
    

 HI98201 مدل ORP تستر

دستگاهی قلمی جهت اندازه   HI98201 دستگاه  HI98201 مدل ORP تستر

می باشد . این دستگاه بسیار مناسب جهت نشان دادن کیفیت آب استخرها و   ORP گیری

سونا می باشد. این دستگاه دارای الکترود از جنس پالتینیوم می باشد . دستگاه دارای 

 . جانکشن پارچه ای است قابل تعویض می باشد

به قسمت پارچه ای می چسبد از تماس آب با الکترود جلوگیری زمانی که ذرات اضافی 

می کند. در این زمان با کشیدن قسمت پارچه ای معیوب ، می توان از قسمت نو استفاده 

 .کرد و نتایج درست از تست را به دست آورد

فرایند کاهش اکسیداسیون ، فرایندی است که مولکول یا یون الکترون ها را از دست می 

 .این واکنش اکثرا در محیط های آبی ، استخر و سونا اتفاق می افتددهد. 

 

می  ORP نی که یک اکسیدکننده مثل کلر به آب اضافه می شود نیاز به اندازه گیری امز

 .باشد



    

 .آب می باشد باالتر به معنای توانایی سنتز بیشتر ORP میزان

ORP متر قلمی HI98201 هانا 

اکسیداسیون احیا فرایندی است که در آن مولکول یا یون الکترون را از دست می دهد یا  

 .به دست می آورد. که این واکنش اغلب در محیط استخرها و سونا اتفاق می افتد

 به اندازه گیری با وجود مواد اکسیدکننده ای از قبیل کلر اکسیداسیون بیشتر شده و نیاز

ORP نیز بیشتر می شود. 

 .از اهمیت ویژه ای برخوردار است HI98201 در این شرایط استفاده از دستگاه 

 دستگاه هانا الکترود پالتینیومی دستگاه به همراه جانکشن پارچه ای از دیگر قابلیت های

HI98201 می باشد. 

سازد که در صورت آلودگی یا جانکشن پارچه ای این امکان را برای کاربر فراهم می 

چسبیدن ذرات به پارچه آن قسمت را بیرون کشیده تا بتوان از قسمت جدید استفاده کرد و  

 .به دست آورد ORP نتایج درست در اندازه گیری

 

 

 

 



    

 HI98201 HANNA فنی دستگاهمشخصات 

Specification Name Detail 

 HI98201 مدل 

 ORP ±999 mV  رنج

 ORP 1 mV   رزولوشن

 ORP ±5 mV  دقت

 طول عمر باتری
1.5V (4) / approximately 700 hours 

of continuous use 

 شرایط محیطی
0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 

95% 

 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) 175 ابعاد

 g (3.4 oz.) 95 وزن 

 اطالعات سفارش
HI98201 (ORP) is supplied with 

protective cap, batteries and 

instructions 

 year 1 وارانتی 

  

 


