
 

 

pH متر و mV متر رومیزی HI2215 

HI 2215-02 pH / ORP / °C Meter / 5-Point Calibration; Resolution 

0.001 + PC Interface 

 

 ORP و PH یک HI2215: HI 2215 متر رومیزی mV متر و  pH طالعات محصولا

می   pH 0.001 با دقت HI 2215 .متر رومیزی است که دارای کالیبراسیون پنج نقطه ای است

 .باشد

میلی ولت ، می تواند با استفاده از   0.1با رزولوشن تا  mV ل توانایی اندازه گیریاین دستگاه به دلی

 .اندازه گیری کند (pH در ورودی کانال)را ORP ،ORP الکترودهای

  

HI 2215 قابلیت GLP را برای ذخیره و بازیابی کلیه داده ها در مورد pH  و کالیبراسیون نسبی 

mV فراهم می کند. 

، پراب  PH HI 1131B همراه با الکترود  HI 2215-02 (230V) : ذاریاطالعات سفارش گ

  HI 70004 pH 4.01 ، ساشه محلول بافر HI 76404N ، نگهدارنده الکترود  HI 7662 دمای



 

میلی لیترHI 7071S  (30   ، ) ، محلول الکترولیت  HI 70007 pH 7.01 ، ساشه محلول بافر

 .و دستورالعمل ها VDC 12تور  ، آداپ HI 700661 ساشه محلول تمیز کننده

 

 

 

 HI2215 متر رومیزی mV متر و pH مشخصات فنی

Range pH 
–2.0 to 16.0 pH; –2.00 to 16.00 pH; –

2.000 to 16.000 pH 

  mV ±999.9 mV ; ±2000 mV 

  Temperature –20.0 to 120.0 ºC 

Resolution pH 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH 

  mV 0.1 mV ; 1 mV 

  Temperature 0.1 ºC 

Accuracy pH ±0.01 pH 

  mV 
±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 

mV) 

  Temperature ±0.4 ºC (excluding probe error) 

Relative mV 

Offset Range 
  ±2000 mV 

pH Calibration   

Up to 5 point calibration, 7 standard 

buffers available (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 

9.18, 10.01, 12.45), and 2 custom 

buffers 

Temperature 

Compensation 
  

Manual or Automatic from -20 to 

120ºC 



 

pH Electrode   

HI 1131B glass body, single junction, 

refillable with BNC connection and 1 

m (3.3') Cable 

PC Connectivity   USB 

Data Logging   
Manual: 100 records; Interval: 500 

records 

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

Weight   1.3 kg (2.9 lb.) 

  

 


