
 

 

 

pH متر بلوتوث FC2022 

 pH متر بلوتوث FC2022 :با استفاده از pH متر بلوتوث FC2022 میتوان pH 

محصوالت غذایی از جمله لبنیات ، خمیر ، گوشت چرخ کرده و سایر نمونه های مواد  

 .غذایی نیمه جامد رابه راحتی اندازه بگیرید

غذا طراحی شده است ،   pH متر بلوتوث بی سیم که برای آزمایش سطح pH این

در برابر گرفتگی و تمیز کردن بدنه و نوک مخروطی  دارای اتصالی باز برای مقاومت

 یا Apple برای قرار دادن آسان آن در غذا است. همه قرائت ها مستقیماً به دستگاه

Android یا edge®blu شما منتقل می شوند. 
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و دما  pH با استفاده از تلفن هوشمند یا تبلت خود ، اندازه گیری درجه حرارت •

 .را انجام دهید



 

 

رود شما چه زمانی به تمیز به شما می گوید که الکت HALO سیستم هوشمند •

 .کردن یا کالیبراسیون نیاز دارد

 .برای هر آشپزخانه یا آزمایشگاه غذا عالی است •

pH متر بی سیم مراقبت از مواد غذایی بی سیم FC2022 HALO®  دارای

مواد غذایی  pH با طراحی خاص برای آزمایش سطح Bluetooth® Smart فناوری

محصوالت  pH ارد که آن را برای اندازه گیریاست. ویژگی های مختلفی وجود د

 .غذایی ایده آل می کند

 pH متر بلوتوث  FC2022 فرموالسیون شیشه با دمای پایین 

شیشه دمای پایین برای تثبیت سریع و نتایج دقیق : (LT) شیشه دمای پایین •

تر در دمای پایین. این از آنجا مفید است که بسیاری از محصوالت غذایی در 

 .پایین ذخیره می شونددمای 

  

 FC2022 متر بلوتوث pH  سنسور دما داخلی 



 

 

pH  بلوتوث متر FC2022   دارای یک سنسور دمای داخلی برای اندازه گیری و جبران

 .دما است

 FC2022 متر بلوتوث pH مرجع اتصال باز

 / Ag طرح اتصال باز از یک رابط ژل جامد )ویسکولن( بین نمونه و مرجع داخلی

AgCl ،تشکیل شده است. این رابط نه تنها از ورود نقره به نمونه جلوگیری می کند  

بلکه باعث می شود آن در برابر گرفتگی نفوذ ناپذیر باشد و در نتیجه پاسخ سریع و  

 .قرائت پایدار داشته باشد

 FC2022 متر بلوتوث pH داده های زمان واقعی 

و دما هر ثانیه به روز می شود. قرائت به طور خودکار در هر ساعت در یک  pH نمایش

 .فظه موجود در دستگاه محدود می شودپرونده تاریخ ذخیره می شود ، فقط با حا

 FC2022 متر بلوتوث pH  مایع ، نمودار پویا

اندازه گیری ها را می توان به تنهایی بر روی صفحه نمایش ، با داده های جدولی یا به 

 pinch-to-zoom صورت نمودار نمایش داد. نمودار را می توان با استفاده از فناوری

 .بزرگتر کرد جهت افزایش دید ، بزرگتر و

GLP 

 کالیبره بافرهای همراه به راتاریخ و زمان کالیبراسیون فعلی ، جبران و شیب متوسط 

 .، دما و شیب بین هر بافر نمایش می دهد mV مقادیر ، شده

 هشدارهای یادآوری و اندازه گیری کالیبراسیون 



 

 

  به کالیبراسیون HALO به شما هشدار می دهد که HANNA دستگاه هوشمند

 .احتیاج دارد یا از آستانه اندازه گیری عبور می کند

 ثبت و اشتراک داده ها 

پرونده های ذخیره شده ممکن است با اطالعات خاص اندازه گیری حاشیه نویسی 

 .به اشتراک گذاشته می شوند CSV شوند. داده ها به راحتی از طریق ایمیل در قالب

 راهنما و آموزش ها 

حالت آزمایشی دستگاه به شما کمک می کند تا ویژگی های دستگاه را کشف کنید. 

، آموزش تعمیر و نگهداری و  pH ، آموزش HALO اطالعات عمومی برنامه ، اطالعات

 .اطالعات تماس در دسترس هستند

 ®HALO  ویژگی ها / مزایای 

 یا Apple با یک برنامه Smart Bluetooth (Bluetooth 4.0) از طریق فناوری

Android سازگار به دستگاه هوشمند Hanna متصل می شود. 

 .استاندارد موجود ، انجام می شود pH تا پنج نقطه با هفت بافر pH کالیبراسیون

 یادآوری کالیبراسیون 

 .به کالیبره نیاز دارد ، به شما هشدار می دهد HALO هنگامی که •

ه ریزی شده برای استفاده از مجموعه مناسب بافر کالیبراسیون از قبل برنام  •

 Halo pH الکترودهای خاص
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 داده های زمان واقعی 

• pH و دما را در هر ثانیه به روز می کند. 

 GLP امکان

 می  نمایشکالیبراسیون فعلی را به همراه شیب افست و متوسط   تاریخ و زمان •

 .دهد

GLP  کامل 

  بافرهای همراه  به راتاریخ و زمان کالیبراسیون فعلی ، افست و شیب متوسط  •

 .، دما و شیب بین هر بافر نمایش می دهد mV مقادیر ، شده کالیبره

 مایع ، نمودار پویا 

ای جدول بندی شده یا به صورت نمودار  اندازه گیری را می توان با داده ه •

 . .نمایش داد



 

 

 آالرم اندازه گیری 

 .در صورت عبور از آستانه اندازه گیری ، به شما هشدار می دهد •

 دکمه برچسب گذاری بر روی داده 

، داده های نمونه برای  HALO با فشار دادن نماد در برنامه دستگاه یا دکمه در •

 .ی می شوندبازیافت راحت و سریع برچسب گذار

 ثبت اطالعات با حاشیه نویسی های سفارشی 

پرونده های ذخیره شده ممکن است با اطالعات خاص اندازه گیری حاشیه  •

 .نویسی شوند

 .داده ها هر ساعت به صورت خودکار ذخیره می شوند •

 :چهار روش برای ذخیره و به اشتراک گذاری داده ها

 تمام داده ها از آخرین ذخیره خودکار  •

 فقط حاشیه نویسی •

 همه داده ها در یک بازه زمانی مشخص شده است •

 حاشیه نویسی فقط در یک بازه زمانی مشخص •

 به اشتراک بگذارید  CSV داده ها را از طریق ایمیل در قالب •

 :راهنما و آموزش ها

 نمایشی برای کمک به کشف و یادگیری ویژگی های برنامه دستگاه  حالت •



 

 

 اطالعات عمومی برنامه  •

 HALO اطالعات عمومی •

 pH آموزش •

 آموزش تعمیر و نگهداری •

 اطالعات تماس  •

HALO®  با دستگاه های زیر سازگار است: 

 اندروید 

 ( و4.0سازگار با اکثر دستگاه های مجهز به فناوری هوشمند بلوتوث )بلوتوث 

Android  یا باالتر 4.3نسخه. 

iOS 

iPad  یا جدیدتر 3نسل 

 یا جدیدتر 4S) آیفون

iPod Touch  یا جدیدتر  5نسل 

 HI2202 کنتور لبه

( هستند  4.0اطالعات مربوط به اینکه کدام محصوالت دارای فناوری هوشمند بلوتوث )

 .نیز می گویند (LE) که به آن انرژی کم



 

 

خرید   و یا FC2022 هانا  متر بلوتوث pH قیمت روز دستگاه  لطفا جهت آگاهی از

 .با ماتماس بگیرید FC2022 HANNA دستگاه 

  FC2022 HANNA  متر  pHجدول مشخصات فنی دستگاه هانا ،  

Specification Name Detail 

P/N FC2022 

Reference double, Ag/AgCl 

Junction / Flow Rate open 

Electrolyte viscolene 

Range pH: 0 to 12 

Recommended 

Operating 

Temperature 

0 to 60°C (32 to 140°F) - LT 

Tip / Shape conic (6 x 10 mm) 

Diameter 12 mm to 8 mm taper (plastic) 

Body Length 70 mm / 134 mm 

Temperature Sensor yes 

Body Material PVDF 

Recommended Use food applications 

Connection 
Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), 10 

m (33') range 
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