
 

 

 HI4421 اکسیژن متر رومیزی مدل

HI 4421-02 RESEARCH GRADE Dissolved Oxygen & BOD Meter 

 HI4421 زی مدلمشخصات محصول اکسیژن متر رومی 

 

دستگاه اکسیژن متر فوق حرفه ای در سطح تحقیق است و  HI4421 اکسیژن متر رومیزی مدل

،   (تقاضای اکسیژن بیولوژیکی) DO  ،BOD دارای قابلیت های گسترده ای در اندازه گیری

OUR (میزان جذب اکسیژن)   ،SOUR میزان جذب اکسیژن خاص( ، فشار جو و دما است(. 

)میلی گرم در لیتر( یا در درصد انجام داد و   ppm را می توان در محدوده DO ی هایاندازه گیر

 .دارای دمای اتوماتیک یا دستی و جبران فشار اتمسفر و جبران شوری دستی است

را می توان در یک یا دو نقطه با استفاده از استاندارد های  DO کالیبراسیون اتوماتیک و دستی

 .نجام داد. کاربران می توانند معیارهای پایداری خواندن را تنظیم کنند تعریف شده توسط کاربر ا

 خودکار/  مستقیم ، گیری اندازه ثبات به رسیدن با. دقیق وسه حالت در دسترس است: سریع ، متوسط 

  توان می  ، مستقیم خواندن حالت در . دارد می نگه  نمایش صفحه در خودکار صورت به را قرائت

 .، گرافیک یا ورود به سیستم بر اساس تنظیم کرد GLP با یا بدون اطالعات را کاربری رابط



 

این ابزارها پشتیبانی چند زبانه را ارائه می دهند و کمک متنی از طریق یک کلید اختصاصی راهنما در 

 .دسترس است

پیام ها و دستورالعمل های تمیز روی صفحه نمایش در دسترس هستند تا به سرعت و به آسانی  

اربران را از طریق تمام مراحل اندازه گیری و کالیبراسیون راهنمایی کنید تا اطمینان حاصل شود که ک

 .اندازه گیری ها و روش ها به درستی انجام شده است

 

 

 با استفاده از این روش اندازه گیری خاص ، روش DO برای اطمینان از قرائت کامل و صحیح 

BOD  ،OUR و SOUR ی و نشانه گام به گام پشتیبانی می شودبا یک آموزش اختصاص. 

  

 .از اصل اندازه گیری قطبی استفاده می کند و دارای یک سنسور دما است DO الکترود 

پروفایل را می توان ذخیره و به یاد آورد که هر بار که از الکترود متفاوتی استفاده می   10حداکثر 

 .شود ، نیازی به پیکربندی مجدد نیست

 BOD  ،OUR تعریف توسط کاربر می تواند شامل حالت خواندن باشد: مستقیم یاتنظیمات قابل 

، واحدهای اندازه گیری ، واحدهای دما ، معیارهای پایداری و دما ، فشار جو و جبران   SOUR و

 .شوری

 .AutoHold سه حالت ورود به سیستم قابل انتخاب وجود دارد: ورود به سیستم خودکار ، دستی و 

قسمت ورود به سیستم را برای حالت های خودکار یا دستی می توان ذخیره کرد. ورود  100حداکثر 

به سیستم خودکار از یک منطقه و دوره نمونه برداری قابل انتخاب برخوردار است در حالی که  



 

شامل اطالعات کاملی در مورد کالیبراسیون کاربر از هر پارامتر و اطالعات شناسایی  GLP اطالعات

 .تگاه ، کاربر و شرکت می باشدبرای دس

 یا RS232 از طریق پورت های OPTO جدا شده توسط PC داده ها می توانند از طریق رابط

USB و نرم افزار HI 92000 )به رایانه منتقل شوند )اختیاری. 

 

 HI4421: HI 4421-02  سفارش گذاری اکسیژن متر رومیزی مدل طالعاتا

(230V) همراه با پراب HI 76408 DO نگهدارنده الکترود ، HI 76404N  محلول ،

 12، آداپتور  HI 76407A (2) میلی لیتر( ، کالهک غشایی 30) HI 7041S الکترولیت

VDC و کتابچه راهنمای دستورالعمل است. 

  

 HI4421 مشخصات فنی اکسیژن متر رومیزی مدل

Range 
Dissolved 

Oxygen 

0.00 to 90.00 ppm; 0.0 to 600.0 % 

saturation 

  
Barometric 

Pressure 

450 to 850 mmHg; 560 to 1133 

mBar 

  Temperature 
-20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248°F; 

253.1 to 393.1 K 

Resolution 
Dissolved 

Oxygen 
0.01 ppm; 0.1% saturation 

  
Barometric 

Pressure 
1 mm Hg 

  Temperature 0.1°C/°F/K 



 

Accuracy 
Dissolved 

Oxygen 
±1.5% of reading ±1 digit 

  
Barometric 

Pressure 

±3 mm Hg + 1 least significant 

digit 

Measurement 

Modes 
  

direct DO; BOD (biochemical 

oxygen demand); OUR (oxygen 

uptake rate); SOUR (specific 

oxygen uptake rate) 

Calibration 
Dissolved 

Oxygen 

automatic/user standard, one or 

two points 

  
Barometric 

Pressure 
single point 

Temperature 

Compensation 
  

0.0 to 50.0°C; 32.0 to 122.0°F; 

237.1 to 323.1 K 

Salinity 

Compensation 
  0 to 45 g/L (ppt) 

Probe   

thin body, polarographic dissolved 

oxygen probe with internal 

temperature sensor and 1 m (3.3’) 

cable (included) 

Logging 
Record 

Samples 

up to 100 lots; 10,000 samples/lot 

for automatic logging;  5000 

samples/lot for manual logging 

  
Logging 

Interval 
from one second and up 

  Type manual, automatic 

GLP Features   
yes (last calibration data, 

calibration info) 

Alarm (DO, BOD, 

OUR, SOUR) 
  inside and outside limits 

PC Connection   opto-isolated USB and RS232 



 

Display   

graphic color LCD with on-screen 

help, graphing, language selection 

and custom configuration 

Power Supply   12 VDC adapter (included) 

Dimensions   
160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 

3.7”) 

Weight   1.2 Kg (2.6 lbs.) 

 


