
 

 HI96750 فتومتر پتاسیم  

با دقت و سهولت استفاده  HI96750 فتومتر پرتابل پتاسیم مدل : HI96750 فتومتر پتاسیم

،   HI93750-0 دارای طرح ارگونومیک و کاربری آسان می باشد. با استفاده از معرف های آماده

. کند تعیین دقیق بطورکاربر می تواند غلظت پتاسیم را در نمونه ها در محدوده کم و متوسط 

 10 ازگرم در لیتر، پتاسیم را اندازه گیری می کند. دامنه متوسط  میلی 10.0 تا 0.0 از کم دامنه

  غلظت به بسته سادگی به کاربران. کند می گیری اندازه را پتاسیم لیتر در گرم میلی 100 تا

 .کنند انتخاب را مناسب محدوده توانند می خود  انتظار مورد  نمونه

 CAL عملکرد منحصر به فرد ویژگی های پیشرفته بسیاری از جمله HI96750 فتومتر

Check ™ را دارد که برای تأیید عملکرد و کالیبراسیون دستگاه استفاده می شود. 

 :HANNA HI96750 کالیبراسیون

دارای قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک با استفاده از محلول های   HANNA HI96750 دستگاه

 .می باشد HI96750 کالیبراسیون مخصوص فتومتر

 : ( پتاسیم  ) HI96750 ی فتومتر مشخصات کل 

• CAL Check ™ اعتبارسنجی و کالیبراسیون 

 تایمر داخلی •

 خاموش کردن خودکار  •



 

 

برای اندازه گیری پتاسیم است. فوتومترهای قابل حمل هانا  HI96750 دستگاه فتومتر پرتابل

،   (LED) دارای یک سیستم نوری پیشرفته هستند که ترکیبی از یک دیود ساطع کننده نور

یک ، و فوتودکتور سیلیکون می باشند که هر بار خوانش دقیق یک فیلتر تداخل باند بار

 .فوتومتریک را تضمین می کند

هانا بدین صورت است که با استفاده از محلول های  CAL Check H ویژگی منحصر به فرد

 .برای تأییداعتبار سنجی وکالیبراسیون دستگاه استفاده می گردد NIST استاندارد آماده و

به طور ثابت در درون سل   cuvette به فرد کوبه ای تضمین می کند که سیستم قفل منحصر

 .در موقعیت درست قرار می گیرد



 

 

 :  در یک نگاه HI96750 ویژگی ها فتومتر پتاسیم 

CAL Check 

 CAL کان تأیید عملکرد و کالیبراسیون دستگاه را با استفاده از محلول های استانداردام  -

Check NIST فراهم می کند. 



 

 

GLP 

 .اربر را ثبت می کندتاریخ آخرین کالیبراسیون انجام شده توسط ک -

 دارای تایمر 

ثانیه برای واکنش  30دقیقه و  3با استفاده از یک تایمر امکان اطمینان از زمان مناسب  -

شیمیایی را فراهم می کند. در پایان شمارش معکوس تایمر ،دستگاه به طور اتوماتیک خواندن را 

 .شودانجام می دهد. این ویژگی باعث تضمین ثبات در خوانش ها می 

 نمایه کردن شمع بر روی دستگاه 

دستگاه فتومتر دارای قفلی است که امکان محکم شدن درپوش کوبه ای را فراهم می کند. این  -

همواره درجای خود ثابت شود تا بتواند در طول مسیر   cuvette شرایط تضمین می کند که

 .نتایج دقیق داشته باشد



 

 شاخص المپ خنک کننده 

اریک طول موج ، الزم است که دمای ثابت از اجزای نوری حفظ شود. این برای حفظ باند ب -

فتومتر دارای نشانگر المپ خنک کننده است که برای مدت زمانی کوتاه قبل از هر اندازه گیری 

 .نمایش داده می شود تا به این ترتیب اجزاء خنک شوند و باالترین دقت ممکن را کسب کنند

 پیام های خطا 

شدار دهنده نمایشگر مشکالتی از قبیل باز بودن درپوش ، خواندن بیش از دامنه و پیام های ه -

 .زیر دامنه و خطای منبع نور را اعالم می کند 

 خاموش کردن خودکار 

  می اتفاق دستگاه گیری اندازه هنگام ،  دقیقه عدم استفاده 10خاموش شدن خودکار پس از  -

 .لوگیری می کندج باتری رفتن هدر  از وسیله بدین و. افتد

 نشانگر وضعیت باتری 

 :این دستگاه دارای یک نشانگر سطح باتری است که عمر باتری را به شرح زیر نشان می دهد

 ٪100خط با ظرفیت  3 •

 ٪66خط با ظرفیت  2 •

 ٪33خط برای ظرفیت  1 •

 .زند می چشمک  باتری نماد ، باشد ٪10اگر ظرفیت کمتر از  •

 واحدهای اندازه گیری 



 

 .واحد مناسب اندازه گیری ،همراه با خواندن نمایش داده می شود -

را انتخاب نمایید کلیه   HI96750C در صورتیکه پکیج کامل دستگاه فتومتر ، با پارت نامبر

 .یافت می کنیدلوازم زیر را به همراه دستگاه در پکیج در 

• Portable Photometer 

• (Sample cuvettes (2 

• Caps 

• CAL Check™ standards with certificate 

• Cuvette cleaning cloth 

• Scissors 

• 1000 mL automatic pipette with tip 

• Rugged carrying case 

• Carrying case has thermoformed insert for meter and accessories 



 

 

  



 

 HI96750 جدول مشخصات فنی فتومتر پتاسیم

Potassium Range Potassium LR (P1): 0.0 to 10.0 mg/L (ppm); Potassium MR (P2): 10 to 100 mg/L (ppm) 

Potassium Resolution Potassium LR (P1): 0.1 mg/L; Potassium MR (P2): 1 mg/L 

Potassium Accuracy Potassium LR (P1): ±1.5 mg/L ±7% of reading; Potassium MR (P2): ±15 mg/L ±7% of reading 

  

Photometer/Colorimeter 

Light Source 
light emitting diode 

Photometer/Colorimeter 

Light Detector 
silicon photocell with narrow band interference filter @ 466 nm 

Battery Type/Life 9V battery 

Automatic Shut-Off 
after ten minutes of non-use in measurement mode; after one hour of non-use in calibration mode; with 

last reading reminder 



 

Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing 

Weight 360g (12.7oz.) 

Dimensions 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) 

Ordering Information 
HI96750 is supplied with sample cuvettes (2) with caps, 9V battery, instrument quality certificate, and 

instruction manual. CAL Check™ standards and testing reagents sold separately. 

  

 


