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HI9125 

pH  وmV متر پرتابل و ضدآب 

 

HI9125  دستگاه پرتابل و ضد آب مناسبی جهت سنجش ،pH  وmV  می باشد. این دستگاه دارای ویژگی های متعددی

 تصحیحکالیبراسیون اتوماتیک، خاموشی خودکار، سیستم جلوگیری از خطای باتری، دستورالعمل های روی صفحه و  ازجمله

 pHبه همراه موارد زیر تامین می گردد: کیف قابل حمل محافظتی، الکترود  HI9125خودکار را دارا می باشد. دستگاه  دمایی

 دو اتصاله، پراب دمایی. PEIپالستیکی  با بدنه

 :یاتجزئ

HI9125 ، دستگاه pH و متر mV شرایط در آزمایشگاهی دقیق های گیری اندازه منظور به که است مستحکمی پرتابل متر 

 دو یا یک اتوماتیک کالیبراسیون ازجمله متعددی های ویژگی دارای دستگاه این. است شده طراحی محیطی زیست و صنعتی

 تصحیح و صفحه روی های دستورالعمل باتری، خطای از جلوگیری سیستم خودکار، خاموشی سطحی، دو LCD ای، نقطه

 تست منظور به mV حالت. باشد می انتخابی mV و pH های حالت دارای این دستگاه .باشد می دارا را دمایی خودکار

 هانا کمپانی. گیرد می قرار استفاده مورد اختیاری ORP الکترود یک از استفاده محلول با های پتانسیل کاهش یا اکسیداسیون

 .کند می نهاد پیش را PEI پالستیک بدنه با هایی پراب ای تا شیشه از ORP های الکترود از وسیعی رنج
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HI9125 الکترود برای جداگانه ورودی دو pH اتصال با BNC اتصال. دارد ترمیستور دمایی پراب و BNC اتصال یک 

 متنوع های کاربرد برای ORP و pH الکترودهای از ای گسترده رنج از تا دهد می را امکان این کاربران به است که جهانی

 سانتی درجه 0.5) گیری اندازه از باالیی دقت برای است، شده تعبیه دستگاه در که ای جداگانه پراب دمایی. کنند استفاده

 .دارد کاربرد گراد(

 :نگاه یک در دستگاه مشخصات

 کالیبراسیون

 ( انجام شود.10.01و  9.18، 7.01، 6.86،  4.01بافر از پیش طراحی شده ) 5با استفاده از  کالیبراسیون اتوماتیک می تواند

 دستورالعمل روی صفحه

دستورالعمل های روی صفحه کاربران را در انجام کالیبراسیون و اندازه گیری های خود به صورت مرحله به مرحله و واضح 

 راهنمایی می کنند.

 با بدنه پالستیکی pH الکترود 

می باشد. الکترود دو  PEIارائه می شود. بدنه این الکترود از جنس پالستیک  HI1230Bهمراه با الکترود  HI9125دستگاه 

آن باعث مقاومت عالی بدنه در برابر بسیاری از مواد شیمیایی  PEIبه وسیله ژل پر شده است. بدنه  HI1230Bاتصاله ی 

اتصاله الکترود به کمینه کردن آلودگی سِل مرجع داخلی کمک می کند. این آلودگی می تواند  طراحی دوخطرناک می شود.

شود که سبب گرفتگی اتصال الکترود می شود. از آنجایی که این الکترود از ژل پر شده  Ag / AgClباعث ته نشینی الکترولیت 

 .است، لذا نیازی به تأمین محلول الکترولیت جهت نگه داری آن نیست

 دمایی خودکار تصحیح

 درجه سانتی گراد را پوشش می دهد. 120.0تا  -20.0دمایی اتوماتیک یا دستی در رنج گسترده ای از  تصحیحاین دستگاه 

 mVحالت 

مختلف استفاده شود. از این حالت جهت  ORPاست که می تواند با الکترود های  mVدارای یک حالت  HI9125دستگاه 

 استفاده می شود.نظارت بر پتانسیل کاهش اکسیداسیون 

 بازیابی اندازه گیریهای قبلی 

HI9125  دکمه ای به نامMEM  برای ذخیره سازی اطالعات دارد. این داده های ذخیره شده در هر زمانی با فشردن دکمه ی

MR .از حافظه دستگاه بازخوانی می شود 
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 خاموشی خودکار

به منظور ذخیره باتری، دستگاه پس گزینه  این با فعال کردنگزینه خاموشی خودکار قابل تنظیم می باشد.  این دستگاه دارای

همچنین کاربران می توانند آن را غیر فعال نمایند و خاموش کردن  .از مدت بیست دقیقه به صورت اتوماتیک خاموش می شود

 آن انجام دهند. POWERدستگاه را به وسیله دکمه 

 (BEPSسیستم جلوگیری از خطای باتری )

این ویژگی جهت اطمینان از اندازه گیری های قابل قبول ، ضعیف شدن بیش از حد باتری را تشخیص داده و به کاربران اعالم 

 کند.می 
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 جدول مشخصات کلی دستگاه

pH 2.00- رنج to 16.00 pH 

  pH 0.01 صحت

 pH 0.01± دقت

 (10.01، 9.18، 7.01، 6.86، 4.01اتوماتیک، یک یا دو نقطه با پنج نقطه بافر ) کالیبراسیون

دمایی  تصحیح
PH 

 درجه سانتی گراد 120.0تا  -20.0اتوماتیک یا دستی از 

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 

مشخصات 

 اضافی

 و یک متر سیم BNCاتصال  ، PEIبا بدنه ی  pHالکترود : HI1230B پراب / الکترود

 با یک متر سیم )همراه دستگاه تامین می شود( پراب دمایی فوالد ضد زنگ: 7662HI دماییپراب 

شیب / انحراف 

 کالیبراسیون

 pH 1±درصد /  108تا  80از 

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

 Ohms 10¹² مقاومت ظاهری

 ساعت کار پیوسته )تقریبی( 200، قابلیت  AAA V 1.5باتری  3 نوع و عمر باتری

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

 اینچ( x 2.8x 7.3.41میلی متر ) 36x 27x 851 ابعاد

 گرم 300 وزن

: pH 4.01، ساشه محلول بافر HI7662، پراب دمایی: pH :HI1230Bالکترود  سفارش اطالعات

HI70004 ساشه محلول بافر ،pH 7.01 :HI70007 ، میلی  100بشر آزمایشگاهی

 .و دستورالعمل، کیف حمل 1.5V AAA باتری 3، لیتری

 

 


