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HI 8424 

pH  متر وmV   پرتابلمتر   

 

HI8424  پرتابل و ضد آب مناسبی جهت سنجش ، دستگاهpH ،ORP مین أو دما می باشد. این دستگاه به همراه موارد زیر ت

، پراب دمایی از جنس فوالد ضد زنگ، ساشه های PEIبا بدنه پالستیکی  pHمی گردد: کیف قابل حمل محافظتی، الکترود 

ویژگی کالیبراسیون اتوماتیک یک یا دو نقطه ای را این دستگاه  بافر کالیبراسیون و ساشه های محلول تمیزکننده ی الکترود. 

 تصحیحوسیله ی یک پراب دمایی جداگانه مشاهدات انجام شده برای انحرافات دمایی متفاوت به طور اتوماتیک به . دارا می باشد

 می شود.

 جزئیات:

HI8424  ، دستگاهpH  متر وmV  دو ورودی جداگانه برای الکترود  این دستگاه. متر پرتابل اقتصادی استpH  با اتصال

BNC  اتصال  دارد.و پراب دمایی ترمیستورBNC  از رنج گسترده  به کاربران این امکان را می دهد تایک اتصال جهانی است که

انجام تست بوسیله این دستگاه با توجه به امکان برای کاربرد های متنوع استفاده کنند.  ORPو pHای از الکترودهای 

( بسیار ساده است. 10.01، 7.01، 4.01کالیبراسیون اتوماتیک یک یا دو نقطه ای )به وسیله ی مقادیر از پیش تعریف شده 
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، آن را به یکی از محبوب ترین تجهیزات موجود در بازار تبدیل کرده قیمت اقتصادی این دستگاه  سادگی عملیات اندازه گیری و

 است.

 مشخصات دستگاه در یک نگاه: 

 ضد آب

HI8424  دارای بدنه مقاوم و مستحکمی است که می تواند از هرگونه ورود آب به داخل آن و صدمه به الکترونیک دستگاه

 ممانعت به عمل آورد. 

 کالیبراسیون

( صورت می 10.01، 7.01، 4.01کالیبراسیون دستگاه به صورت یک یا دو نقطه ای توسط بافرهای از پیش برنامه ریزی شده )

 گیرد.

 دمایی خودکار تصحیح

 اندازه گیری های مربوط به این گزینه توسط یک پراب دمایی جداگانه انجام می شود.

 ORPصحت و دقت باال در اندازه گیری  

تغییر  mV 0.1به میزان  mV 1+ صحت دستگاه به صورت خودکار از مقدار mV 699.9تا  -mV 699.9در بازه های بین 

 می باشد. ± mV 0.2می کند. دقت آن در این بازه مقدار 

 خاموشی خودکار

 می کند.دقیقه خاموش  20گزینه خاموشی خودکار به منظور ذخیره باتری دستگاه، آن را پس از با فعال کردن 

 نشانگر شارژ کم باتری 

درصد عمر اولیه خود رسید، به کاربر هشدار می دهد که در آینده نزدیک نیاز به  5این نشانگر زمانی که عمر باتری به میزان 

 تعویض باتری وجود دارد.

 

 

 

 

 جدول مشخصات کلی دستگاه
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pH 2.00- رنج to 16.00 pH 

 pH 0.01  صحت

 pH 0.01± دقت

،  7.01،  4.01آماده ) بافرمحلول  سهنقطه با  واتوماتیک، یک یا د کالیبراسیون

10.01 ) 

 درجه سانتی گراد 120.0تا  -20.0اتوماتیک از  pHدمایی  تصحیح

 دستی بدون استفاده از پراب دمایی

mV 699.9± رنج mV; ±1999 mV 

 mV; 1 mV 0.1 صحت

 mV; ±1 mV 0.2± دقت

 فارنهایت( 248.0تا  -4.0درجه سانتی گراد ) 120.0تا  -20.0 رنج دما

 C / 0.1°F°0.1 صحت

 C; ±0.8°F°0.4± دقت

و  BNCاتصال  ، PEIبا بدنه ی  pHالکترود : HI1230B پراب / الکترود مشخصات اضافی

 یک متر سیم

با یک متر سیم )همراه  پراب دمایی فوالد ضد زنگ: 7662HI پراب دمایی

 دستگاه تامین می شود(

شیب / انحراف 

 کالیبراسیون

From 75 to 110% / ±1 pH 

 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% 0 محیط

 Ohms 10¹² مقاومت ظاهری

 ساعت کار مداوم 150یبا ر/ تق V 9 نوع و عمر باتری

نکردن از دستگاه )می تواند غیر فعال دقیقه استفاده  20پس از  خاموشی خودکار

 شود.(

 اینچ( 6.5 ×3.0 ×1.8میلی متر ) 164 ×76 ×45 ابعاد

 گرم 180 وزن

، ساشه HI7662، پراب دمایی: pH :HI1230Bالکترود  سفارشی اطالعات

 pH، ساشه محلول بافر pH 4.01 :HI70004محلول بافر 

7.01 :HI70007 :ساشه محلول تمیزکننده الکترود ،

HI700601 ، و دستورالعملباتری، کیف حمل 

 


