
 
 
 
 

PH  بلوتوثمتر HI11312  

 
PH  بلوتوثمتر :HI11312  ن ا ود ولی  حرفه ای در جهان با فناوری  pH الکتر

Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0)  .است 

قابل   هب شیشه ای با کیفیت باال و دو اتصالا پر  ک ی HI11312 HALOپی اچ متر 

 در هر مکاپن  و تعویض با شیشه 
ً
با سنسور دمای داخیل است که یم تواند تقریبا

استفاده شود: در مزرعه ، آزمایشگاه یا کالس. انعطاف پذیری و سهولت استفاده 

ی   ایجاد یم کند.  pHاز آن انقالپی در اندازه گت 

 

HALO  به یک 
ً
ی را مستقیما ( با  جداگانه تهیه شود® ) iPadداده های اندازه گت 

 منتقل یم کند.  Hannaز برنامه آزمایشگاه استفاده ا 

 

 

ود برنامه آزمایشگاه هانا هنگایم که با  با فناوری   HALO Bluetoothهانا  pH  الکتر

متر کامل تبدیل یم  PHرا به یک  iPadبلوتوث هوشمند استفاده یم شود ، یک 

ی ، ثبت اطالعات ، نمودار سازی و به  اسیون ، اندازه گت  کند. توابع شامل کالیتی

ی و ثبت  اک گذاری داده ها است. اندازه گت  و دما در فواصل یک ثانیه به   PHاشتر



 
 
 
 

ی ها را یم توان به تنهاپی بر روی  ا محض اتصال پر  وع یم شود. اندازه گت  ب شر

اده های جدویل یا به صورت نمودار نمایش داد. نمودار را یم  صفحه نمایش ، با د

بزرگنماپی کرد و برای مشاهده  pinch-to-zoom iPadتوان با استفاده از فناوری 

 بیشتر مشاهده کرد. 

 

ود اتصال  به برنامه آزمایشگاه هانا ساده است. برای مشاهده همه  HALO to الکتر

ودهای به بزنید   ® در HALO Bluetoothموجود   الکتر گوشه باال سمت راست ضن

ود و سپس دکمه  ود را فشار دهید.  HALO press الکتر تازه کشف شده  الکتر

HALO from  ودهایرا از لیست ودیموجود انتخاب کنید. اگر  الکتر     الکتر
ً
که قبال

مرتبط شده باشد هنگام باز شدن برنامه در حالت کشف است ، به طور خودکار  

ود به آن  یم شود. متصل   الکتر

 

PHمتر بلوتوث HI11312   هدف عمویمفرموالسیون شیشه با با 

 

استاندارد برای استفاده   ها با فرمولهمانطور که از نام آن مشخص است ، شیشه 

 کیل و عمویم تعبیه شده اند . 

ود  را   درجه سانتیگراد  25مگااهم در 100( مقاومت GP)  هدف کیل با pHیک الکتر

ی   و برای  خواهد داشت پی که در دمای محیط هستند  نمونه ها  pHاندازه گت 

 مناسب است 

درجه   80تا  5-مونه هاپی که از را برای ن HI11312 HALO پی اچ متر دستگاه 

 استفاده کنید.  هستند درجه فارنهایت(  176تا  23سانتیگراد ) 

 

 



 
 
 
 

PH متر بلوتوثHI11312  شیشه ای کروی  وکنبا 

ط های آزمایشگایه و برنامه هاپی که  حیم کروی برای استفاده عمویم در   حباب 

 به دلیل سطح وسیع آن دارند استفاده یم شود. محلول های آپی 

 

 HI11312متر بلوتوث PHداخیل  سنسور دمای 

PH  بلوتوثمتر HI11312    یک سنسور دمای داخیل برخوردار است از 

ود   دمای ترمیستورسنسور نشانگر وجود دارد.  pHدر نوک الکتر

ود نشانگر   خواندن دمای دقیق برای   نزدیک باشد pHباید تا حد ممکن به الکتر

ن یک قرائت دقیق ان شده از دما ارائه شود.  با داشیر  ممکن است یک قرائت جتی

 

 HIA11312 HALO متر PH بدنه شیشه ای

 

 استفاده آزمایشگایه و برای  بسیار  HI11312بدنه شیشه ای 

ی نمونه مقاوم از مواد شیمیای . شیشه در برابر بسیاری ایدا آل است  اندازه گت 

ن و  است ن کردن آن آسان است. بدنه شیشه ای نت   تمت 

 امکان انتقال شی    ع گرما به مرجع داخیل را فراهم یم کند 

ولیت  ، بنابراین است تولید شده توسط سلول مرجع وابسته به دما  mVالکتر

 یم رسد.  تعادل گرماپی شیعتر به 

. 

 

 Double Junctionدو اتصاله ی شامییک منفرد مرجع 

 

PHمتر بلوتوث HI11312     ودهای د یحا یک طر    pHو اتصایل است. الکتر



 
 
 
 

برای اطالعات کامل به زیر    موجود هستند به عنوان یک اتصال تک یا دو اتصایل

 مراجعه کنید

ن شناخته یم شود پل نمیک  یک محل اتصال به عنوان  ییک  که   نت  جز الزم مدار الکتر

 است. 

 حرکت یونها باید به طور ثابت از طریق محل اتصال باشد 

 خواندن مرجع خاریحی دارای یک فریت شامییک است. شامیک

 که به راحتر با بدنه شیشه ذوب یم شود وماده ای متخلخل است  

یب انبساط مشابیه دارد.   یب و ضن  ضن

 

 

 های 
ی

  HI11312 بلوتوثمتر PHسایر ویژگ

 

 واقیع داده های زماپن 

 

pH  و دما را در هر ثانیه به روز یم کند 

 

GLP   کامل 

 

اسیون فعیل ، جابجاپی پراب و شیب متوسط  به همراه بافرهای  تاری    خ و زمان کالیتی

ه شده ، مقادیر   ن هر بافر را نشان یم دهد  mVکالیتی  ، دما و شیب بی 

 مایع ، نمودار پویا 



 
 
 
 

ی را یم توان با داده های جدول بندی شده یا به صورت نمودار نمایش  اندازه گت 

 iPadاست با استفاده از فناوری بزرگنماپی و زوم داد. محورهای نمودار ممکن 

ش یابند   برای مشاهده بیشتر ، گستر

 

ی  آالرم اندازه گتر

 

ی ، به شما هشدار یم دهد  در صورت عبور از آستانه اندازه گت 

 

 ثبت اطالعات  

 

ی حاشیه نوییس  ه شده ممکن است با اطالعات خاص اندازه گت  پرونده های ذخت 

 شوند

ه یم شوندداده ها هر س  اعت به صورت خودکار ذخت 

 

 

 راهنما و آموزش ها: 

 

 های برنامه آزمایشگاه هانا 
ی

 حالت کاوش آزماییسر برای کمک به کشف ویژگ

 اطالعات عمویم برنامه

 HALOاطالعات عمویم 

 pHآموزش 

 آموزش تعمت  و نگهداری 

 



 
 
 
 

 HI11312متر بلوتوث PHمشخصات فتن  
 

Parameter mV, pH, Temperature 

Body Material glass 

Reference double, Ag/AgCl 

Junction ceramic 

Electrolyte 3.5M KCl 

Range pH: 0.00 to 13.00 

Tip Shape spheric 

Outer Diameter 12 mm 

Overall Length 195 mm 

Environmental 
Conditions 0 to 50°C (32 to 122°F), electronic module is not waterproof 

Solution 
Temperature -5 to 80°C (23 to 176°F) 

Temperature Sensor integrated 

Digital Yes 

Connection Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), 10 m (33') range 

Battery Type/Life CR2032 3V lithium ion / approximately 500 hours 

Recommended Use education, field applications, laboratory general purpose 

Warranty 6 month limited warranty 

Ordering 
Information 

HI11312 (HALO™) is supplied with storage solution, cleaning solution, pH 7.01 buffer solution, pH 
4.01 buffer solution, fill solution, battery, quality certificate and instruction sheet. 



 
 
 
 

  

Hanna Lab App Measurement Specifications 

Range 
-2.000 to 16.000 pH / ±800 mV / -20.0 to 120.0 ºC *(will be reduced to actual 
probe/sensor limits) 

Resolution 0.1, 0.01, 0.001 pH / 1, 0.1 mV 

Accuracy (@25ºC/77ºF) ±0.005 pH / ±0.3 mV 

Calibration Points Up to five points with seven standard buffers 

Calibration Buffers 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 pH 

Temperature Compensation 
Automatic from -5.0 to 100.0 ºC / 23.0 to 212.0 ºF *(will be reduced to actual 
probe/sensor limits) 

Compatibility/System 
Requirements 

iPad 3rd generation or newer (including mini) with iOS 7.1+ and Bluetooth 4.0 
technology 

Download Information Hanna Lab App is available free from the App Store 

  

 


