
 

 

pH متر و mV متر رومیزی HI3512 

 

HI 3512 Two Channel pH / ORP / ISE / EC / TDS / NaCl / °C Meter 

/ CalCheck™ + PC Interface 

 

pH متر و mV متر رومیزی HI3512  :HI 3512  یک با کاناله 2  ای حرفه متر یک پی اچ 

LCD  دارای   1گرافیکی است که برای ارائه نتایج دقیق آزمایشگاهی طراحی شده است. کانال

 / EC / TDS 2و اندازه گیری دما است در حالی که کانال  pH / ORP / ISE ویژگی های

NaCl / مقاومت و دما را اندازه گیری می کند. 

  

  pH 1.68   ،4.01  ،6.86   ،7.01) با هفت بافر استاندارد pH تا پنج نقطه کالیبراسیون pH کانال

 .و حداکثر دو بافر سفارشی را ارائه می دهد (12.45و   10.01،  9.18، 

هشدار به کاربران در مورد   هر بار با HANNA سیستم تشخیصی منحصر به فرد بررسی کالیبراسیون

 .را تضمین می کند pH مشکالت احتمالی در طی فرآیند کالیبراسیون ، خواندن دقیق



 

یا   pH به دلیل کثیف بودن یا ناقص بودن الکترودهای Calibration Check read سیستم

یون هدایت شده  آلوده ، خواندن اشتباه را از بین می برد. پس از فرآیند کالیبراس  pH محلول های بافر

نمایش داده می شود که کاربر را از وضعیت الکترود   LCD ، یک نشانگر وضعیت پراب بر روی

 .آگاه می کند pH کلی

اندازه گیری کند ، به   (pH ورودی کانال) ORP این دستگاه می تواند با استفاده از الکترودهای

 ppm در مقیاس  ISE لکترودهایمیلی ولت و ا 0.1با وضوح تا  mV لطف توانایی اندازه گیری 

 .(pH ورودی کانال)

در حداکثر پنج محلول استاندارد  ISE نوع الکترود و قابلیت انتخاب واحد و کالیبراسیون 

 .کالیبراسیون ، این ابزار را برای طیف وسیعی از اندازه گیری محلول غلظت بسیار مفید می کند

،   μS / cm 0.00) تاندارد به خاطر سپرده شده اس  7حداکثر دو نقطه کالیبراسیون با  EC کانال

84.0 μS / cm   ،1.413 mS / cm   ،5.00 mS / cm  ،12.88 mS / cm   ،80.0 mS / 

cm  111.8و mS / cm) را ارائه می دهد. کانال EC  از تنظیم مجدد خودکار ، محدوده دستی و

درجه   15انتخاب مرجع دما ) قفل کردن محدوده انتخاب شده توسط کاربر ، انتخاب جبران دما ، 

 .درجه سانتیگراد( و تنظیم ضریب دما پشتیبانی می کند 25درجه سانتیگراد یا    20سانتیگراد ،  

مهلت زمانی "و  "خارج از محدوده کالیبراسیون"همچنین هشدارهای  EC و pH کانالهای

 .ون جدید یادآوری کنند را برای کاربر انتخاب می کنند تا کاربر را هنگام کالیبراسی "کالیبراسیون

گرافیکی جهت کالیبراسیون آسان و دقیق برای هر دو کانال و همچنین   LCD پیام های موجود در

عیب یابی برای هشدار به کاربر در هنگام تشخیص مشکالت کالیبراسیون یا اندازه گیری ، ارائه می 

 .دهند



 

نمونه ، فاصله ورود به سیستم   400می توان به ورود به سیستم تا  HI 3512 از دیگر ویژگی های

خودکار که اولین قرائت  HOLDرکورد ،  600خودکار با ویژگی پایداری ورود به سیستم تا 

برای مشاهده آخرین داده های   GLPمسدود می کند ،   LCD پایدار را بر روی صفحه نمایش

 .اشاره کردUSB از طریق PC و رابط NaCl یا pH  ،rel mV  ،ISE   ،EC کالیبراسیون برای

همراه با   HI3512  : HI 3512-02 متر رومیزی mV متر و  pH اطالعات سفارش گذاری

،   HI 7662-T ، الکترود دمای pH HI 1131B ، الکترود HI 76310 / TDS پراب هدایت 

 HI 70007 pH 7.01   ،HI ، ساشه محلول بافر HI 70004 pH 4.01 ساشه محلول بافر

 HI 7071S ( ، محلول الکترولیت 2اشه محلول پاک کننده الکترود )ارائه می شود س 700661

 .و دستورالعمل ها VDC 12، آداپتور   HI 76404N میلی لیتر( ، نگهدارنده الکترود  30)

 HI3512 متر رومیزی mV متر و pH مشخصات فنی

pH Range 
-2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 

20.000 pH 

  Resolution 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH 

  Accuracy ±0.01 pH; ±0.002 pH 

mV Range ±2000.0 mV 

  Resolution 0.1 mV 

  Accuracy ±0.2 mV 

ISE Range 1.00 E-7 to 9.99 E10 conc. 

  Resolution 3 digits 0.01, 0.1, 1, 10 conc. 

  Accuracy 
±0.5% of reading (monovalent ions); 

±1% of reading (divalent ions) 

Temperature 

Channel 1 
Range –20.0 to 120.0 ºC (4.0 to 248.0 ºF) 

  Resolution 0.1 ºC (0.1 ºF) 



 

  Accuracy ±0.2 ºC (±0.4 ºF) (excluding probe error) 

Rel. mV Offset 

Range 
  ±2000 mV 

pH Calibration   

up to five point calibration, seven 

standard buffers available (1.68, 4.01, 

6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), and two 

custom buffers 

pH Calibration 

Check™ 
  yes 

Slope 

Calibration 
  from 80 to 110% 

pH Temp. 

Compensation 
  

manual or automatic from –20.0 to 120.0 

ºC (–4.0 to 248.0 ºF) 

pH Electrode   

HI 1131B glass body pH electrode with 

BNC connector and 1 m (3.3') cable 

(included) 

Temperature 

probe 
  

HI 7662-T temperature probe with 1 m 

(3.3') cable (included) 

ISE Calibration   

up to five-point calibration points 6 

standard solutions available (0.1, 1, 10, 

100, 1000, 10000 ppm) 

EC Range 

0.000 to 400 mS/cm (shows values up to 

1000 mS/cm) actual conductivity 1000 

mS/cm;  0.001 to 9.999 µS/cm; 10.00 to 

99.99 µS/cm; 100.0 to 999.9 µS/cm; 

1.000 to 9.999 mS/cm; 10.00 to 99.99 

mS/cm; 100.0 to 999.9 mS/cm; 1000 

mS/cm (autoranging) 

  Resolution 

0.001 µS/cm; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 

0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 

mS/cm 



 

  Accuracy 

±1% of reading (±0.01 µS/cm or 1 digit 

whichever is greater) excluding probe 

error 

Resistivity Range 

01.0 to 199.9 ohms; 100 to 1.999 ohms; 

1.00 to 19.99 Kohms; 10.0 to 199.9 

Kohms; 100 to 1.999 Kohms;  1.00 to 

19.99 Mohms; 10.0 to 100.0 Mohms 

(autoranging) 

  Resolution 

0.1 ohm; 1 ohm; 0.01 Kohms; 0.1 

Kohms; 1 Kohms; 0.01 Mohms; 0.1 

Mohms 

  Accuracy 
±1% of reading (±10 ohms or 1 digit 

whichever greater) excluding probe error 

TDS Range 

0.000 to 9.999 ppm; 10.00 to 99.99 ppm; 

100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 g/L; 

10.00 to 99.99 g/L;  100.0 to 400.0 g/L 

(autoranging) 

  Resolution 
0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 

g/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L 

  Accuracy 
±1% of reading (±0.05 ppm or 1 digit 

whichever greater) excluding probe error 

  Factor 0.40 to 1.00 

Salinity Range % NaCl: 0.0 to 400.0 % 

  Resolution 0.1 % 

  Accuracy ±1% of reading excluding probe error 

Temperature 

Channel 2 
Range -20.0 to 120°C 

  Resolution 0.1°C 

  Accuracy ±0.2 °C (excluding probe error) 



 

EC Calibration   

automatic up to two points with seven 

memorized standards (0.00 µS/cm, 84.0 

µS/cm, 1.413 mS/cm,  5.00 mS/cm, 12.88 

mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) 

Constant Cell 

Setup 
  0.010 to 10.000 

NaCl 

Calibration 
  

max. one point only (with HI 7037 

standard) 

EC Probe   

HI 76310 platinum four ring 

conductivity/TDS probe with 1 m (3.3') 

cable (included) 

Temperature 

Source 
  

automatic from sensor inside the probe; 

manual entry 

EC Temp. 

Compensation 
  NoTC, MTC, ATC 

Reference 

Temperature 
  15, 20, 25 °C 

Temperature 

Coefficient 
  0.00 to 10.00 %/°C 

Log On Demand   400 samples 

Lot Logging   
5, 10, 30 seconds; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 

120, 180 minutes (max 600 samples) 

PC interface   opto-isolated USB 

Input 

Impedance 
  Ohms 1210 

Power Supply   12 VDC adapter (included) 

Environment / 

Dimensions / 

Weight 

  

0 to 50 °C (32 - 122 °F) RH max 55% 

non-condensing / 235 x 207 x 110 mm 

(9.2 x 8.14 x 4.33”) / 1.8 Kg (4.1 lbs.) 

  



 

 


