1 mV 0.001 ح،ص

 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH 0.2± درجه سانتی گراد( 25دق، )در 

 ,9.18 ,7.01 ,6.86 ,(†3.00) 4.01 ,1.68 : نج نقبه )حال، های استاندارد( کالییراسیون

 ، و دو بافر معمول ؛12.45 ,10.01

 10.01 ;9.18 ;7.01 ;6.86 ;4.01( نقبه ای )حال،  ایهسه  

 pH ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°Fدمایی  طصحیح

 ECمشخصات 

to 299.9 μS/cm, 300 to 2999 to 29.99 μS/cm, 3 0.00 0.0 رنج

μS/cm, 3.00 to 29.99 mS/cm, 30.0 to 200.0 mS/cm, up to 

mS/cm (absolute EC) 500.0 
 mS/cmμS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1  0.01 صح،

of reading (±0.05 μS/cm or 1 digit, whichever is  ±1% درجه سانتی گراد( 25)در دق،

)greater 

قبه در هوا(، کالییراسیون شیب یک ن μS/cm 0.00کالییراسیون طک نقبه ای ) کالییراسیون

، EC  :84 μS/cm ،1413 μS/cm ،5.00 mS/cm هایای در استاندارد

12.88 mS/cm ،80.0 mS/cm  111.8و mS/cm 

 EC ATC (0.0 to 100.0ºC; 32.0 to 212.0 °F), NoTCدمایی  انحراف طصحیح



                                                                

www.sa-aria.com 
4 
 

 TDSمشخصات 

 to 14.99 ppm (mg/L), 15.0 to 149.9 ppm (mg/L), 150 to 0.00 رنج

1499 ppm (mg/L), 1.50 to 14.99 g/L, 15.0 to 100.0 g/L, up to 

0.80 conversion factor g/L (absolute TDS)**, with 400.0 
 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L 0.01 صح،

 of reading (±0.03 ppm or 1 digit, whichever is greater) %1± درجه سانتی گراد( 25)در دق،

 ECهمراه با کالییراسیون  کالییراسیون

 0.80طا  0.40 ضریب طیدی 

 مشخصات شوری

to 42.00 PSU, NaCl, 2.00 to 42.00 PSU, 0.0to 400.0%  0.0 1 رنج

to 80.0 g/L 0.0 

 NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L 0.1% صح،

 of reading ±1% دق،

 (EC یون ) سایر موارد: همراه با کالییراس (7037HIیک نقبه ای )با استاندارد  کالییراسیون

 DOمشخصات 

 to 45.00 ppm (mg/L), 0.0 up to 300.0% saturation 0.00 رنج

 ppm, 0.1% saturation 0.01 صح،

 digit, ±1.5% of reading ±1 دق،

 درصد )در هوا( 100( و 7040HIدرصد )محلول  0یک یا دو نقبه در  کالییراسیون

 DO ATC: 0 to 50 ºC; 32.0 to 122.0 °Fدمایی  طصحیح

 to 40 g/L (with 1 g/L resolution) 0 شوری طصحیح

 ( Altitudeارطفاع ) طصحیح
DO 

-500 to 4000 m (with 100 m resolution) 

 مشخصات دما

 to 120.0 ºC, -4.0 to 248.0 °F 20.0- رنج

 C, 0.1 °F° 0.1 صح،

 C, ±0.9 °F° ±0.5 دق،

 مشخصات اضافی

( ، خارج از رنج 12301HI&  11311HIطشخیص اطصال مرجع و شیشه )فقط  pHطشخیص الکترود 

 کالییراسیون، شرایط  راب و زمان  اسخ

( 200)ماک یمم :  Manual log-on-demandداده طنظیم شده در :  1000طا  ثی، اطالعات

 600( ، ثی، داخلی ) ماک یمم 200ک یمم: )ما Manual log-on-stabilityو 

 بازه ی زمانی( 100نمونه، 

به منظور ذخیره  USBمیکرو برای شارژ و اطصال به کامپیوطر،خروجی  USB اطصال
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 اطالعات

-to 50°C (32 to 122°F; 273 to 323 K), RH max 95% non 0 محیط

condensing 
 ساع، 8باطری داخلی قاب  شارژ، با قابلی، استفاده ی  یوسته به مدت  عمر و نوع باطری

Power Supply  5آدا تورVDC  دستگاه ارائه می شود.()همراه 

 mm 12.7×140×202 (”0.5  ×5.5×8) ابعاد

 گرم 250 وزن

 شام :  ایه نگه دارنده ی HI2040و  HI202  ،HI2030طمامی دستگاه های  اطالعات سفارش

، 5VDC، آدا تور USB،  ایه ی دیواری، کاب  رومی ی و نگه دارنده ی الکترود

 العم  می باشد.گواهی کیفی، و دفترچه ی دستور 

HI2020-01 (115V و )HI2020-02 (230Vشام  موارد )  :زیر می شود

 HI11310الکترود قاب  طعویض با  راب دمایی و بدنه شیشه ای : 

ساشه  2، 10ساشه محلول بافر  2، 7ساشه محلول بافر  2، 4ساشه محلول بافر  2

 محلول طمی کننده الکترود

 HI2030-01 (115V و )HI2030-02 (230V :شام  موارد زیر می شود )

ساشه  3و  μS/cm 1413ساشه استاندارد هدای،  EC  :HI763100 ،3 راب 

 μS/cm 12880استاندارد هدای، 

HI2040-01 (115V و )HI2040-02 (230V :شام  موارد زیر می شود )

 HI7041S ،2، محلول الکترولی، یدکی: HI764080الکترود اکسیژن محلول : 

cap  غشاDO  2و o-ring 

 


