
 

 

pH متر و mV متر رومیزی HI2213 

HI 2213-02 Basic pH / ORP / °C Meter / 3-Point Calibration 

 

 HI2213 متر رومیزی mV متر و  pH اطالعات محصول

HI 2213 یک pH متر رومیزی است. HI 2213 اند پتانسیل کاهش اکسیداسیونهمچنین می تو 

(ORP) را در محدوده mV اندازه گیری کند. یک ویژگی نسبی mV ارائه شده است. 

  

 .کالیبراسیون را می توان با استفاده از پنج بافر استاندارد و دو سفارشی حداکثر در سه نقطه انجام داد 

داده ها را فراهم   GLP ویژگیاست.  HI 7662 این دستگاه دارای جبران دما دستی با پراب دمای

می کند. می توان یک یادآوری کالیبراسیون تنظیم کرد تا به کاربر هشدار دهد که از زمان آخرین 

 .مدت زمان زیادی سپری شده است و باید یک مورد جدید انجام شود pH کالیبراسیون 

 اب دمای، پر PH HI 1131B با الکترود HI 2213-02 (230V) : اطالعات سفارش گذاری

HI 7662 نگهدارنده الکترود ، HI 76404N  بافر محلول ،ساشه HI 70004 pH 4.0   ساشه ،



 

میلی لیتر( ،ساشه محلول تمیز   30)  HI 7071S ، محلول الکترولیت  HI 70007 pH محلول بافر

 .و دستورالعمل ها VDC 12، آداپتور    HI 700661 کننده

 HI2213 متر رومیزی mV متر و pH مشخصات فنی

Range pH –2.00 to 16.00 pH 

  mV ±699.9 mV; ±2000 mV 

  Temperature –20.0 to 120.0 ºC 

Resolution pH 0.01 pH 

  mV 0.1 mV; 1 mV 

  Temperature 0.1 ºC 

Accuracy @ 

20°C 
pH ±0.01 pH 

  mV ±0.2 mV; ±1 mV 

  Temperature ±0.2ºC (excluding probe error) 

Relative mV 

Offset Range 
  ±2000 mV 

pH Calibration   

automatic, up to three points with five 

standard buffers available (4.01, 6.86, 

7.01, 9.18, 10.01), and two custom 

buffers 

Temperature 

Compensation 
  

manual or automatic from –20.0 to 

120.0 ºC (-4.0 to 248.0ºF) 

pH Probe   

HI 1131B glass body pH electrode with 

BNC connector and 1 m (3.3’) cable 

(included) 

Temperature 

Probe 
  

HI 7662 stainless steel temperature 

probe with 1 m (3.3’) cable (included) 

Input Impedance   ohm 1210 



 

Power Supply   12 VDC adapter (included) 

Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% 

Dimensions   235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”) 

Weight   1.3 kg (2.9 lbs.) 

 


