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HI5522 

pH/mV/ISE وEC/ TDS، جهت مصارف آزمایشگاهی و تحقیقاتی سنج رومیزی شوری و مقاومت 

 

  کسب کنید. بسیار قابل اطمینان یهانا نتایج یکمپاناز  متر رومیزی پشرفته pHبا دستگاه 

با ویژگی های متعدد خود و قابلیت  HI5522ظر می رسد. مدل نمتر رومیزی برای هر آزمایشگاهی ضروری به  pHاین دستگاه 

 بر اساس نیاز کاربران، دقت و کارایی باالیی را ارائه می کند. ات متنوعتنظیم

 جزئیات:

می سنج رومیزی جهت مصارف آزمایشگاهی و تحقیقاتی  شوری و مقاومت ،EC/ TDSو HI55222 ،pH/mV/ISEدستگاه 

 USB( رنگی بزرگ، کلید های لمسی خازنی و خروجی LCDباشد. قابلیت های متفاوت این دستگاه شامل دارا بودن نمایشگر )

 جهت اتصال به کامپیوتر می باشد. 

در یک کانال و  ISEیا  pH,ORPاندازه گیری  امکاندستگاه دو کاناله ای است که به کاربران خود  HI5522دستگاه 

EC,TDS,  را می دهد، شوری یا مقاومت را در کانال دیگر به صورت همزمان. 
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هانا را شامل می شود.  این دستگاه  ISEو  ORPو  Hpاست که رنج گسترده ای از الکترود های  BNCدارای خروجی  1کانال 

ئه می شود. این الکترود ترکیبی، قابلیت کار در رنج تغییرات دمایی اار (HI 1131Bهمراه با یک الکترود شیشه ای دو اتصاله )

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

می شود. )این  تصحیح 2ب هدایت در کانال ( و یا سنسور دمایی داخلی پراT-7662HIوسیله ی یک پراب دمایی جدا گانه )

 پراب نیز همراه با دستگاه ارائه می شود.(

HI5522 ، رنج گسترده ای از می تواند پراب هدایت سنج چهار حلقه ای ارائه می شود. این پرابیک همراه با μS/cm 0.000 

را پوشش دهد. این دستگاه می تواند روی گزینه رنج اتوماتیک تنظیم شود که امکان انتخاب مناسب بین  mS/cm 1000.0تا 

 نمایش داده می شود(mS/cm یا  μS/cmیکی از هفت رنج متفاوت هدایت و یا یک رنج ثابت )که تنها اطالعات را به صورت 

افات دمایی می توانند با سنسور دمایی موجود در داخل  دستگاه . تمام مشاهدات انجام شده برای انحران داده می شودبه کاربر

 درصد درجه سلسیوس قابل تنظیم می باشد. 10.00تا  0.00د. ضریب تصحیح دمایی از میزان نشو تصحیح

 کالیبراسیون 

می تواند تا پنج نقطه، با انتخاب بین هشت بافر از پیش طراحی شده  (متر رومیزی pHبه عنوان یک )،  HI5522کالیبراسیون

انجام شود. این دستگاه قابلیت هشدار به کاربر در حین کالیبراسیون هنگام بروز مشکالت احتمالی از قبیل و یا پنج بافر معمول 

و شیب مشخصات الکترود پس از اتمام کار  الکترود کثیف و یا شکسته یا بافر آلوده را دارد. شرایط کلی پراب بر اساس انحراف

 کالیبراسیون، به صورت درصدی نمایش داده می شود. 

پنج استاندارد ثابت یا پنج بافری که توسط کاربر بین می تواند تا پنج نقطه با انتخاب از  ISE، در حالت HI5522کالیبراسیون 

الیبراسیون شامل دیتا، زمان، استاندارد های استفاده شده و شیب تعریف شده اند، در هر غلظت دلخواهی انجام شود.  اطالعات ک

 ( روی صفحه نمایشگر مشاهده شوند.Good Laboratory Practice) GLPمی توانند با انتخاب گزینه 

، با انتخاب بین چهار نقطهمی تواند تا  شوری و مقاومت سنج( /EC / TDS)به عنوان یک دستگاه  ، HI5522کالیبراسیون

 انجام شود. استاندارد های معمولی که توسط خود کاربران تعریف می شود،و یا از پیش طراحی شده  استاندارد هدایت شش

( می Natural Seawater Scaleآب دریا ) طبیعی شاخص( و PSU، شوری نسبی )TDSکالیبراسیون مقادیر مقاومت، 

انجام می گیرد. با  HI7037صورت تک نقطه ای با استاندارد  توانند همراه هدایت انجام شوند. کالیبراسیون درصد نمک به

ی شامل اطالعات به می توانید ( حین انجام آزمایش و اندازه گیریGood Laboratory Practice) GLPانتخاب گزینه ی 

 دسترسی پیدا کنید. cell factorتاریخ، زمان و استانداردهای استفاده شده، انحراف و 

HI5522  برای سنجش آب خالص که در صنایع دارویی مورد استفاده قرار می گیرد، با در نظر گرفتن دو مرحله اولیه روش ،

(645) USPع آوری شده و ماندازه گیری های مختلف را انجام می دهد. به محض اینکه یک مرحله به اتمام برسد، گزارشی ج

و نرم افزار )که به صورت  USBنتقال آن به کامپیوتر به وسیله کابل گزارش و ا 200ذخیره می گردد. امکان ذخیره حداکثر 

 جداگانه به فروش می رسد( وجود دارد.
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هزار  100بازه ی زمانی امکان ذخیره  100وجود دارد: اتوماتیک، دستی و خودکار. در هر  جسه حالت مختلف جهت ثبت نتای

  ر دیتا را به کامپیوتر انتقال داده و ذخیره کرد.هزا 50دیتا وجود دارد. همچنین می توان حداکثر میزان 

 مشخصات دستگاه در یک نگاه: 

 کار با دستگاه 

می تواند اندازه گیری های خود را در حالت مختلف نشان دهد: اندازه گیری پایه ای با یا بدون اطالعات  HI5522بر دستگاه رکا 

GLP  رسم هم زمان نمودار و ثبت اطالعات. محدوده ی پایداری کالیبراسیون نیز می تواند از بین سریع، متوسط و دقیق ،

 برنامه ریزی شده می تواند در داخل و یا خارج حدود مجاز تنظیم شود. alarm limitsتنظیم گردد. 

 ( رنگی گرافیکیLCDصفحه نمایشگر )

 .را دارا می باشدپیکر بندی معمول رنگی  و روی صفحه، گرافیک helpگزینه  ،ییک نمایشگر رنگی گرافیک HI5522دستگاه 

 .ددار نیز زمان نمودار را نمایش هم رسم و این نمایشگر قابلیت

 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 

 پراب هدایت چهار حلقه ای

تصحیح اتوماتیک دما( می باشد، انجام می پذیرد. )جهت  تمام اطالعات به وسیله این پراب که دارای یک سنسور دمایی داخلی

( می باشد( PEIالکترود های چهار حلقه ای )که ساخته شده از پالتین هستند و بدنه ی آن ها از جنس پالستیک پلی اتریمید )

بسیار ی در رنج های در برابر مواد شیمیایی خطرناک مقاومت باالیی دارند. طراحی چهار حلقه ای به این پراب توانایی اندازه گیر

 گسترده ای می دهد.

 انتخاب کالیبراسیون

نقطه  5، نیمه اتوماتیک، و دستی مستقیم برای کالیبراسیون تا کالیبراسیون دستگاه می تواند با شناخت اتوماتیک استاندارد

توانید  رای کانال هدایت سنجی، میانجام شود. انتخاب می تواند از میان هشت بافر استاندارد و یا پنج بافر معمول انجام گیرد. ب
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کالیبراسیون را با تنظیم شناخت اتوماتیک استاندارد و یا تعریف خود کاربر همراه با انتخاب یک یا چند نقطه ای بودن آن انجام 

   پذیرد. در هنگام انتخاب کالیبراسیون چند نقطه ای می توانید آن را تا چهار نقطه انجام دهید. 

 (CAL Check) تست کالیبراسیون

گوشزد می کند. نشانگرها  به کاربران را pH، مشکالت احتمالی حین کالیبراسیون الکترود کالیبراسیون مربوط بههشدارهای 

شامل الکترود شکسته یا کثیف، بافر آلوده، زمان پاسخ الکترود و وضعیت کلی الکترود مانند درصدی که بر پایه ی انحراف و 

 شیب مشخصات است، می شوند.

  GLPاطالعات 

 HI5522  شامل مشخصهGLP  اجازه مشاهده ی اطالعات کالیبراسیون و اطالعات به کاربر می باشد که با لمس یک کلید

می برای کالیبراسیون شده تاریخ، زمان، استانداردهای استفاده انقضای کالیبراسیون را می دهد. اطالعات کالیبراسیون شامل 

 . باشد

 با انتخاب واحد های غلظتی ISEاندازه گیری 

HI5522  کالیبراسیون و خواندن نتایج از غلظت های انتخابی را می دهد. انتخاب از بین واحد های امکانبه کاربران ppt ،

g/L ،mg/mL ،ppm ،mg/L، μg/L ،ppb ،μg/L ،mg/mL ،M ،mol/L ،%w/v و واحدهای تعریف شده توسط ،

 کاربران انجام می گیرد.

 ذخیره سازی اطالعات:

 وی دستگاه وجود دارد: اتوماتیک، دستی و خودکار. اتوماتیک و دستی می توانندسه حالت مختلف جهت ذخیره سازی اطالعات ر

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

 را دارد.و مدت نمونه گیری  عات بر اساس بازه ی زمانیالویژگی ذخیره اط ،. ذخیره اتوماتیکمی باشدنقطه 

 انتقال اطالعات: 

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

 منتقل شوند. رسند،

 Helpگزینه 

و جهت یابی های آموزشی روی صفحه ماده و قابل استفاده می باشد. پیام ها 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
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CAL Check          اطالعات      مشکالت احتمالی حینGLP جامع 

 کالیبراسیون را نمایش می دهد.            
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 pHمشخصات 

pH 2.000- رنج 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،3.00)بافر استاندارد آمادهاتوماتیک، تا پنج نقطه کالیبراسیون، هشت  کالیبراسیون

 و پنج بافر معمول (12.45 ،10.01،  9.18، 7.01، 6.86، 4.01، 

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

 mV 0.1 صحت

 mV ±1 LSD 0.2± دقت

 mVرنج انحراف 

 مرتبط 

±2000 mV 

 ECمشخصات 

to 9.999 μS/cm, 10.00 to 99.99 μS/cm, 100.0 to 999.9 μS/cm,  0.000 رنج

100.0 to 1000.0 mS/cm to 9.999 mS/cm, 10.00 to 99.99 mS/cm,  1.000

actual EC 
 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 0.001 صحت

mS/cm, 0.1 mS/cm 
 μS/cm)of reading (±0.01  ±1% دقت

/  μS/cm 0.000 /84 μS/cm   /1413 μS/cmکالیبراسیون اتوماتیک با استاندارد های ) کالیبراسیون

5000 μS/cm  /12880 μS/cm  /80000 μS/cm  /111800 μS/cm  یا استاندارد های )

 کاربر؛ کالیبراسیون تک نقطه و چند نقطه ای

 TDSمشخصات 

ppm, 100.0 to 999.9 ppm, 1.000 to to 9.999 ppm, 10.00 to  0.000 99.99 رنج

ppt, 10.00 to 99.99 ppt, 100.0 to 400.0 ppt actual TDS* (with  9.999

)factor 1.00 
pm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 p 0.001  صحت

ppt0.1 
 of reading (±0.01 ppm) ±1% دقت

 مشخصات مقاومت

Ω•cm; 100 to 999 Ω•cm; 1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 to 99.9  1.0 رنج

KΩ•cm; 100 to 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm; 10.0 to 100.0 

MΩ•cm 

 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01  صحت

MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* 
 of reading (±1 Ω•cm) ±2% دقت
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 مشخصات شوری

 scale: 0.00 to 42.00 psu; natural seawater scale: 0.00 to 80.00 practical رنج

ppt; percent scale: 0.0 to 400.0% 
 for practical scale/natural seawater scale; 0.1% for percent 0.01  صحت

scale 
 of reading ±1% دقت

 (HI7037شاخص درصدی: یک نقطه ای )با استاندارد  کالیبراسیون

 مشخصات دما

 to 120.0 ºC**; -4.0 to 248.0 ºF**; 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 (without probe)° ±0.2 دقت

 ، خطی و غیر خطی )آب طبیعی(غیرفعال انحراف

 to 10.00 %/°C 0.00 ضریب دمایی

 to 30.0 °C 5.0 دمای مرجع

 ISEمشخصات 

1غلظت  رنج × 9.99تا  10−6 × 1010 

 0.001، 0.01، 0.1، 1غلظت  صحت

 C° 25 (monovalent ions); ±1% (divalent ions) ±0.5%دقت در 

، 1، 0.1محلول استاندراد آماده )انتخابی از میان غلظت های  5نقطه کالیبراسیون،  5اتوماتیک، تا  نقاط کالیبراسیون 

 تعریف شده توسط کاربرواحد  5( و 10،100،1000

 مشخصات اضافی

 0.0500 to 200.00 (cellل )ثابت سِ

 سِل 4 سِلنوع 

چهار  EC/TDSپراب ، HI1131Bمتر سیم:  1با  BNCبدنه شیشه ای با اتصال  pHپراب  الکترود / پراب

 )همراه با دستگاه ارائه می گردد.( HI76312متر سیم:  1حلقه ای پالتینی با 

 : پراب دمایی فوالد ضد زنگ با یک متر سیم )همراه دستگاه ارئه می شود( HI7662-T پراب دما

 کانال 5هر کدام  ،  10تا  پروفایل

 ⟩645⟨USP

Compliant 
 بله

GLP تا،  زمان، بافرهای استفاده شده و شیب برای اطالعات کالیبراسیون شامل دیpH ، ، ثابت سِل

 کالیبراسیون، انحراف پراب برای هدایت و زمان کالیبراسیوندمای مرجع، ضریب دمایی، نقاط 
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قابل ذخیره  بازه زمانی ذخیره کند . مقدار کلی ماکزیمم نقاط 100هزار دیتا را در  50ذخیره:  ثبت اطالعات

دقیقه؛  180هزار نقطه . ورودی: بین یک ثانیه و بیشینه بازه زمانی  100روی دستگاه شامل 

 additional: 200 records USPنوع: اتوماتیک دستی، خودکار، 

 pH/ORP/ISE + 1 EC/TDS/Salinity/Resistivity 1 کانال های ورودی

 روی صفحه، گرافیکی و پیکربندی رنگی معمول helpگرافیکی رنگی با نمایش  LCD نمایشگر

 USB اتصال

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

Power Supply  12آداپتورVDC ).همراه دستگاه ارائه می شود( 

 mm 94×231×160 (”3.7  ×9.1×6.3) ابعاد

 پوند( 2.64کیلوگرم ) 1.2 وزن

 ،HI7662T، پراب دما: pH :HI1131الکترود  همراه با موارد زیر تامین می شود: HI5522 اطالعات سفارش

: pH 4.01ساشه محلول بافر ، HI76404W، نگه دارنده الکترود: HI76312پراب هدایت: 

HI70004 7.01، ساشه محلول بافر :HI70007 :ساشه محلول تمیز کننده الکترود ،

HI700601 ،30  موالر :  3.5میلی لیتر محلول الکترولیتHI7082 ، 12آداپتورVDC و 

 کتابچه راهنما

 


