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HI98100 

 pHتستر 

 

به افراد مختلف از  pHبا وجود عملکرد ساده و آسان خود گزینه مناسبی برای اندازه گیری  98100HIمدل  pHتستر 

 دانشجویان تا محققان کمک کرده است. 

عملکرد آسان و تک کلیدی و همچنین صفحه نمایش بزرگ آن استفاده از این تستر را در خانه یا آزمایشگاه به راحتی میسر 

میلی متری این  8میلی متری و قطر انتهایی  103ساخته است. طراحی پنج ضلعی نمادین به همراه پراب اندازه گیری با طول 

 ها و مخازن ایده آل ساخته است. در لوله pHدستگاه را برای اندازه گیری 

 جزئیات:

دیجیتالی دارای ویژگی کالیبراسیون  pHبا ویژگی های پیشرفته ی بسیاری طراحی شده است. این تستر  98100HIتستر 

سک سا دو نقطه ای اتوماتیک، شناخت اتوماتیک بافر، عالمت های بافر کالیبره شده، شاخص پایداری، شاخص کمی باتری و 

میلی متری و قطر  103طراحی پنج ضلعی نمادین به همراه پراب اندازه گیری با طول خودکار قابل انتخاب می باشد. خاموشی 

 در لوله ها و مخازن ایده آل ساخته است. pHمیلی متری این دستگاه را برای اندازه گیری  8انتهایی 
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 ویژگی های دستگاه در یک نگاه:

 

 اقتصادی

در  pHبا وجود ویژگی های کامل خود با قیمت اقتصادی و به صرفه برای تمامی اشخاصی که نیاز به اندازه گیری این تستر 

 خانه یا محل کار دارند، ارائه می شود.

LCD بزرگ 

LCD  پیشرفته ی این تستر، نتیجه به دست آمده، شاخص پایداری، شاخص کمی باتری و عالمت های کالیبراسیون را نمایش

 د.می ده

 قابل تعویض pHالکترود 

میلی متر می باشد. این الکترود باریک به راحتی در لوله های تست،  8با قطر انتهایی  HI1271دستگاه الکترود  pHالکترود 

 شیشه های کوچک و دیگر مخازنی که دارای در های کوچک هستند، جای می گیرد.

 کالیبراسیون اتوماتیک

به صورت اتوماتیک تا یک یا دو نقطه کالیبره می شود. بافرهای کالیبراسیون به صورت خودکار شناسایی شده  HI98100تستر 

و تشخیص داده می شوند و بعد از اتمام کالیبراسیون، مقادیر بافرهای استفاده شده به صورت عالمت هایی روی نمایشگر نشان 

 داده می شوند.
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 شاخص پایداری

ا زمانی که نتیجه ب پایداری برسد، روی صفحه ظاهر می شود. به محض پایداری نتیجه ی آزمایش عالمت ساعت شنی تیک 

 این شاخص محو می شود و می توان نتیجه را گزارش کرد.

 خاموشی خودکار

هشت این دستگاه را می توان به منظور ذخیره باتری در مواقعی که دستگاه روشن مانده، روی گزینه ی خاموشی خودکار پس از 

 دقیقه بال استفاده بودن، تنظیم کرد. این گزینه را همچنین می توان غیر فعال نیز نمود.

 عمر باتری طوالنی

ساعتی می باشد. در هنگامی که قدرت باتری کم می شود، عالمت کمی باتری  1000این تستر دارای عمر باتری استثنائی تقریبا 

 روی نمایشگر ظاهر می شود. 

 کلی دستگاهجدول مشخصات 

 pH 0.00 to 14.00 pH رنج

 pH 0.01 pH صحت

 pH 0.2± درجه سانتی گراد 25در  pH دقت

 اتوماتیک ؛ دو نقطه ای کالیبراسیون

 )همراه دستگاه ارائه می شود.( HI1271 الکترود

 ساعت کار مداوم 1000تقریبا  / CR2032 Li-ion  نوع/ عمر باتری 

 دقیقه 8 خاموشی خودکار

 to 50°C (32 to 122°F); RH 95% max 0 محیط

 اینچ( )بدون در نظر گرفتن پراب( 2.8×2.0×7.7میلی متر ) 71×50×21 ابعاد

 گرم 50 وزن

 ، باتری و دستورالعملpHهمراه با موارد زیر ارائه می شود: الکترود  HI98100تستر  اطالعات سفارشی

 

 


