
 

 HI8410 اکسیژن متر آنالین 

یک دستگاه کنترل کننده آنالین   HI8410 دستگاه HI8410 اکسیژن متر آنالین 

در طیف گسترده ای از  DO اکسیژن محلول است که برای حفظ و نظارت بر غلظت

 بر روی خط تولید استفاده می شود. دستگاه  DO کاربردهای فرآیند صنعتی و کنترل

HI8410 گهداری  از یک الکترود گالوانیک استفاده می کند که به طور معمول نیاز به ن

کمتری نسبت به سبک پوالروگرافی دارد و آن را برای تست های طوالنی مدت ایده آل 

 .می کند

 

DO متر آنالین HI8410 HANNA 

  

 



 

 :هانا HI8410 جزئیات

  

 Fail Safe Alarm System ویژگی

Fail Safe Alarm System  از دستگاه در برابر خطاهای کنترل فرآیند محافظت می

 .کند

  

 .نگهداری الکترود گالوانیک

، در برابر مشکالت  Hanna در دستگاه اکسیژن متر آنالین Fail Safe سیستم هشدار

ناشی از قطع برق یا قطع سیگنال ، که خطرات معمول در محیط های صنعتی است ،  

محافظت می کند. وضعیت هشدار توسط یک چراغ قرمز نشان داده شده است ، که به  

 .طور مستقیم در پنل جلوی کنترلر قرار دارد

 جبران خودکار دما

قرائت اکسیژن محلول به طور خودکار برای اثرات دما بر حاللیت اکسیژن و نفوذپذیری 

 .غشاء جبران می شود

 

 



 

 جبران شوری

ویژگی جبران شوری امکان تعیین اکسیژن محلول حتی در آبهای شور را فراهم می آورد.  

 حه کلیدهای ضد آب واستاندارد با صف DIN کاربری آسان این سازه ها با الکترود

LCD  بزرگ با نور پس زمینه در قسمت جلویی طراحی شده اند و یک سری

 .عملکردهای تشخیص خودکار را ارائه می دهند

 خروجی آنالوگ 

برای افزایش عیب یابی و امکان ذخیره داده ها در هنگام اندازه گیری ، کافی است یک 

دستگاه ، که به راحتی در پنل جلوی   میلی آمپر 20تا  4را به خروجی  logger دستگاه 

 .آن قرار دارد ، وصل کنید تا یک نسخه از نتایج را در صورت تقاضا به دست آورید

 تست های تشخیصی

با توابع تشخیصی داخلی طراحی شده اند تا کاربر بتواند ابزار را بررسی   HI8410کنترلر

صفحه جلویی است و می توان  و عیب یابی کند. بررسی های انجام شده از طریق کلیدهای 

 .از آنها برای جداسازی علت نقص استفاده کرد

 HANNA HI8410 مشخصات فنی

Specification Name Detail 

Sku HI8410 

DO Type galvanic 



 

Specification Name Detail 

DO Range 
0.0 to 50.0 mg/L (ppm) O₂; 0 to 600 

% O 

DO Resolution 0.1 mg/L (ppm) or 1% (O₂) 

DO Accuracy 

(@20°C/68°F) 
±1% of reading (O₂) 

Salinity Compensation 0 to 51 g/L (resolution 1 g/L) 

Temperature 

Compensation 

Automatic, from -5 to 50°C (23 to 

122 °F) 

Calibration Manual, one point, in saturated air 

Recorder Output 0 to 20 mA or 4 to 20 mA (isolated) 

Setpoint Relay 
1 to 600 % O2; 0.1to 50.0 mg/L 

(mg/L (ppm) O₂ 

Backlight Continuous ON 

Probe 

HI76410/4 with 4 m (13.1’) cable or 

HI76410/10 with 10 m (32.8’) cable 

(not included) 

Dosing Terminals 
1, isolated, 2A, max. 240V, resistive 

load, 1,000,000 strokes 

Dosing Control 
OFF/AUTO/ON with selection 

switch 

Over Dosing Control 

adjustable, from 5 min to 60 min with 

knob or disable by wire strap - on 

rear panel 

Hysteresis Band 0.5 to 2.4 mg/L (ppm) O₂ 

Power Supply 115 VAC ±10%; 50/60 Hz 



 

Specification Name Detail 

Alarm Relay 1.0 to 5.0 mg/L (ppm) O₂ 

Environment 
$-10 to 50°C (14 to 122°F); RH max 

95% non-condensing 

Enclosure/ Case 

Material 

Flame retardant ABS body and front 

panel; transparent splash-proof front 

cover 

Dimensions 141 x 69 mm (5.6 x 2.7’’) 

Weight 1 kg (2.2 lb.) 

  

 


