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HI98120 

 و دما ORPتستر اندازه گیری 

 

است  ی شدهدبدنه این تستر کامال آب بنو دما می باشد.  ORPیک تستر دستی ضدآب برای اندازه گیری  HI98120دستگاه 

طراحی این دستگاه به گونه ای است که در صورت افتادن تصادفی و حفاظت کامل در برابر نفوذ آب را انجام می دهد. همچنین 

 است. HI73120قابل تعویض آن مدل ر در آب، غوطه ور گردد. الکترود تست

 جزئیات:

 ORPاندازه گیری های اسیدیته و بازی بودن محلول ها را اندازه گیری می کند، میزان عددی که  pHگیری های  دازهناهمانند 

شرایط محلول را بر اساس داشتن توانایی اکسیداسیون یا کاهش اجزا شیمیایی یا پتانسیل کاهش اکسیداسیون مقدار عددی کلی 

مورد استفاده  (redoxایی تحت عنوان واکنش رداکس )بررسی می کند. اکسیداسیون و کاهش ریجنت هایی که در واکنش شیمی

  قرار می گیرد.

دارا بودن سنسوری است که از لحاظ شیمیایی خنثی باشد. خنثی بودن بدین معنی است که توانایی  ORPمهمی از پراب بخش 

همچنین می بایست دارای خصوصیات سطحی جهت ترویج  ORPالکترود د. کاهش یا اکسیداسیون خودبخودی را نداشته باش
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شناخته می  (high exchange current densityجابجایی باال )یع تعویض الکترون، خصوصیتی که تحت عنوان تراکم سر

ا در ساخت پراب هتوانند به کار روند که هر دو آن خالص و طالی خالص برای این منظور می  دو فلز پالتینشود، نیز باشد. 

ORP .استفاده شده اند 

فلز را می توان به شیشه جوش است، چراکه تولید مکانیکی آن ساده تر است. این  پالتینیسنسور ترجیح بر استفاده از عموما 

های ساخته شده از طال را نمی توان به شیشه جوش داد و عموما سنسور  انبساط حرارتی یکسانی دارند.ب داد و همچنین ضری

  ی قرار می گیرد.یا پالستیکای شیشه لوله های روی  درون یک نگه دارنده ی پالستیکی

کار می کنند.  ORPآبکاری با اندازه گیری های از صنایع مانند استخرها، مواد غذایی، بویلر ها و برج های خنک کن، و بسیاری 

همچنین در نظارت بر  ORPاز  ند.کنده ماننده اوزون و کلر، کمک می ضدعفونی کنبه نظارت مؤثر بر مواد  ORPگیری اندازه 

به کروم سه ظرفیتی در آبکاری پساب نیز  کروم شش ظرفیتی کاهشبی سولفیت در  استفاده از واکنش های رداکس شامل

  .استفاده می شود

 ویژگی های دستگاه در یک نگاه:

 ضدآب 

 IP67رایط ش

طراحی تستر به گونه ای مواقعی که دستگاه درون مخزن یا طرف آب افتاد، از الکترونیک های داخلی آن محافظت می شود.در 

 مخزن، غوطه ور شود. است که در صورت افتادن تصادفی در

 شاخص پایداری 

 دستگاه یک عالمت ساعت را تا زمانی که نتیجه به پایداری نرسیده، نشان می دهد.

  قابل تعوضالکترود 

 الکترود نهایتا یک تا دو سال عمر می کند. در این دستگاه امکان تعویض الکترود و نه کل دستگاه وجود دارد.یک 

 دارای طراحی کارتریجی ساده می باشد که امکان تعویض سنسور در آن وجود دارد. HI73120مدل  ORPالکترود 

 لید کHOLD 

 نتیجه به دست آمده به منظور ایجاد امکان ذخیره سازی، ثابت نگه می دارد.

 خاموشی خودکار 

 دستگاه بعد از هشت دقیقه بال استفاده بودن، به صورت خودکار، خاموش می گردد.

 شارژ باتریرصد د 

 با روشن شدن دستگاه درصد شارژ باتری روی نمایشگر ظاهر می شود.همزمان 
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 دول مشخصات کلی دستگاهج

 ORP ±1000 mV رنج

 ORP  1 mV صحت

 ORP   ±2 mV دقت

 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F 5.0- رنج دما

 C / 0.1°F°0.1 صحت دما

 C /±1°F°0.5± دقت دما

 کارخانه کالیبره شده است.در  ORP کالیبراسیون

 (همراه دستگاه ارائه می شود.) ORPالکترود قابل تعویض : HI73120 پراب /الکترود 

ساعت استفاده ی مداوم ؛ با فعال بودن گزینه خاموشی  300/ تقریبا  1.5Vچهار باتری  نوع/ عمر باتری 

 دقیقه بالاستفاده بودن دستگاه 8خودکار بعد از 

 to 50°C (23 to 122°F); RH max 100% 5- محیط

 اینچ(  6.4×1.6×1.0میلی متر ) 163×40×26 ابعاد

 گرم 100 وزن

، وسیله pH :HI73120همراه موارد زیر ارائه می شود: الکترود  HI98127تستر  اطالعات سفارشی

 ، باتری ها و دستورالعملHI73128برداشتن الکترود: 

 

 

 

 


