
 

 
  
 
 
 

 HI98199 مولتی پارامتر پرتابل مدل

 

HI98199  است که می تواند پارامترمولتی یکpH  ،EC  و اکسیژن محلول را در 

ب  ااست و پر HI98199هانا همراه با  pH الکترودمربوطه کنترل کند.  الکترودبا  اتصالصورت 

 را می توان جداگانه سفارش داد. DOو  ECهای 

 

است و کیف حمل شامل همه لوازم جانبی الزم برای  DINدیجیتال دارای اتصال  الکترودهر 

 همراه با دستگاه می باشد. pHالکترود  است. pHاندازه گیری 

 
 

 :   HANNA HI98199جزئیات بیشتر دستگاه  

 

HI98199  امکان اندازه گیریpH ب دیجیتال او دما را هنگام استفاده با پرHI829113  

 فراهم می کند. 



 

 
  
 
 
 

 

 حداکثر کالیبراسیون سه نقطه ای با پنج بافر استاندارد 

 اطالعات بافر کالیبراسیون ، زمان و... در حافظه دستگاه ذخیره می شود.

 دستگاه دارای تصحیح دمایی خودکار می باشد.

 قابلیت پر شدن با ژل نگهدارنده الکترود را دارد. pHسنسور 

 می باشد. کاهش آلودگی الکترود دارای دو جانکشن جهت 

 

 و تصحیح دما جبران  

 ب در هنگام راه اندازی اقطبش اتوماتیک پر

 به راحتی قابل تعویض هستند و  HDPEدارای جنس  کالهک های غشایی 

 می باشد.  گرافیکی دارای نور پس زمینه LCDصفحه نمایش 

 

HI98199  دارای یکLCD  دکمه گرافیکی با نور پس زمینه باHELP   روی صفحه و قابلیت

 نمایش همزمان چندین پارامتر است. 

 

 محافظ ضد آب

HI98199  در یک پوشش ضد آب با درجهIP67 مدت  محصور شده است و می تواند تا  

برای غوطه وری  IP68ب ها دارای درجه ا. این پرغوطه ور شودآب متر 1در عمق دقیقه 30

 د.مداوم در آب هستن

 Quick Connectدیجیتال   الکترود 



 

 
  
 
 
 

را ایجاد  دستگاهاست که اتصال ضد آب با  DINدارای یک اتصال  DOو  pH  ،ECب های اپر

 می کند. 

 
 تشخیص سنسور خودکار 

 به طور خودکار سنسورهای متصل را تشخیص می دهند. دستگاهو  الکترود

 

 ثبت اطالعات 

HI98199  نمونه مداوم یا ورود به سیستم با فواصل ورود   45000به شما امکان می دهد تا

 از یک ثانیه تا سه ساعت را ذخیره کنید.

 

 اتصال به کامپیوتر 

به رایانه سازگار   Hannaو نرم افزار  micro USBداده های ثبت شده را می توان با کابل 

 منتقل کرد. Windowsبا 

 

 

 GLPداده های 



 

 
  
 
 
 

HI98199  شامل ویژگیGLP  است که به کاربران اجازه می دهد تا اطالعات کالیبراسیون و

یک کلید مشاهده کنند. داده های کالیبراسیون  فشردنکالیبراسیون را با  محلولانقضاتاریخ 

شامل تاریخ ، زمان ، بافرها / استانداردهای مورد استفاده برای کالیبراسیون و مشخصات شیب  

 است. 

 

 اختصاصی   د راهنما کلی 

در دسترس است. پیام ها و  "HELP"کمک متنی همیشه از طریق یک کلید اختصاصی 

روی صفحه نمایش در دسترس است تا کاربران را به سرعت و به راحتی   آساندستورالعمل های 

 از طریق تنظیم و کالیبراسیون راهنمایی کنید. 

 

 عمر باتری طوالنی 

  1.5از چهار باتری  دستگاهاین . باتری را نشان می دهد  ی است که میزاننشانگر دارای  دستگاه

 اتری را تأمین می کند. ساعت عمر ب  360استفاده می کند که حداکثر  AAولت 

 

 تطبیق پذیری در صورت نیاز به آن 

منتقل می کند ، جایی که می توان نقاط  دستگاهقرائت ها را به صورت دیجیتالی به  پرابهر 

 داده را نمایش داده و ثبت کرد.



 

 
  
 
 
 

 
 

 اندازه گیری هدایت الکتریکی 

HI98199 یا  امکان اندازه گیری رساناییEC  ،TDS   ، کل مواد جامد محلول( ، مقاومت(

فراهم  HI763093 مدلدیجیتال  ECو دما را هنگام استفاده با پروب  σشوری ، آب دریا 

 می کند. 

 

 استاندارد   محلول    از شش با استفاده از  کالیبراسیون تک نقطه ای  

   یی خودکار جبران دما 

 C °/  ٪6.00تا  0.00ضریب دمای قابل تنظیم از 

 درجه سانتی گراد 25یا  20دمای مرجع در انتخاب 

 هدایت مطلق را می توان همراه با مقدار جبران شده دما نشان داد 

 

 دامنه خودکار 

 ( بر اساس کالیبراسیون رسانایی PSUمقادیر شوری عملی ) 



 

 
  
 
 
 

 

 DO Meter/اکسیژن محلول اندازه گیری  

HI98199  ب  اپر ازامکان اندازه گیری اکسیژن محلول ، فشار اتمسفر و دما را هنگام استفاده

 فراهم می کند.  HI764103دیجیتال 

 

 )میلی گرم در لیتر( ppmنمایش واحدها در درصد اشباع یا 

 جبران شوری برای آبهای شور 

 قرائت اثرات شوری را جبران می کند

 خودکار تغییرات فشار جو جبران با فشارسنج داخلی 

      واحدهای قابل انتخاب توسط کاربر

 

 
و یا خرید دستگاه HI98199لطفا جهت آگاهی از قیمت روز دستگاه مولتی پارامتر هانا 

HANNA HI98199  تماس بگیرید.  شرکت ستاره عرش آریا با   

 

HI98199 جدول مشخصات فنی دستگاه هانا      

 



 

 
  
 
 
 

pH / mV  

(using the included HI-829113 pH 
Probe) 

  

 to 14.00 pH / ±600.0 mV 0.00  رنج  

 pH / 0.1 mV 0.01  رزولوشن  

 pH / ±0.5 mV 0.02±  دقت 

الیبراسیون ک   
Automatic one, two, or three points of five 
standard buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) 
or one custom buffer 

EC (using HI-763093 EC Probe – 

 (جداگانه خرید شود
  

 to 200 mS/cm 0  رنج 

 manual: 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1  رزولوشن  
mS/cm; 1 mS/cm; automatic: 1 μS/cm from 0 to 
9999 μS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 



 

 
  
 
 
 

mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 200.0 mS/cm 
automatic mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 
9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 
mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 200.0 mS/cm 

 of reading or ±2 μS/cm whichever is greater %1.5±  دقت

  کالیبراسون  

Automatic single point, with six standard solutions 
(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 
mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) or custom 
point 

TDS (using HI-763093 EC Probe – 

 (جداگانه خرید شود
  

 to 200.0 ppt (g/L) (the maximum value 0.0  رنج  
depends on the TDS factor) 

  رزولوشن  

manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt 
(g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); automatic: 1 ppm 
(mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) 
from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) from 
100.0 to 200.0 ppt (g/L) automatic ppt (g/L): 0.001 
ppt (g/L) from 0.000 to 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt 
(g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) 
from 100.0 to 200.0 ppt (g/L) 



 

 
  
 
 
 

دقت       ±1% of reading or ±1 ppm (mg/L) whichever is 
greater 

 based on conductivity calibration  کالیبراسیون  

 using HI-763093 EC Probe) مقاومت

 (جداگانه خرید شود
  

 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 0  رنج  
MΩ•cm 

 Ω•cm; 0.1 kΩ•cm; 0.0001 MΩ•cm 1  رزولوشن  

 based on conductivity calibration  کالیبراسیون  

 – using HI-763093 EC Probe) شوری 

 (جداگانه خرید شود
  

 to 70.00 PSU 0.00  رنج  



 

 
  
 
 
 

 PSU 0.01  رزولوشن  

 of reading or ±0.01 PSU whichever is greater %2±  دقت 

 based on conductivity calibration  کالیبراسیون  

 σ (using HI-763093 EC Probe آب دریا 

 (جداگانه خریدشود –
  

 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ 0.0  رنج 

 σt, σ₀, σ₁₅ 0.1  رزولوشن  

 σt, σ₀, σ₁₅ 1±  دقت 

 based on conductivity calibration  کالیبراسیون  

Dissolved Oxygen (using HI-

764103 DO Probe –  جداگانه  خرید شود 
  



 

 
  
 
 
 

 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm (mg/L) 0.0  رنج 

 ppm (mg/L) 0.01 ;%0.1  رزولوشن  

  دقت 

0.0 to 300.0%: ±1.5% of reading or ±1.0% 
whichever is greater; 300.0 to 500.0%: ±3% of 
reading; 0.00 to 30.00 ppm (mg/L): ±1.5% of 
reading or ±0.10 ppm (mg/L), whichever is greater; 
30.00 ppm (mg/L) to 50.00 ppm (mg/L): ±3% of 
reading 

 automatic one or two points at 0, 100% or one  کالیبراسیون  
custom point 

فشار اتمسفری   Atmospheric Pressure 

(using HI-764103 DO Probe –   چداگانه

 خرید شود 

  

  رنج 
450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 
1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 
1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa 

 ;mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi 0.1  رزولوشن  
0.0001 atm; 0.01 kPa 



 

 
  
 
 
 

 mm Hg within ±15°C from the temperature 3±  دقت 
during calibration 

 automatic at one custom point  کالیبراسیون  

   دما 

 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 5.00-  رنج 
328.15K 

 C; 0.01°F; 0.01K°0.01  رزولوشن  

 C; ±0.27°F; ±0.15K°0.15±  دقت 

 automatic at one custom point  کالیبراسیون  

   مشخصات اضافی 

 automatic from -5 to 55°C (23 to 131°F)  تصحیح دمایی   



 

 
  
 
 
 

 Logging 45000  حافظه records (continuous logging or log-on-
demand) 

 Logging  مدت زمان  one second to three hours 

 PC اتصاالت  via USB (with Hanna PC software) 

 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% IP67 0  شرایط محیطی 

  عمر  / نوع باطری 
1.5V AA batteries (4) / approximately 400 hours of 
continuous use without backlight (50 hours with 
backlight) 

وزن/ابعاد   185.0 x 93.0 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g 
(14.2 oz.) 

  اطالعات سفارشی 

HI-98199 is supplied with the HI-829113 pH digital 
probe with 4m (13’) cable, pH calibration solution 
sachets, PC software, micro USB cable, batteries, 
quality certificate, and instruction manual in a 
rugged carrying case. 



 

 
  
 
 
 

  الکترود ها 

HI-829113 pH digital probe with 4m (13’) cable 
(supplied); HI-763093 EC digital probe with 4m 
(13’) cable (buy separately); HI-764103 DO digital 
probe with 4m (13’) cable (buy separately) 

 HI-710034 orange protective silicone rubber boot  لوازم جانبی 

 

 


