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HI98115 

 (GROLINEصنایع خاک و کشاورزی ) مختص pHتستر 

 

اندازه گیری در محلول های مغذی  های پیشرفته ای برای قابلیت می باشد که گروالین pHتستر  51198HIدستگاه 

این دستگاه عملکرد بسیار ساده ای دارد که با استفاده از آن می توان تمامی موارد شامل خاموش و روشن  هیدروپونیک را دارد.

در می باشد که  HI1271قابل تعویض  pHدارای الکترود  HI98115 کردن و کالیبراسیون آن را تنها با یک کلید انجام داد.

صورت نیاز می توان به جای خرید یک دستگاه جدید تنها الکترود آن را جایگزین کرد. این دستگاه همراه با کیف قابل حمل و 

 محلول های کالیبراسیون عرضه می شود. 

 جزئیات

رتابل ( با بسیاری از ویژگی های پیشرفته ای که در تجهیزات گرانبهای پHI98115مخصوص مواد هیدروپونیک ) pHتستر 

یافت می شوند، طراحی شده است. این ویژگی ها شامل کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای اتوماتیک، شناخت اتوماتیک بافر، عالمت 

 . می باشد های بافر کالیبره شده، شاخص پایداری، شاخص کمی باتری و خاموشی خودکار قابل انتخاب
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 مشخصات دستگاه در یک نگاه:

 اقتصادی: 

دارند،  pHبا ویژگی های کامل خود در قیمتی عرضه می شود که تمامی افرادی که نیاز به اندازه گیری  HI98115دستگاه 

 می توانند هزینه ی آن را تأمین کنند.

 نمایشگر بزرگ:

LCD  بزرگ این دستگاه مقادیر اندازه گیری شده، شاخص پایداری، شاخص کمی باتری و عالمت های کالیبراسیون را نمایش

 می دهد.

 قابل تعویض: pHالکترود 

 8میلی متر طول است. قطر انتهایی این الکترود  103که با ژل پر شده و همراه دستگاه ارائه می شود دارای  HI1271الکترود 

میلی متر است. این الکترود باریک به آسانی در لوله های آزمایش، شیشه های کوچک دارو و هر ظرفی که ورودی کوچک دارد، 

 وارد می شود.

 کالیبراسیون اتوماتیک:

در یک یا دو نقطه به صورت اتوماتیک کالیبره می شود. بافر های کالیبراسیون به صورت خودکار شناسایی  HI98115دستگاه 

 می شوند و پس از کالیبراسیون، مقادیر بافر های استفاده شده به عنوان یک عالمت روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

 شاخص پایداری:

پایدار، روی صفحه نمایش داده می شود. به محض پایدار شدن نتیجه ی آزمایش،  تا رسیدن به نتیجهعالمت یک ساعت شنی 

 عالمت محو شده و می توان عدد روی صفحه را گزارش کرد.

 خاموشی خودکار:

دقیقه  60و  8شما می توانید دستگاه را روی گزینه های متفاوت خاموشی خودکار تنظیم کنید. گزینه ها شامل خاموشی پس از 

بال استفاده بودن تستر می باشد. این گزینه به ذخیره عمر باتری در مواقعی که دستگاه روشن مانده، کمک می کند. این گزینه 

 کرد. نیز را می توان غیر فعال 

 مر باتری طوالنی:ع

ساعت می باشد. شاخص کمی باتری روی صفحه  1000دارای یک باتری با عمر طوالنی و استثنایی حدود  HI98115دستگاه 

 نمایشگر با کم شدن قدرت باتری ظاهر می شود.
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 کیف قابل حمل پالستیکی:

 در یک کیف قابل حمل با دوام عرضه می شود.این دستگاه همراه با پراب، محلول های کالیبراسیون و محلول های تمیز کننده 

 مشخصات فنی

 pH  0.00 to 14.00 pHرنج 

 pH 0.01 pHصحت 

 pH ±0.2 pHدقت 

 (10.01،  7.01،  4.01اتوماتیک: یک یا دو نقطه ای با سه بافر استاندارد آماده ) کالیبراسیون

 1.5V CR2032 (1) عمر و نوع باتری

ساعت کار پیوسته 1000تقربا   

 )همراه دستگاه ارائه می شود.( screwبا اتصال از نوع  pH: الکترود HI1271 الکترود/پراب

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

 اینچmm 21×174×50 (0.9×6.8×2 ) ابعاد

 گرم 50 وزن

: 4.01، دو ساشه محلول بافر pH :HI1271الکترود همراه با موارد زیر ارائه می شود: HI98115  اطالعات سفارشی

HI700004 ، 7.01دو ساشه محلول بافر:HI700007 دو ساشه محلول تمیز کننده ،

  ، کتابچه راهنما، گواهی کیفیت تجهیز و کیف قابل حملHI700661الکترو:

 


