
 

 

  DO و BODمتر پرتابل HI98186 

 

HI 98186-02 Dissolved Oxygen & BOD Meter / °C - Meter, 

polarographic DO probe 

 

 HI98186 متر پرتابل BOD و  DO اطالعات محصول

 ٪600و اشباع  ppm 50تا  DO دامنه گسترش داده شده 

 فشارسنج داخلی 

 جبران شوری ، فشار و دما

 گرافیکی با نور پس زمینه  LCD صفحه نمایش

 یادآوری کالیبراسیون 

 ( نمونه 400ثبت سفارش )



 

 نگه دارنده اتوماتیک 

 GLP ویژگی های

 USB اتصال کامپیوتر از طریق

  

 

 داده  گسترش را ٪600یا اشباع  ppm 50تا   HI 98186 دستگاه اکسیژن متر محلول پرتابل

 توسط انتخاب قابل واحد  یک با سنجی فشار کالیبراسیون و فشار گیری اندازه شامل دستگاه این . است

نقطه  2یا   1و همچنین کالیبراسیون درجه حرارت  (mmHg  ،atm  ،mbar   ،psi  ،kPa) کاربر

 .است. جبران شوری ، فشار و دما دقت قرائت شما را افزایش می دهد 

این دستگاه با فشارسنج داخلی خود می تواند به طور خودکار تغییرات فشار بارومتری را جبران کند  

ارتفاع یا اطالعات فشار خارجی نیست. جبران شوری بنابراین نیازی به نمودارها ، اطالعات مربوط به  

 .در آب امکان تعیین مستقیم اکسیژن محلول در آبهای شور را فراهم می کند

)میزان   OUR،  (نیاز اکسیژن بیوشیمیایی) BOD سایر ویژگی ها شامل اندازه گیری و روش های

 .)میزان جذب اکسیژن خاص( است SOUR جذب اکسیژن( و

  

نمونه را که بعداً می  400به شما امکان می دهد تا حداکثر  HI 98186 ورود به سیستمویژگی های  

به کامپیوتر منتقل شوند ، ذخیره   HI 92000 و نرم افزار  920013؟ USB HI توانند با کابل

 .کنند 



 

می تواند فعال شود تا در مواردی که میزان خواندن از محیط  "هشدار خارج از محدوده کالیبراسیون"

کالیبراسیون فاصله زیادی داشته باشد ، به کاربر هشدار دهید. ترکیبی از کلیدهای اختصاصی و نرم  

با فشار دادن   GLP امکان کار آسان و بصری را در انتخاب زبانها فراهم می کند. داده های جامع

در   به طور مستقیم قابل دسترسی است و برای دستیابی به اطالعات روی صفحه و کمک GLP کلید 

 .مورد هر ویژگی با لمس یک دکمه می توان به یک منوی زمینه کمک کرد

 

 

این ابزار که برای استفاده در مزرعه طراحی شده است ، به راحتی با یک دست قابل استفاده است و  

ولت استاندارد با   220در یک کیف حمل قرار دارد. شارژر القایی را می توان به یک سوکت  

 .ولت خودرو متصل کرد 12، مانند خروجی لوازم جانبی   VDC 12ع آداپتور و یا یک منب 

 HI98186: HI 98186-02 (230V) متر پرتابل BOD و  DO اطالعات سفارش گذاری

 HI 7041S ( ، محلول الکترولیت 2، غشاهای اضافی ) HI 76407 / 4F DO همراه با پراب

با آداپتور برق ، آداپتور   HI 710042 قاییمیلی لیتر( ، باتری های قابل شارژ ، شارژر باتری ال  30)

12 VDC دستورالعمل ها و کیف حمل ناهموار ،. 

 HI98186 متر پرتابل BOD و DO مشخصات فنی

Range DO 
0.00 to 50.00 mg/L (ppm); 0.0 to 600.0 

% saturation 

  
Barometric 

Pressure 
450 to 850 mmHg 

  Temperature -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) 

Resolution DO 0.01 mg/L (ppm); 0.1% saturation 



 

  
Barometric 

Pressure 
1 mm Hg 

  Temperature 0.1°C/°F 

Accuracy 

(@20°C) 
DO ±1.5% of reading ±1 digit 

  
Barometric 

Pressure 

± 3 mmHg within ±15% from the 

calibration point 

  Temperature ±0.2°C/±0.4°F (excluding probe error) 

Measurement 

Modes 
  

direct DO; BOD (biochemical oxygen 

demand);  OUR (oxygen uptake rate); 

SOUR (specific oxygen uptake rate) 

Calibration DO 

automatic one or two point at 100 % 

(8.26 mg/L) and 0 %  (0 mg/L).; 

manual one point using a value 

entered  by the user in % saturation or 

mg/L 

  
Barometric 

Pressure 

one point at any in range pressure 

value 

  Temperature 
one or two point at any in range 

temperature value 

Compensation Barometric automatic from 450 to 850 mmHg 

  Salinity automatic from 0 to 70 g/L 

  Temperature 
automatic from 0.0 to 50.0 ºC (32.0 to 

122.0 ºF) 

Probe   

HI 76407/4F polarographic DO probe 

with protective sleeve, 

internal  temperature sensor, DIN 

connector and 4m (13’) cable 

(included) 

Logging   log on demand, 400 samples 



 

PC Connection   
opto-isolated USB (with HI?92000 

software) 

Battery Type / 

Life 
  

1.2V (4) AA rechargeable 

batteries/approximately 200 hours  of 

continuous use without backlight 

Auto-off   
user selectable: 5, 10, 30, 60 min or 

can be disabled 

Environment   0 – 50 ºC (32 – 122 ºF) RH max 100% 

Dimensions   226.5 x 95 x 52 mm (8.9 x 3.75 x 2”) 

Weight   525 g (1.1 lbs.) 

  

  

 


