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HI9142 

 پرتابل سنجش اکسیژن محلول دستگاه 

  

جهت استفاده در شرایط محیطی خطرناک می باشد که  DOدستگاهی قابل حمل و مستحکم جهت سنجش  HI9142دستگاه 

این دستگاه دارای قابلیت خاموشی خودکار بوده و کالیبراسیون آن به صورت دستی انجام می شود. این . ه استدطراحی ش

و کیف قابل حمل  نگه دارنده، محلول الکترولیت، محفظه PTFEدستگاه به همراه پراب پوالگرافی، کالهک های غشایی 

 مسحتکم ارائه می شود.

 جزئیات:

ت که جهت انجام اندازه گیری در شرایط محیطی خطرناک طراحی شده است. این اکسیژن متر ضدآبی اس HI9142دستگاه 

درصد و اتوماتیک در صفر درصد به وسیله محلول کالیبراسیون را دارا می باشد. این  100دستگاه قابلیت کالیبراسیون دستی در 

( و محفظه نگه دارنده PTFEرو اتیلن )دستگاه شامل یک پراب پالروگرافی و کالهک های غشایی قابل تعویض پلی تترا فلوئو

 می باشد. کیف قابل حمل دستگاه هر گونه ای مشکلی برای انجام آزمایش در فضای باز را حل کرده است.
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 مشخصات دستگاه در یک نگاه: 

 سیستم اندازه گیری پالروگرافی

استفاده می کند. پراب  Clarkو  Rossو پراب در این مدل از تکنولوژی سنسور پالروگرافی براساس روش اندازه گیری دستگاه 

آندی از جنس نقره درون یک محلول الکترولیت که به وسیله یک غشا پلیمری نگه داشته  پالتین و ی از جنساز دو قسمت کاتد

 ه به سیتم میزان ولتاژ کنونی را به مقدار اکسیژن حل شده ارتباط می دهد.می شود، تشکیل شده است. ولتاژخارجی اعمال شد

 کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای

 درصد و با محلول اکسیژن صفر به صورت اتوماتیک صورت می گیرد. 100کالیبراسیون دستگاه به صورت دستی در 

 انحراف دمایی اتوماتیک تصحیح

تغییر در حاللیت اکسیژن و نفوذپذیری غشا پلیمری اصالح می کند. تمام نتایج به دست  تأثیرات دما را برای HI9142 دستگاه

آمده توسط یک سنسور دمایی )سنسور دمایی ترمیستور داخلی خطی( که پشت یک پوشش فوالد ضدزنگ قرار گرفته است، 

 می شود. تصحیح

 مشخصات کلی دستگاهجدول 

 DO 0.0 to 19.9 mg/L (ppm)رنج 

 DO 0.1 mg/L (ppm)صحت 

 .±1.5% F.S (C 25°)در  DOدقت 

 to 50.0°C (23.0 to 122.0°F) 5.0- رنج دما

 C (1°F)°0.1 صحت دما

 ±0.2°C (±1°F) (excluding probe error) (C 25°)در دقت دما 

 درجه فارنهایت( 122تا  32درجه سانتی گراد ) 50تا  0، اتوماتیک دمایی تصحیح
  DINاتصال  وسنسور دمای داخلی با پالروگرافی  DOپراب  پراب

 )صفر و شیب( نقطه ای یا دو دستی ، یک کالیبراسیون

 ساعت استفاده ی مستمر 500، عمر تقریبی 1.5V AA باتری 4 نوع و عمر باتری
 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% 0 محیط

 mm 60×80×196 ('' 2.4×3.1×7.7) ابعاد
 گرم 500 وزن

از  DOغشا  DO :76407HI ، 2 اه موارد زیر ارائه می شود: پرابهمر 9142HI اطالعات سفارش

ها،  باتری ، HI7041Sمیلی لیتر محلول الکترولیت:  30 ،پیش ساخته PTFEجنس 

  و کیف قابل حمل راهنما ی کتابچه
 


