
 

 

 HI99171 پی اچ متر چرم و کاغذ

HI99171 pH Meter for Leather and Paper 

 HI99171 اطالعات محصول پی اچ متر چرم و کاغذ

 

 اختصاص داده شده به کاربردهای چرم و کاغذ-

 دارای پراب شیشه ای با نوک تخت-

 چند سطح  LCD نمایشگر-

 پیام های آموزشی روی صفحه برای کالیبراسیون و تنظیمات -

 شاخص پایداری-

 جبران خودکار دما-



 

 ی کالیبراسیون خودکار یک یا دو نقطه ا-

-BEPS   سیستم پیشگیری از خطا در باتری( در صورتی به کاربر هشدار می دهد که(

 کمبود شارژ باتری می تواند بر خوانش تأثیر منفی بگذارد

 شود می داده  نمایش اندازی راه  هنگام ٪درصد باتری-

 جمع و جور ، سنگین ، و ضد آب است-

 تخت نوک سنسور تمیز کردن آسان -

سریع و دقیق   HI 99171 متر pH بر روی کاغذ و چرم با pH اندازه گیری مستقیم-

از یک الکترود نوک تخت استفاده می کند که برای بهینه سازی  HI 99171 .است

 .تماس سطح با نمونه طراحی شده است

  

حله تولید ، بلکه در مرحله بسته بندی کاغذها و کارتن ها ، نه تنها در مر pH اندازه گیری

 .را انجام می دهند pH نیز مهم است. به عنوان مثال صنایع غذایی آزمایشات سازگاری با

همراه با  HI99171 : HI 99171 اطالعات سفارش گذاری پی اچ متر چرم و کاغذ

 HI 70004 pH ، ساشه محلول بافر HI 1414D درجه حرارت تخت / PH پروب

 HI ،ساشه محلول پاک کننده الکترود HI 70007 pH ساشه محلول بافر،  4.01

ارائه می شود  HI 70960 ( ، الکترولیت رسانا2برای ساشه ها رسوب سلولز ) 700680



 

میلی لیتر( ، باتری ها ، دستورالعمل ها و کیف حمل   30) pH محلول اندازه گیری

 .سخت

 HI99171 مشخصات فنی پی اچ متر چرم و کاغذ 

Range pH -2.00 to 16.00 pH 

Range Temperature -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F 

Resolution pH 0.01 pH 

Resolution Temperature 0.1°C / 0.1°F 

Accuracy pH ±0.02 pH 

Accuracy Temperature 

±0.5°C (up to 60°C), ±1°C 

(outside); ±1.0°F (up to 140°F), 

±2°F (outside) 

pH Calibration   

automatic, 1 or 2 point with 2 

sets of memorized buffer values 

(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 

4.01 / 6.86 / 9.18) 

Temperature 

Compensation 
  

Automatic, -5 to 105°C (23 to 

221°F) 

pH Electrode   

HI 1414D, amplified, flat tip, 

with internal temperature sensor 

(included) 

Battery Type / 

Life 
  

3 x 1.5V AA / approx. 1500 

hours of continuous use: auto-

off after 8 minutes of non-use 

Environment   
0 to 50°C (32 to 122°F); RH 

max 100% 



 

Dimensions   
150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 

1.4") 

Weight   210 g (7.4 oz.) 

 


