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HI98118 

 (GROLINEصنایع خاک و کشاورزی ) مختصضدآب  pHتستر 

 

می باشد. این دستگاه  دماو  pHجدیدترین مدل جیبی طراحی شده توسط کمپانی هانا جهت اندازه گیری  98118HIدستگاه 

اینچ می باشد و ساختارش به گونه ای  0.7قابلیت اندازه گیری در محلول های مغذی هیدروپونیک را دارد. ضخامت آن تنها 

صفحه نمایشگر بزرگی دارد که خواندن اطالعات را برای کاربران  18198HIاست که به آسانی در دستانتان جای می گیرد. 

و دما همراه با کالیبراسیون، پایداری و شاخص کمی باتری در صفحه نمایش نشان داده  pHتمام مقادیر  بسیار آسان می سازد.

می شوند. تمامی فرایندها با استفاده از تنها دو کلید انجام پذیر هستند. یکی از آن ها جهت خاموش یا روشن کردن دستگاه به 

 نقطه ای استفاده می شود. ا دوی کار می رود و دیگری جهت کالیبراسیون اتوماتیک یک

 جزئیات

در محلول های مغذی هیدروپونیک می  pHراه حل قابل دسترسی جهت اندازه گیری  HI98118جیبی گروالین  pHتستر 

بهینه ضروری به نظر می رسد. با یک حساب سرانگشتی ساده می توان  pHباشد. برای داشتن رشد مطلوب، برقراری و حفظ 

اطالع از مواد مغذی محلول در بستر برای حاللیت مواد معدنی و مغذی کاهش می یابد.  pHمتوجه شد که با باال رفتن مقدار 
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نیتروژن می  تثبیتاعث محلول های مغذی همچنین می توانند روی باکتری ای که ب pH. رشد گیاهان حائز اهمیت می باشد

بهینه مخصوص به خود را دارد. در انتهای این کاتالوگ جدولی برای میزان رنج  pH. هر گیاهی مقدار شود، نیز تأثیر گذار باشد

pH .ایده آل در گیاهان مختلف آماده شده است 

 Pourنیز استفاده کرد. روش  خاک pHرا می توان عالوه بر تست محلول های مغذی، برای اندازه گیری  HI98118دستگاه 

Through Sampling  50)که در آن مقدار  گیاهان گلدانیدر شمال ایالت کارولینا ی آمریکا مطرح شد. این روش برای 

  آبیاری جمع آوری و تست می شود( مورد استفاده قرار می گیرد.بعد از  گلداناز  آب خارج شدهمیلی لیتر 

پیش نهاد می کند که مخلوطی از یک نسبت خاک و یک نسبت آب  USDAخاک به عنوان دوغاب،  pHبرای اندازه گیری 

دقیقه استراحت می دهیم تا جامدات ته نشین شده و امکان اندازه گیری مایع باالیی را داشته  10آماده کنیم. به این دوغاب 

 باشیم.

ای است. دو کلید در جلوی دستگاه تعبیه شده است. یکی  حین کاربری آسان خود، دستگاه بسیار پیشرفته HI98118دستگاه 

برای خاموش و روشن کردن ان و دیگری برای وارد شدن به فاز کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرد. یک کلید سومی در 

واحد نمایش دما به امکان پذیر می کند. تنظیمات شامل انتخاب محفظه باتری وجود دارد که تنظیم آن را بر اساس نیاز کاربر 

دقیقه و یا غیر فعال بودن این گزینه و نهایتا انتخاب بین استاندارد  60و  8سانتی گراد و فارنهایت، خاموشی خودکار از 

 .10.01و  7.01، 4.1هانا یا مقادیر بافرهای قدیمی :  pH/ECکالیبراسیون سریع 

  مشخصات دستگاه در یک نگاه:

  تصحیح اتوماتیک انحرافات دماییسنسور دمای داخلی برای 

 .اتصال قابل تعویض برای تمیزکاری هرگونه آلودگی که باعث گرفتن نتایج نامنظم می شود 

 .شاخص پایداری که به محض اینکه نتیجه پایدار به دست آمد، محو می شود 

 کالیبراسیون اتوماتیک یک یا دو نقطه ای  با فشردن یک نقطه 

 یبراسیون سریع استفاده از استاندارد کالpH/EC  در مقدارpH 6.86 این استاندارد می تواند برای کالیبراسیون .

 نیز مورد استفاده قرار گیرد.  μS/cm 5,000 هدایت در نیز 

 .مقدار باتری باقی مانده به صورت درصدی در صفحه نمایشگر هنگام روشن شدن نشان داده می شود 

  نشان داده می شود. %10کمتر از شاخص کمی باتری که با رسیدن عمر آن به 
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 بهینه برای گیاهان pHسطوح 

 بهینه pH میوه ها بهینه pH گل ها و گیاهان باغچه ای بهینه pH سبزیجات

 6.5-5 سیب 8-6 اقاقیا 7.5-6.5 کنگر فرنگی

 7-6 زردآلو 7-6 کنگر 8-6 مارچوبه

 7.5-6 گیالس 6.5-6 همیشه بهار 7-6 جو

 7.5-6 گریپ فروت Bougainvillea 5.5-7.5 7.5-6 کلم پیچ

 7-6 انگور 7.5-6 گل کوکب 7.5-6 ذرت)بالل(

 7-6 لیمو 6-4.5 اریکا 7.5-5.5 خیار

 7.5-6 شلیل Euphorbia 6-7 7-5.5 هویج زودرس 

 7-5 پرتغال Fuchsia 5.5-7.5 6-4.5 سیب زمینی زودرس

 7.5-6 هلو Gentian 5-7.5 7-5.5 بادمجان

 7.5-6 گالبی 7-6 گالدیاتوس 7-5.5 دیررسهویج 

 7.5-6 آلو 7.5-6.5 سنبل 6-4.5 سیب زمینی دیررس

 6.5-5.5 انار 6.5-5 عنبیه 7-6 کاهو

 8-6 گردو 6.5-5 سرو کوهی 6.5-5.5 طالبی

   Ligustrum 5-7.5 7-6 جو دوسر

   6-5 ماگنولیا 7-6 پیاز

   8.5-6 گل نرگس 7.5-6 نخود فرنگی

   7.5-6 خرزهره 7-6 فلفل

   8-6 پاولوانیا 7.5-5.5 کدو حلوایی

   Portulaca 5.5-7.5 6.5-5 برنج

   7.5-6 گل پامچال 6.5-5.5 سویا

   Rhododendron  4.5-6 7.5-6 اسفناج

   7-5.5 گل رز 7.5-5 توت فرنگی

   7.5-6 گل ناز 7.5-6 لوبیا سبز

   7-6 گل آفتاب گردان 7-6 چغندر قند

   7-6 گل الله 7.5-6 آفتاب گردان

   6.5-5.5 بنفشه گل 6-5.5 سیب زمینی شیرین

     6.5-5.5 گوجه فرنگی

     6.5-5.5 هندوانه

     7-6 گندم
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 مشخصات فنی

 pH  0.00 to 14.00 pHرنج 

 pH 0.01 pHصحت 

 pH ±0.1 pHدقت 

 to 50.0°C / 32.0 to 122.0°F 0.0 رنج دما

 C / 0.1°F°0.1 صحت دما

 C /±1°F°0.5± دقت دما

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

 استفاده از محلول کلیبراسیون سریع

 automatic from 0 to 50°C (32 to 122°F) تصحیح انحراف دمایی

 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 100% 0 محیط

 اینچmm 17×40×160 (0.7×1.6×6.3 ) ابعاد

 گرم 65 وزن

میلی لیتری  20درپوش نگه دارنده، سه ساشه  زیر ارائه می شود:همراه با موارد HI98118  اطالعات سفارشی

، یک HI700601میلی لیتری محلول تمیزکننده:  20، یک ساشه HI50036کالیبراسیون سریع: 

 ، کتابچه راهنما و گواهی تضمین کیفیت.CR2032باتری 

 


