
 

 

 

 

HI2202   متر بلوتوث pH 

 

ود و دستگاه هوشمند  متر بلوتوث   HI2202: االکتر pH 

ود و   pH® blu Bluetooth® Smart pHهوشمند  تگاه دسالکتر

ی   Hannaخود را از شر سیم ها رها کنید.  pHهنگام انجام اندازه گتر

Instruments  با سیستم  مفتخر است  Edge®blu  ،pH ی را که از  متر

ودهای  ( استفاده یم کند ، 4.0)بلوتوث  Bluetooth® Smartبا فناوری  pHالکتر

ودهای   کند. این الکتر
ی

یا دستگاه سازگار  edge bluبه صورت بی سیم به  pHمعرف

Apple  یاAndroid که از برنامه آزمایشگاه ®Hanna   استفاده یم کند متصل یم

 شوند. 

 •edge®blu  ودهای با سنسور دمای داخیل   HALO pHبلوتوث  pHاز الکتر

ی را به صورت بی سیم به کنتور یا دستگاه   استفاده یم کند تا داده های اندازه گتر

 ارسال کند.  Hannaسازگار اپل یا اندروید با استفاده از برنامه آزمایشگاه 

 •edge®blu  ود فته تشخیص الکتر  های پیشر
ی

برای اطمینان از   pHدارای ویژگ

 منحرص به فرد انداز 
ی

ی بدون نگرابی است. موارد تشخییص شامل ویژگ  CALه گتر



 

 

Check Hanna  گاه یم اسیون آ است که کاربران را از مشکالت احتمایل هنگام کالیتی

 کند. 

 •edge®blu   دارای صفحه کلید لمیس خازبی است که ظاهری متمایز و مدرن به

صفحه کلید به اندازه کافی حساس است که با دستکش آزمایشگایه استفاده   دارد. 

 یم شود و پاسخ شی    ع دارد. 

edge®blu   و وزن آن کمتر از   0.5نازک و سبک وزن است ، ضخامت آن فقط"

ده ، دارای زاویه دید  edge bluاونس است.  9 اینچی  LCD 5.5فوق العاده گستر

برای پیکربندی ،  edge®bluو صفحه کلید لمیس خازبی حساس است. 

ی ، ثبت و انتقال داده ها به رایانه یا درایو  اسیون ، اندازه گتر ساده  USBکالیتی

 منحرص به فرد   دستگاهاست. این 
ی

است تا  CAL Check na Hannaدارای ویژگ

ی نبودن ا  ود در صورت تمتر  بافرهای شما در  HALO pHلکتر
ی

یا استفاده از آلودگ

اسیون نمایش  ی یک شاخص پس از کالیتی اسیون ، هشدار دهد. همچنیر هنگام کالیتی

ان و   جتی
ی

ایط کیل پروب را نشان یم دهد که بر اساس ویژگ داده یم شود که شر

ود   است.  pHشیب الکتر

 

نه در دست شما ، روی یک به همان اندازه در خا edge®bluطرایح همه کاره 

 نیمکت آزمایشگاه یا روی دیوار نصب یم شود. 

ود  نگهدارنده گهواره و الکتر

edge  ود مفصل گردان قابل ® به یک گهواره نیمکت دار با یک نگهدارنده الکتر

تنظیم مجهز شده است تا لبه را در زاویه دید بهینه در محل خود شارژ و نگه 

 دارد. 

 نگهدارنده دیواری

® را یم توان روی edge( ، دستگاه میشود با استفاده از گهواره پایه دیواری )شامل

ی لبه و شارژ . یک دیوار قرار داد  این گهواره دارای یک اتصال داخیل برای تأمیر

 باتری های خود است. 



 

 

LCD  بزرگ ، آسان برای خواندن 

edge®blu  ازLCD  قابل مشاهده  متر به وضوح 5اینچ و از بیش از  5.5با ابعاد

ده  درجه به آن اضافه کنید و ییک از واضح ترین   150است. یک زاویه دید گستر

LCD  ها را در صنعت داشته باشید. عالوه برLCD   ، بزرگedge  دارای ®

ی صفحه است. نیازی به رمزگشابی اختصارات   ی کامل در پاییر راهنماهای میر

 مخلوط نیست. 

 لمس خازن  

edge®blu   به دقیق کلید هنگام از دکمه های لمیس خازبی حساس برای ضی

حرکت در منوها و صفحه نمایش های لبه برخوردار است. از آنجا که آنها بخیسر  

 از صفحه هستند ، دکمه ها هرگز نیم توانند با بافر مانده نمونه مسدود شوند. 

ودهای دیجیتال   بلوتوث pHالکتر

edge®blu  ودهای ® بلوتوث استفاده یم کند. پس از  HALOتال  دیجی  pHاز الکتر

اتصال یک کاوشگر ، تمام اطالعات سنسور از جمله مشخصات عملکرد سنسور و 

ی با یک  اسیون منتقل یم شود. هنگایم که یم خواهید از اندازه گتر اطالعات کالیتی

ودهای  اسیون مجدد تغیتر کنید ، الکتر   به pHنوع به نوع دیگر بدون نیاز به کالیتی

 راحتر قابل تعویض هستند. 

اسیون   pHتا پنج درجه کالیتر

،   4.01،  1.68بافر استاندارد )  5را یم توان با  edge®bluدر حالت استاندارد ، 

بافر سفارشر به صورت خودکار تا  2( و 12.45،  10.01،  9.18،  7.01،  6.86

ه کرد.  5  امتیاز کالیتی

 (GLP ) 

در هر زمان قابل بررش هستند. داده های   GLPبا فشار یک دکمه ، داده های 

GLP  اسیون شامل ، تاری    خ ، زمان ، بافرها ، جابجابی  pH و شیب آخرین کالیتی

 است. 

CAL  ود  pHبرریس فن آوری نظارت بر الکتر



 

 

 انحصاری 
ی

ود  CAL Check Hannaویژگ یط   pHرا در بافرهای  pHپاسخ الکتر

اسیون تجزیه و تحلیل یم کند تا کاربر را از مشکالت احتمایل مانند بافر  فرآیند کالیتی

اسیون ، شاخص های مربوط به   ی مطلع کند. پس از کالیتی ود تمتر آلوده و الکتر

ایط پر  ایط پر ا شر ی نمایش داده یم شود. شر ب بر ا ب بر روی صفحه اندازه گتر

ود   ان و شیب الکتر  است.  pHاساس مشخصات جتی

 چندین حالت ورود به سیستم داده ها

 در  
ی

حالت ورود به سیستم بر اساس تقاضا ، ورود به سیستم و بازه زمابی همیک

س هستند. حداکتر  نقطه  200نقطه داده را یم توان براساس تقاضا و  200دستر

ی برای نمونه های ثبت شده با قرائت پایدار ثبت کرد. ثبت فاصله   داده اضافی را نتر

رکورد در حداکتر   600دقیقه قابل تنظیم است. حداکتر  180ثانیه تا  5ابی از زم

ه است. حالت های ورود به سیستم را یم توان از   100 قسمت با فاصله قابل ذختر

وع کرد.  HALO® pHکنتور یا با فشار دادن دکمه روی پروب   شر

 دوتان   USBپورت 

تواند به رایانه یا درایو فلش یم  edge®bluبرای انتقال داده های ثبت شده ، 

USB  متصل شود. از پورتmicro USB  ی یم توان برای شارژ کنتور استفاده نتر

 کرد. 

 باتری قابل شارژ

edge®blu  در وصل در   دستگاهدارای یک باتری قابل شارژ داخیل است که وقتر

نیمکت یا گهواره دیواری است ، شارژ یم شود. باتری را یم توان از طریق پورت  

micro USB  یا با پورتUSB  .به منبع تغذیه شارژ کرد 
ً

 از طریق رایانه یا مستقیما

ودهای    ® Bluetoothبا فناوری هوشمند  HALO ™ pHالکتر

ود  edge®bluهر  ® عرضه یم شود. HI11102 HALOبلوتوث  pHبا یک الکتر

HALO ( استفاده یم کند ، که دارای  4.0® از فناوری هوشمند بلوتوث )بلوتوث

ب اجازه یم دهد تا برای مدت زمان  ا ضفه جوبی در مرصف انرژی است و به پر 

ود   CR2032 1ساعت با باتری  500تقریتی   pH HI11102کار کند. الکتر



 

 

HALO ود تصال دوگانه ، دارای سنسور  بدنه شیشه ای و دارای ا  pH® یک الکتر

ات دما  دمای ترمیستور داخیل است. تمام قرائت ها به طور خودکار برای تغیتر

ان یم شوند.   جتی

 

ود  به pH HI11102 HALO الکتر
ً

ی را مستقیما   edgeblu® داده های اندازه گتر

ودهای  Androidیا  Appleیا دستگاه سازگار   pHمنتقل یم کند. تمام الکتر

HALO با اتصال به نوع سنسور ®pH   اسیون و شماره شیال به ، داده های کالیتی

ود  ی دارای یک حلقه   HALO® pHطور خودکار شناسابی یم شوند. الکتر همچنیر

LED  آبی است که فرکانس چشمک زدن را بر اساس اینکه در حالت کشف است یا

یا دستگاه سازگار متصل است تغیتر یم دهد. از دکمه ای   edge®bluهنگایم که به 

قرار دارد ، برای قرار دادن آن در حالت کشف یا ثبت  pH HALOکه روی کاوشگر 

استفاده یم   Androidیا  Appleیا دستگاه سازگار  edgebluمستقیم اطالعات در 

 شود. 

 فناوری هوشمند بلوتوث

ود  (  4.0)بلوتوث  Smart Bluetoothی ® از فناور pH HI11102 HALOالکتر

استفاده یم کند. این فناوری مرصف کم انرژی را فراهم یم کند که باعث یم شود  

متر  10ساعته داشته باشید. دامنه اتصال بلوتوث  500یک باتری طوالبی مدت ، 

نده است.  33)  ی کاوشگر و دستگاه گتر  '( بیر

 تشخیص خودکار 

ود  ® ، کاوشگر را در حالت pH HI11102 HALOبا فشار یک دکمه روی الکتر

یا دستگاه سازگار در حال اجرای برنامه   edgebluکشف قرار یم دهد و توسط 

آزمایشگاه هانا شناسابی یم شود. پس از اتصال شماره شیال ، اطالعات 

ود در  اسیون شامل تاری    خ ، زمان و بافرهای استفاده شده و مشخصات الکتر کالیتی

ی  ود امکان تعویض گرم به سایر  کنتور بارگتر ه این اطالعات در الکتر یم شود. ذختر



 

 

ودهای  ود و  pHالکتر اسیون مجدد فراهم یم کند. جزئیات الکتر را بدون کالیتی

ه یم شوند.  اسیون با هر قرائت وارد شده ذختر  اطالعات کالیتی

ود   pHطرایح الکتر

ود  ود pH HI11102 HALOالکتر  هاز ژل ، دو اتصالشیشه ای ، پر  pH® یک الکتر

ب نشانگر ساخته شده با شیشه های عمویم است. بدنه ا است که دارای یک پر 

ی یم شود. پر   شیشه در برابر بسیاری از مواد شیمیابی مقاوم بوده و به راحتر تمتر

شدن از طریق ژل باعث کاهش تعمتر و نگهداری یم شود زیرا هیچ محلول پر کردن  

اتصال دوبل برای انواع محلول ها مناسب است که  برای افزودن وجود ندارد طرح

ی یا بافر  باشد که باعث یم شود  Trisیم تواند حاوی موادی مانند فلزات سنگیر

( موجود در یک پروب یک اتصال رسوب کرده و محل اتصال را  AgClکلرید نقره ) 

-  مسدود کند. کاوشگر نشانگر شیشه ای با کاربرد عمویم دارای دامنه استفاده از 

درجه فارنهایت( و برای نمونه   176.0تا  23.0درجه سانتر گراد )  80.0تا  5.0

 دارند.  pH 12تا  0هابی است که 

 داخیل سنسور دما

ود  ® دارای سنسور دمای ترمیستور داخیل است که  pH HI11102 HALOالکتر

ود نشانگر  است. یک سنسور دمای ترمیستور یک خواندن دما را  pHدر نوک الکتر

ود نشانگر    pHبا دقت باال فراهم یم کند و باید تا آنجا که ممکن است به الکتر

ان   ی را که دما بر تغیتر مقاومت شیشه دارد ، جتی کند. با نزدیک باشد تا بتواند تاثتر

ان شده از دما را فراهم کرد.  ی یک قرائت دقیق یم توان یک قرائت جتی  داشیر

 Androidو  iOSسازگاری با 
 

ود  که از برنامه   Androidیا  Apple® با دستگاه های pH HI11102 HALOالکتر

ی بدون هزینه در  Hannaآزمایشگاه  استفاده یم کنند سازگار است و برای بارگتر

س است.   دستر

 



 

 

متر کامل   PHبرنامه آزمایشگاه هانا هر دستگاه سازگار اپل یا آندروید را به یک  

ی ، ثبت اطالعات ، نمودار  اسیون ، اندازه گتر تبدیل یم کند. توابع شامل کالیتی

اک گذاری داده ها است. ان ی و ثبت سازی و به اشتر و دما در فواصل  PHدازه گتر

ی ها را یم توان به  وع یم شود. اندازه گتر یک ثانیه ای به محض اتصال پروب شر

تنهابی بر روی صفحه نمایش ، با داده های جدویل یا به صورت نمودار نمایش 

جهت افزایش دید    pinch-to-zoomداد. نمودار را یم توان با استفاده از فناوری 

و بزرگتر کرد. هر قرائتر که از آستانه زنگ خطر تعریف شده توسط کاربر   ، بزرگتر 

ی ، نمودار و جدول با رنگ زرد برجسته یم شود.  فراتر رود ، در صفحه اندازه گتر

هستند با رنگ قرمز مشخص یم   pHقرائت هابی که بیش از مشخصات پروب  

 شوند. 

 

ه یم شود ، فقط با  قرائت به طور خودکار در هر ساعت در یک پرونده تا ری    خ ذختر

ی یم   حافظه موجود در دستگاه محدود یم شود. قرائت در فواصل زمابی خاص نتر

ه شده ممکن است با اطالعات خاص اندازه   ه شود. پرونده های ذختر تواند ذختر

ی از طریق ایمیل در قالب  ی حاشیه نوییس شوند و همچنیر )مقادیر جدا   CSVگتر

اک گذاشته شوند   شده با کاما( به اشتر

 

با  HI2202 HANNA  دستگاه  خرید  و یا HI2202 هانا  رومیزی بلوتوث متر pH دستگاه روز  قیمت لطفا جهت آگاهی از

 .ماتماس بگیرید
 :HI2202جدول مشخصات فتی دستگاه هانا 

Specification Name Detail 

SKU HI2202 

pH Range 
pH: -2.000 to 16.000 (Standard Mode), -2.00 to 16.00 
(Basic Mode); ±1000 mV 

pH Resolution 0.001 pH, 0.01 pH; 0.1 mV 

pH Accuracy (@25°C/77°F) ±0.01 pH, ±0.002 pH; ±0.2 mV 

https://www.hannainst.com/ph-conductivity-dissolved-oxygen-meter-hi98199
https://sa-aria.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-hanna-instrument/


 

 

Specification Name Detail 

pH Calibration 
5 points (Standard mode) 1.68, 4.01 (3.00†), 6.86, 7.01, 
9.18, 10.01, 12.45, and two custom buffers; 3 points 
(Basic mode) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01 

pH Temperature Compensation ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°F* 

Temperature Range -20.0 to 120.0 ºC, -4.0 to 248.0 °F 

Temperature Resolution 0.1 °C, 0.1 °F 

Temperature Accuracy ±0.5 °C, ±0.9 °F 

pH Electrode 
HI11102 glass body, gel filled pH electrode with 
temperature sensor 

Power Supply 5 VDC adapter (included) 

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

Dimensions 202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x .05”) 

Weight 250 grams (8.82 oz.) 

Ordering Information 

HI2202 edge® blu includes benchtop docking station 
with electrode holder, wall mount cradle, USB cable, 
HI11102 glass body, gel filled pH electrode with 
temperature sensor, pH 4 buffer solution sachets, pH 7 
buffer solution sachets, pH 10 buffer solution sachets, 
electrode cleaning solution sachets, 5 VDC power 
adapter, instruction manual and instrument quality 
certificate. 

Special Notes 

* temperature limits will be reduced to actual 
probe/sensor limits ** with temperature compensation 
function disabled † pH 3.00 is only visible when using 
specific pH electrodes and will replace pH 4.01 buffer 

  
 

 


