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HI5421 

DO  و  مترBOD جهت مصارف آزمایشگاهی و تحقیقاتی رومیزی متر  

 

HI5421 دستگاه ،DO   متر وBOD قابلیت های  .اده در موارد تحقیقاتی می باشدفمتر رومیزی بسیار پیشرفته ای جهت است

جهت اتصال به  USB( رنگی بزرگ، کلید های لمسی خازنی و خروجی  LCDنمایشگر ) دستگاه شامل دارا بودنمتفاوت این 

جامع  alarm limits ،GLP، مشخصات فنی پیشرفته ای شامل دخیره سازی اطالعات،  HI5421 . دستگاهکامپیوتر می باشد

به واسطه ی گزینه  آن نیزتنظیم انجام می پذیرد. د های اختصاصی کلی استفاده ازعملیات معمول با انجام باشد. و ... را دارا می 

 آوردهفراهم  انکابرکردی بسیار آسان برای رکا صورت می گیرد، که این موارد (راهنمایی از کلید های مجازی )با های تنظیمات

 است. 

 جزئیات:

HI5421 دستگاه ،DO  متر وBOD  قابلیت های . در موارد تحقیقاتی می باشد ادهفمتر رومیزی بسیار پیشرفته ای جهت است

جهت اتصال به  USB( رنگی بزرگ، کلید های لمسی خازنی و خروجی  LCDمتفاوت این دستگاه شامل دارا بودن نمایشگر )

 کامپیوتر می باشد.
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HI5421 ،  همراه با پراب( قطبی از نوع کالرکClark-Type Paleographic probe) (HI76483 تأمین می ).این  شود

 تا ppm (mg/L) 0.00درصد اشباع و  600تا  0.0)از  ای از اکسیژن محلول در آب  قابلیت کار در رنج گسترده ،پراب

که  استمیلی متر قطر دارد و دارای یک سنسور دمایی ترمیستور داخلی  12تنها  HI76483پراب . ا می باشد( را دار90.00

 می کند. تصحیح سلسیوسدرجه  50تا  0از دمایی را انحرافات 

HI5421  درصد اشباع ؛ یا  100درصد و 0به صورت اتوماتیک تا دو نقطه )، می تواندmg/L 0.00  وmg/L 8.26  و یا با

می توانند در هر  تاریخ، زمان و نقاط کالیبراسیون. اطالعات کالیبراسیون شامل مقادیر تعریف شده توسط کاربران( کالیبره شود

 .شوند( مشاهده Good Laboratory Practice) GLPزمانی حین انجام اندازه گیری با انتخاب گزینه 

می  تصحیحانحرافات نتایج به دست آمده به وسیله ی یک مبدل فشار داخلی که در دستگاه قرار دارد، برای فشار های بارومتری 

ت یک نقطه ای و دستی می باشد. فشار بارومتری می تواند با واحد های مختلفی از شوند. کالیبراسیون فشار بارومتری به صور

میزان انحراف شوری را نیز با رنج شوری  HI5421نمایش داده شود.  atmو  mmHg ،mbar ،kPa ،mHg ،psiجمله 

 می کند. تصحیح g/L 50تا  g/L 0 از انتخابی

(، شدت BODاکسیژن حاصل از فعالیت های بیولوژیکی )این دستگاه سه حالت اندازه گیری دیگر را نیز پیش نهاد می کند: 

مقادیر  می توانید (. شما با استفاده از این دستگاه به راحتیSOUR( و شدت جذب اکسیژن مخصوص )OURجذب اکسیژن )

 را بخوانید و سپس دستگاه به صورت اتوماتیک محاسبات را انجام می دهد.  مورد نظر را وارد نمایید، در زمان مناسب اطالعات

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

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

 مشخصات دستگاه در یک نگاه: 

 کار با دستگاه 

رسم  ،GLPبه کاربر می دهد: اندازه گیری با یا بدون اطالعات  اجازه اندازه گیری در حالت های مختلف را HI5421دستگاه   

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

limit .های برنامه ریزی شده می توانند داخل و یا خارج حدود مجاز تنظیم شوند 

 ( رنگی گرافیکیLCDصفحه نمایشگر )

زمان  نمایش هم رسم و این نمایشگر قابلیت معمول رنگی دارد.ی با پیکر بندی یک نمایشگر رنگی گرافیک HI5421دستگاه 

 دارا می باشد.نمودار را 
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 صفحه لمسی خازنی

که برای کلید زدن های دقیق جهت حرکت صفحه و فهرست بسیار این دستگاه دارای کلید های لمسی خازنی حساس می باشد 

 کلید های طراحی شده در دستگاه شامل موارد زیر می شوند: 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 

 نمونه، می دهد.از باقی مانده  محلول کلید ها با شدنجهت عدم مسدود را اطمینان الزم تکنولوژی لمسی خازنی دستگاه 

 بارومتر داخلی

HI5421  دارای یک مبدل فشار داخلی می باشد که می تواند میزان انحراف در تمامی اندازه گیری های اکسیژن محلول را در

 نقطه کالیبره می شود.  کند. فشار بارومتری با یک تصحیحفشار بارومتری اتوماتیک 

  BOD ،OUR ،SOURحالت های اندازه گیری 

(، شدت BODسه حالت اندازه گیری در دستگاه وجود دارند. این حاالت عبارتند از: اکسیژن حاصل از فعالیت های بیولوژیکی )

(. شما با استفاده از این دستگاه می توانید به راحتی مقادیر SOUR( و شدت جذب اکسیژن مخصوص )OURجذب اکسیژن )

 مورد نظر را وارد نمایید، در زمان مناسب اطالعات را بخوانید و سپس دستگاه به صورت اتوماتیک محاسبات را انجام می دهد. 

 انتخاب کالیبراسیون

 mg/Lو  mg/L 0.00درصد اشباع ؛ یا 100درصد و 0شناخت اتوماتیک استاندارد، می تواند به صورت اتوماتیک برای دو نقطه )

مورد استفاده قرار  ان( انجام شود. همچنین گزینه ی استاندارد کاربر نیز می تواند برای مقادیر تعریف شده توسط کاربر8.26

 . گیرد

  GLPاطالعات 

 HI5421  شامل مشخصهGLP  اجازه مشاهده ی اطالعات کالیبراسیون و اطالعات به کاربر می باشد که با لمس یک کلید

 و نقاط کالیبراسیون می باشد. تاریخ، زمانانقضای کالیبراسیون را می دهد. اطالعات کالیبراسیون شامل 

 ذخیره سازی اطالعات:

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

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

 نی را دارد.عات بر اساس بازه ی زماالویژگی ذخیره اط ،ذخیره اتوماتیکاین . می باشدهزار نقطه 
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 انتقال اطالعات: 

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

 منتقل شوند.کامپیوتر 

 HELP گزینه

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

نمایش داده شده به ات کمکی د. اطالعننمایشگر به سرعت و آسانی کاربر را جهت تنظیم و کالیبراسیون راهنمایی می کن

 کامال مرتبط هستند. هتنظیمات و گزینه های نشان داده شد

 مشخصاتجدول 

DO 0.00 رنج to 90.00 ppm (mg/L); 0.0 to 600.0 % saturation 

 ppm (mg/L); 0.1% saturation 0.01 صحت

 of reading ±1 digit %1.5± دقت

با استفاده از یک یا دو نقطه کالیبراسیون، کالیبراسیون تک نقطه اتوماتیک،  کالیبراسیون

 ای با استاندارد تعریف شده توسط کاربر

 to 850 mmHg; 560 to 1133 mBar (additional units 450 رنج فشار بارومتری

available (kPa, mHg, psi, atm)) 
 mm Hg 1  صحت

  mm Hg + 1 least significant digit 3± دقت

 to 120.0 ºC; -4.0 to 248.0 ºF; 253.15 to 393.15 K 20.0- رنج دما

 C, 0.1 °F, 0.1 K° 0.1 صحت

 C; ±0.4 °F; ±0.2 K (without probe)° 0.2± دقت

مشخصات 

 اضافی

 OUR)اکسیژن حاصل از فعالیت های بیولوژیکی( ،  BOD؛  مستقیم DO اندازه گیریحالت های 

 )شدت جذب اکسیژن مخصوص( SOUR)شدت جذب اکسیژن( ، 

 to 50.0 °C; 32.0 to 122.0 °F; 237.1 to 323.1 K 0.0 انحراف دمایی تصحیح

 to 45 ppt 0  انحراف شوری تصحیح

 کالیبراسیون تک نقطه ای فشار بارومتری کالیبراسیون

: بدنه باریک، پراب قطبی اکسیژن محلول با سنسور دمای داخلی HI76483 پراب

 .(ارائه می شوداینچ( سیم. )همراه دستگاه  3.3و یک متر )

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

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

 اتوماتیک، دستی، خودکار
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، DO ،BODهشدار )

OUR ،SOUR) 

 داخل و خارج حدود مجاز

ینه روی صفحه، رسم نمودار، گز helpرنگی گرافیکی با گزینه  LCDنمایشگر  نمایش گر

 انتخاب زبان و پیکر بندی رنگی معمول

 opto-isolated USB اتصال کامپیوتر

Power Supply  
 12VDCآداپتور 

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

 (پوند 2.64کیلوگرم ) 1.2 وزن

  

اطالعات 

 سفارش

HI5421-01 (115  ،)ولتHI5421-02 (230 ،)پراب شامل موارد زیر می شوند:  ولتDO :HI76483 ،

 ،  DOکالهک غشا  HI7041S، 2میلی لیتر محلول الکترولیت:  HI76404N ،30نگه دارنده الکترود: 

 .کتابچه راهنماگواهی تضمین کیفیت، و 12VDCآداپتور 

 

 


