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HI 5221-2 

pH  متر وmV   متر رومیزی با دقت اندازه گیریpH 0.001   جهت مصارف آزمایشگاهی و

 تحقیقاتی

 

HI5221-2  دستگاه ،pH   متر وmV  قابلیت  .اده در موارد تحقیقاتی می باشد فمتر رومیزی بسیار پیشرفته ای جهت است

جهت اتصال  USB رگ، کلید های لمسی خازنی و خروجی( رنگی بزLCDنمایشگر ) های متفاوت این دستگاه شامل دارا بودن

قابل انتخاب،  صحت، مشخصات فنی پیشرفته ای شامل کالیبراسیون پنج نقطه ای، HI5221-2. دستگاه به کامپیوتر می باشد

عملیات انجام باشد. جامع و ... را دارا می  alarm limits، GLP (Good Laboratory Practice)سازی اطالعات، خیره ذ

 )با به واسطه ی گزینه های تنظیمات آن نیزتنظیم انجام می پذیرد. کلید های اختصاصی  استفاده ازبا در این تجهیز معمول 

 است.  آوردهفراهم  انبررکاکردی بسیار آسان برای رکا این موارد صورت می گیرد، که (راهنمایی از کلید های مجازی

( CAL Checkویژگی های گسترده تجهیزات تست کالیبراسیون )وجود اطمینان از نتایج حاصل از آزمایش های انجام شده با 

 هشدار می دهد. انپراب )الکترود( به کاربر ودن بافر و یا نیاز به تمیز کاریآلوده بکه در صورت انجام می شود 

 جزئیات:

HI5221-2  ،دستگاهpH   ومترmV  های  یتقابلاده در موارد تحقیقاتی می باشد. فمتر رومیزی بسیار پیشرفته ای جهت است

پیکر بندی رنگی روی صفحه، توانایی رسم نمودار و  helpگزینه  گرافیکی،( رنگی LCDنمایشگر )دارا بودن  متفاوت آن شامل

 .می باشدجهت اتصال به کامپیوتر  USB، کلید های لمسی خازنی و خروجی  معمول
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HI5221-2 ،  دارای خروجیBNC  که رنج گسترده ای از الکترود هایاست pH  وORP  این دهد می پوششهانا را  .

قابلیت کار در رنج تغییرات  ،ترکیبی. این الکترود  ئه می شوداار، ( HI1131B) دو اتصاله با یک الکترود شیشه ای همراه دستگاه

تمام مشاهدات انجام شده برای انحرافات دمایی متفاوت به طور )از صفر تا صد درجه سلسیوس( را دارد.  ای دمایی گسترده

 )این پراب نیز همراه با دستگاه ارائه می شود.( می شود. تصحیح( HI7662-Tاتوماتیک به وسیله ی یک پراب دمایی جدا گانه )

 کالیبراسیون 

انجام شود. و یا پنج بافر معمول می تواند تا پنج نقطه، با انتخاب بین هشت بافر از پیش طراحی شده  ، HI5221-2کالیبراسیون

یا  و مشکالت احتمالی از قبیل الکترود کثیف یا شکسته هنگام بروزاین دستگاه قابلیت هشدار به کاربر در حین کالیبراسیون 

به صورت درصدی  پس از اتمام کار کالیبراسیون،انحراف و شیب مشخصات الکترود بافر آلوده را دارد. شرایط کلی پراب بر اساس 

نمایش داده می شود. اطالعات کالیبراسیون شامل اطالعات، زمان، بافر های استفاده شده، انحراف و شیب می توانند در هر 

 ( قابل مشاهده باشند.Good Laboratory Practice) GLPبا انتخاب گزینه زمانی حین انجام اندازه گیری 

بازه ی زمانی  100در  دیتاهزار  100مقدار د: اتوماتیک، دستی و خودکار. ارسه حالت مختلف ذخیره سازی اطالعات وجود د

 وتر ارسال کنیم.هزار دیتا ذخیره سازی و به کامپی 50می توانیم بازه، 100در هر ذخیره می شود و همچنین 

 مشخصات دستگاه در یک نگاه: 

 کار با دستگاه 

 ،GLPاندازه گیری با یا بدون اطالعات  .به کاربر می دهد اندازه گیری در حالت های مختلف را امکان HI5221-2دستگاه   

 زمان و ذخیره سازی اطالعات. محدوده ی پایداری کالیبراسیون از سریع، متوسط و دقیق قابل تنظیم است.  نمودار همرسم 

 ( رنگی گرافیکیLCDصفحه نمایشگر )

زمان  نمایش هم رسم و این نمایشگر قابلیت ی با پیکر بندی معمول رنگی دارد.یک نمایشگر رنگی گرافیک HI5221-2دستگاه 

 باشد.دارا می نمودار را 

 صفحه لمسی خازنی

 ،که برای کلید زدن های دقیق جهت حرکت صفحه و فهرستمی باشد  یاین دستگاه دارای کلید های لمسی خازنی حساس

 کلید های طراحی شده در دستگاه شامل موارد زیر می شوند: بسیار مناسب است. 

 استفاده می شود.چهار کلید اختصاصی که برای استفاده های معمول شامل کالیبراسیون و تغییر در حالت های اندازه گیری 

 کاربرد دارند. ، کاربر چهار کلید مجازی که بر مبنای استفاده 
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 نمونه، می دهد.از انده باقی م محلول کلید ها با شدنجهت عدم مسدود را اطمینان الزم دستگاه  این تکنولوژی لمسی خازنی

 انتخاب کالیبراسیون

از ویژگی های  کامال دستی و مستقیم برای کالیبراسیون pHو گزینه های کالیبراسیون  بافر نیمه اتوماتیک یاشناخت اتوماتیک 

 .انجام شود (معمولهشت بافر استاندارد انتخابی تا پنج بافر  از) دستگاه می باشند. کالیبراسیون دستگاه می تواند تا پنج نقطه

  GLPاطالعات 

 HI5221-2  شامل مشخصهGLP  مشاهده ی اطالعات کالیبراسیون و اطالعات  امکانبه کاربر می باشد که با لمس یک کلید

 استانداردهای قابل استفاده برای کالیبراسیونیا تاریخ، زمان، بافرها انقضای کالیبراسیون را می دهد. اطالعات کالیبراسیون شامل 

 نیز نشان داده می شود. pH. همچنین میزان انحراف الکترود می باشد و شیب مشخصات

 (CAL Check)تست کالیبراسیون 

 را گوشزد می کند. نشانگرها شامل pHهشدارهای تست کالیبراسیون به کاربران، مشکالت احتمالی حین کالیبراسیون الکترود 

 موارد زیر می شود:

پایه ی انحراف و شیب ه بر وضعیت کلی الکترود مانند درصدی ک الکترود شکسته یا کثیف، بافر آلوده، زمان پاسخ الکترود و 

 مشخصات است.

 ذخیره سازی اطالعات: 

سه حالت مختلف جهت ذخیره سازی اطالعات روی دستگاه وجود دارد: اتوماتیک ، دستی و خودکار. اتوماتیک و دستی می 

 100 نقاط قابل ذخیره روی دستگاه شامل کلی ماکزیمم مقدار.  ذخیره کندبازه زمانی  100هزار دیتا را در  50تا مقدار  توانند

 عات بر اساس بازه ی زمانی را دارد.الویژگی ذخیره اط ،ذخیره اتوماتیکاین . می باشدهزار نقطه 

 انتقال اطالعات: 

که هر دو جداگانه به فروش می رسند،   HI92000و نرم افزار  USBاطالعات می توانند به وسیله ی یک کامپیوتر با کابل 

 منتقل شوند.

 HELP گزینه

ماده و قابل استفاده می باشد. پیام ها و جهت یابی های آموزشی روی صفحه آ HELPکلید  یکمک متنی همواره به وسیله 

نمایش داده شده به ات کمکی د. اطالعنآسانی کاربر را جهت تنظیم و کالیبراسیون راهنمایی می کننمایشگر به سرعت و 

 کامال مرتبط هستند. هتنظیمات و گزینه های نشان داده شد



                                                                

www.sa-aria.com 
4 
 

 جدول مشخصات

 HI5221 HI5222 
pH 2.0- رنج to 20.0 pH; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH  

 pH 0.001 ,0.01 ,0.1 صحت

 pH, ±0.01 pH, ±0.002 pH ±1 LSD ±0.1 دقت

،  1.68،3.00اتوماتیک، تا پنج نقطه کالیبراسیون، هشت بافر استاندارد آماده ) کالیبراسیون

 ( و پنج بافر معمول12.45 ،10.01،  9.18، 7.01، 6.86، 4.01

 درجه سانتی گراد 120.0تا  -20.0اتوماتیک یا دستی از  دمایی تصحیح
mV 2000±  رنج mV 

 mV 0.1 صحت

 mV ±1 LSD 0.2± دقت

رنج انحراف 

mV مرتبط 

±2000 mV 

دما )تا حدود 

دمایی واقعی پراب 

 کاهش یافته(

 to 120.0 ºC, -4.0 to 248.0 °F, 253.15 to 393.15 K 20.0- رنج

 C, 0.1 °F, 0.1 K° 0.1 صحت

 C, ±0.4 °F, ±0.2 K° 0.2± دقت

ISE 1 غلظت - رنج × 9.99تا 10−6 × 1010  

 0.001و  0.01و  0.1و  1غلظت  - صحت 

 برای یون های دوتایی %1 –برای یون های تکی  %0.5 - دقت 

پنج محلول اتوماتیک، تا پنج نقطه کالیبراسیون،  - کالیبراسیون 

 10000 ,0.01,0.1,1,10,100,1000استانداردآماده)

choice of concentration استاندارد تعریف ( و پنج

 شده توسط کاربر

 3.3و یک متر ) BNCبا بدنه ی شیشه ای و اتصال  pH: الکترود PH HI1131Bالکترود  مشخصات اضافی

 .(ارائه می شوداینچ( سیم. )همراه دستگاه 

 اینچ( سیم.3.3: پراب دمایی استیل با یک متر )HI7662-T پراب دمایی

کانال یا کانال  مشخصات اضافی

 های داخلی

pH/ORP 1 pH/ORP/ISE 2 

GLP  نقاط کالیبراسیون، برچسب زمان کالیبراسیون، انحراف پراب، شیب، تاریخ، زمان و

 بافرها یا استاندارد های استفاده شده.

هزار ثبت  50بازه ی زمانی با  100هزار دیتای ذخیره شده یا کانال /  100ثبت:  ثبت داده ها

دقیقه. نوع: اتوماتیک،  180ثانیه تا  1زمانی قابل تنظیم بین داده. داخلی: بازه 

 دستی، خودکار
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یکر پروی صفحه، رسم نمودار و   helpرنگی گرافیکی با گزینه  LCDنمایشگر  نمایش گر

 بندی رنگی معمول

  USB and RS232 اتصال کامپیوتر

Power 

Supply 
 12VDCآداپتور 

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

condensing 
 mm    94×231×160 (”3.7×9.1×6.3) ابعاد

 پوند( 2.64کیلوگرم ) 1.2 وزن

 HI5222-02ولتHI5222-01 (115  ،)ولتHI5221-02(230  ،) ولتHI5221-0 (115  ،) سفارشاطالعات 

، نگه HI7662-T،پراب دمایی: pH :HI1131B: الکترود شامل موارد زیر می شوند ولت( 230)

 pH، ساشه محلول بافر pH 4.01 :HI70004، ساشه محلول بافر HI76404Nدارنده الکترود: 

7.01 :HI70007،  :دو ساشه محلول تمیزکننده الکترودHI700601 ،30  میلی لیتر محلول

 .و کتابچه راهنما 12VDC، آداپتور HI7082موالر:  KCl 3.5الکترولیت 

 


