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HI902C 

 سیستم تیتراسیون پتانسیومتری اتوماتیک 

(pH / mV / ISE) 

 

 تجربه بهتری از تیتراسیون
دارند. این پشتیبانی از روش ها و مواد  تانمشاوران فنی ما افتخار کمک به شما کاربران را در انتخاب آسان تیتراتور مورد نظر

 تا نصب و فراتر هم پیش می رود.  

دستگاه مکملی برای رنج گسترده ای از محصوالت هانا محسوب می شود که جهت آنالیزهای دقیق و مؤثر  HI902Cتیتراتور 

، redox (ORP)برای تیتراسیون های اسید/ باز،  HI902Cتیتراتور پتانسیومتری آزمایشگاهی استفاده می شوند. 

complexometric ،precipitation .غیر آبی، ارگونومیک، یون انتخابی، تیتراسیون معکوس و تشخیص تیتر کاربرد دارد ،

این تیتراتور قدرتمند تیترانت ها را به صورت خودکار توزیع کرده، نقطه پایانی را مشخص می کند و تمام محاسبات الزم را انجام 

 /pH / ORP / mVان یک دستگاه کاربردی جهت سنجش داده و نمودار رسم می کند. عالوه بر تیتراسیون می توانید به عنو

ISE .نیز از آن استفاده نمایید 
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 قابلیت های تیتراتور

 

 گزینه های امنیتی پیشرفته:

کابران اجرایی دستگاه می توانند برای محافظت در برابر دسترسی های غیر مجاز، روی دستگاه رمز عبور بگذارند. گزینه های 

ضدضربه هستند تا در در هنگام انجام تست توسط افراد عادی، از ایمنی، امنیت و قابل ردیابی بودن  روش و نتایج تیتراسیون

 نتایج اطمینان حاصل شود.

 دوز تیترانت دینامیک

و سریع را می دهد. این امکان با ویژگی دینامیک بودن دوز دستگاه به کاربران امکان در دست داشتن نتیج تیتراسیون دقیق 

از واکنش تیتراسیون به دست می آید. این عمل باعث دوز های باال در  mVارتباط دادن بین حجم تیترانت اضافه شده و پاسخ 

 نزدیکی اوایل تیتراسیون و حجم های کمتر و دقیق تر در نواحی نقطه پایانی می شود. 

 زمان بندی ثبات سیگنال

واکنش تیتراسیون قبل از اضافه کردن دوباره ی تیترانت نظارت دارد. این ویژگی  mVسیگنال بر ثبات پاسخ ویژگی پایداری 

 سبب اطمینان از دقت مقادیر اندازه گیری شده در طول دوره تیتراسیون می دهد.

 تشخیص نقطه پایانی معادل

در روش های استاندارد قابل تشخیص نیستند، ضروری که نقاط پایانی ثابت  یتشخیص نقطه پایانی معادل در کاربردهای مختلف

 توجه به مقدار تیترانت اضافه شده است. از تیتراسیون با  mVاین نقطه پایانی نشان دهنده ی باالترین پاسخ  می باشد.

 تشخیص نقطه معادل چندتایی
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توانایی تشخیص نقاط معادل چندتایی را حین یک تیتراسیون دارد که این نقاط در بعضی روش های  HI902Cدستگاه 

 استاندارد و کاربردها مورد نیاز بوده و تشخیص داده می شوند.

 توالی روش ها:

را  یز روی یک نمونهاین دستگاه به کاربران خود گزینه ی پیوند دو روش را پیش نهاد می کند. این گزینه امکان انجام دو  آنال

این آنالیزها شامل اندازه گیری های مستقیم، تیتراسیون های با یک نقطه پایانی ، تیتراسیون های با نقطه  به کاربران می دهد.

 پایانی چندتایی و تیتراسیون معکوس می شوند. 

 انواع تیتراسیون:

 pHاسید / باز )حالت در صورت انتخاب الکترود مناسب از سنسورهای هانا، این تیتراتور پتانسیومتری توانایی عملکرد در موارد 

، تیتراسیون معکوس و ، غیر آبی، یون انتخابی، ارگونومیکmV  ،)redox(ORP) ،precipitation ،complexometricیا 

 تشخیص تیتر را دارا می باشد.

 دازه گیری مستقیمعملکرد ان

و یون انتخابی نیز عمل می کند که می تواند بین  pH ،ORPبه عنوان یک دستگاه دقیق جهت سنجش  HI902Cدستگاه 

اندازه گیری های مستقیم ارتباط برقرار کرده، آن ها را ثبت و گزارش کند. کاربران به آسانی می توانند داده های خود را بدون 

 زحمت ذخیره سازی دستی، مدیریت و پیگیری کنند.

 بورت ها و سیستم دوز دستگاه

 

 ضسیستم بورت قابل تعوی

 ریجنت ها کمک می کند. سریع ( به کاربران در جداسازی و تعویضClip Lockسیستم قابل تعویض بورت )
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 سایز های متفاوت بورت ها

ه ی یک بورت میلی لیتری عرضه می شود، اما امکان تجهیز آن به وسیل 25به صورت استاندارد با یک بورت  HI902Cدستگاه 

 میلی لیتری نیز وجود دارد.  50یا  10، 5

 پمپ دوز کنندهدقت 

 پمپ بی نظیر پیستونی هانا توانایی دوز مقادیر بسیار کم و حجم های بسیتر دقیق از تیترانت یا ریجنت را دارد.

 وله کشی با مقاومت شیمیاییل

مستحکم با مقاومت شیمیایی باال ساخته شده است و دارای نورگیر پلی اورتان  PTFEلوله های آسپیراسیون و توزیع از جنس  

 می باشد که از ریجنت های حساس در برابر نور محافظت کند.

 افزودن اتوماتیک ریجنت

تیتراسیون برای توزیع حجمی ریجنت، برنامه ریزی شده است. این ویژگی  یک بورت ثانویه در طول اندازه گیری مستقیم یا

باعث در دست داشتن نتایج دقیق و قابل اطمینان خواهد شد و از خطاهای کاربران همچون حجم های اشتباه و یا فراموش 

 کردن افزودن ریجت جلوگیری می کند.

 نمایشگر تیتراسیون

 

 نمایشگر رنگی

 mVیا  pHروش تیتراسیون انتخابی را همراه با نتایج، واحدها، حجم تیتراسیون، دما و مقادیر نمایشگر بزرگ و رنگی دستگاه 

 را با وضوح باال نمایش می دهد.

 نمودار های تیتراسیون همراه با جزئیات

تست روش های جدید یا در زمان نیاز منحنی تیتراسیون در طول هر تیتراسیون نمایش داده می شود. این ویژگی در هنگام 

 به اصالح فرایند، بسیار مفید واقع می شود.
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 جهت یابی سریع و آسان

 بین صفحات را به کاربران می دهد. سریع و آسانکلید های معمول امکان جهت یابی 

 داده ها و ذخیره سازی

 
 گزارش های آنالیز قابل تنظیم

است، بنابراین کاربران می توانند از ذخیره و بایگانی داده های مناسب و مورد نیاز برای هر گزارش آنالیز کامالً قابل تنظیم 

 کاربری مورد نظر، مطمئن شوند .

 قابل تغییر GLPمدیریت 

( ضروری را می توان برای هر نمونه ذخیره کرد. این اطالعات Good Laboratory Practice) GLPتمامی اطالعات 

 الکترود و اطالعات کالیبراسیون. IDشامل تشخیص نمونه، نام اپراتور و شرکت، تاریخ، زمان، کدهای 

 انتقال آسان اطالعات

انجام می شود. خروجی هانا به آسانی  HI900PCبه کامپیوتر با استفاده از نرم افزار  USBانتقال اطالعات به وسیله یک 

USB  دستگاه امکان انتقال آسان اطالعاتی چون روش های تیتراسیون، گزارشات تیتراسیون و ارتقا نرم افزاری را به وسیله

 یک فلش را می دهد.
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 و عملکرداتصال 

 
 Autosamplerاتصال 

با ویژگی دارا بودن شانزده یا هجده سینی نمونه، تشخیص  921HIمدل  Autosamplerبا تجهیز  C902HIدستگاه 

سینی اتوماتیک و تشخیص بشر اتوماتیک به صورت یکپارچه کار می کند. حداکثر تعداد سه پمپ را می توان برای افزودن و یا 

می  HI902Cه حذف ریجنت  به دستگاه متصل کرد و آنالیز های به موقع و پیشرفت توالی آزمایش را روی نمایشگر دستگا

 نیز وجود دارد. Autosamplerروی  LEDتوان مشاهده کرد. همچنین امکان تشخیص به وسیله ی چراغ های 

 دستگاهی با چندین کاربرد

متر عمل می کند. با استفاده از آن فضای زیادی  ISEمتر و  ORP/mVمتر،  pHبه عنوان یک تیتراتور،  HI902Cدستگاه 

 ود و چندین آنالیز روی یک نمونه به صورت همزمان انجام می گیرد.در آزمایشگاه اشغال نمی ش

 اتصاالت چندتایی

حداکثر دو الکترود، دو بورت  HI902Cاین تیتراتور امکان پشتیبانی از دو صفحه آنالوگ را دارا می باشد. می توان به تیتراتور 

 و دو همزن را به صورت همزمان متصل کرد. 
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 لوازم جانبی

کاربران می توانند گزارش های خود را با وسیله خروجی دستگاه و اتصال آن به یک پرینتر، چاپ کنند. یک مانیتور خارجی و 

 صفحه کلید نیز می توانند به دستگاه متصل شوند، 

 های آنالیزروش 

 
 روش های قابل تنظیم

تیتراسیون استاندارد یا تعریف شده توسط کاربران و روش های اندازه گیری مستقیم  100می تواند میزان  HI902Cدستگاه 

 را در خود ذخیره کند. هر روش با توجه به نیاز و کاربرد مورد نظر قابل اصالح و تغییر می باشد.

 پشتیبانی روش تیتراسیون

ان فنی ما ارائه می شود. همچنین در خصوص سواالت بعدی که نصب، آموزش و پشتیبانی دستگاه توسط یکی از کارشناس

 ممکن است پیش بیاید نیز، آماده پاسخ گویی هستیم.

 روش های خاص تیتراسیون

کمپانی هانا پکیج های متعددی جهت انجام تیتراسیون در صنایع مختلف از جمله غذا، نوشیدنی، لبنیات و.... را عرضه می 

 .ین روش تیتراسیون خود کمک بگیریدمشاوران ما جهت انتخاب بهترکند. شما می توانید از 
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 روش های استاندارد تطابق پذیر

را  ISO ،ASTM ،AOCS ،EPAبرنامه ریزی و اصالح روش های استاندارد مطابق با استاندارد های کارشناسان فنی ما 

  HI902Cه با استاندارد های ممکن در سیستم دستگاه برای تیتراتور مورد نیاز شما انجام می دهند. از کارشناسان ما در رابط

 مشاوره بگیرید.

 pHمشخصات فنی 

 pH -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pHرنج 

 pH 0.1; 0.01; 0.001 pHصحت 

 25)در  pHدقت 

 درجه سانتی گراد(

±0.001 pH 

 بافر استاندارد و پنج بافر معمولتا پنج نقطه کالیبراسیون، هشت  pHکالیبراسیون 

 mVمشخصات فنی 

 mV -2000.0 to 2000.0 mVرنج 

 mV 0.1 mVصحت 

 25)در mV دقت 

  درجه سانتی گراد(

±0.1 mV 

 ( یک نقطه ایoffsetانحراف ) mVکالیبراسیون 

 ISEمشخصات فنی 

 ISE 1•10⁻⁶ to 9.99•10¹⁰رنج 

 ISE 1; 0.1; 0.01صحت 

 25)در ISE دقت 

 درجه سانتی گراد( 

±0.5% monovalent; ±1% divalent 

 تا پنج نقطه کالیبراسیون؛ هفت محلول استاندارد و پنج استاندارد تعریف شده توسط کاربر ISEکالیبراسیون 

 مشخصات فنی دما

 to 105.0°C; 23.0 to 221.0°F; 268.2 to 378.2K 5.0- دمارنج 

 C; 0.1°F; 0.1K°0.1 دماصحت 

 25)در  دما دقت 

 درجه سانتی گراد( 

±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluding probe error 

 (ATC( یا اتوماتیک )MTCدستی ) دماکالیبراسیون 
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 مشخصات اضافی

Programmable 

Stirrer 
propeller type, 100 to 2500 rpm, resolution 100 rpm 

 نمایشگر رنگی با نور پس زمینهپیکسلی(  240در  320اینچی ) 5.7 نمایشگر

 میلی لیتری 50و  15، 10، 5 اندازه های بورت

 1/40000 صحت بورت

 mL 0.001 وضوح نمایشگر

 of full burette volume %0.1± دقت دوز کردن

 روش )استاندارد و تعریف شده توسط کاربر( 100تا  روش ها

 pH / mV / ISEگزارش تیتراسیون و  100تا  ثبت اطالعات

تشخیص اتوماتیک 

 بورت

 اندازه ی بورت پس از داخل شدن به واحد به صورت خودکار تشخیص داده می شود.

 user-selectable from 0.1 mL/min to 2 x burette volume/min دبی جریان

تشخیص نقطه 

 پایانی

 مشخص pH/mVنقطه تعادل تکی )مشتق اول یا دوم( یا مقدار 

تیتراسیون های 

 پتانسیومتری

، غیر آبی، یون redox ،precipitation ،complexometric(،  mVیا  pHاسید / باز )حالت 

 انتخابی، ارگونومیک

واحد های اندازه 

 گیری

تعاریف واحد های غلظت توسط خود کاربران تعیین می شود تا با نیاز های محسباتی آن ها تطابق 

 داشته باشد.

نمودار های ذخیره 

کمترین شده در 

 زمان

یا حالت  mV، حالت pH، منحنی مشتق اول و دوم، حالت pHیا  mVمنحنی تیتراسیون مقادیر 

ISE بر حسب زمان 

USB Host 
 )جانبی(

 تطابق با فلش برای انتقال گزارشات و روش ها

، USB، صفحه کلید کامپیوتر، پرینتر همزمان، خروجی VGAقابل اتصال به نمایشگر  لوازم جانبی

RS232 ، interface for autosample 

 و پرینت اطالعاتدخیره توانایی  GLPتطابق 

 انگلیسی، پرتغالی، اسپانیایی زبان ها

 to 40°C (50 to 104°F), up to 95% RH 10 محیط عملیات
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 to 70°C (-4 to 158°F), up to 95% RH 20- محیط مخزن

Power Supply 100-240 VAC; "-01" models, US plug (type A); "-02" models, European 

plug (type C) 

 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 in) 390 ابعاد

 پوند( ) با یک پمپ، همزن و سنسورها( 20کیلوگرم ) 9تقریبا  وزن

 


