
 

pH متر بلوتوث خاک HI12922 

 HI12922 متر بلوتوث خاک pH مشخصات 

 

HALO first اولین الکترود pH حرفه ای در جهان با فناوری Bluetooth® Smart 

(Bluetooth® 4.0) است. 

HI12922 یک پراب pH عویض و دارای یک سنسور شیشه ای با کیفیت باال ، دو اتصاله قابل ت

دمای داخلی است که می تواند تقریباً در هر مکانی استفاده شود: انعطاف پذیری و سهولت استفاده از  

 .ایجاد می کند pH آن انقالبی در اندازه گیری

  

HALO data داده های اندازه گیری را مستقیماً به iPad® منتقل می کند (ipad شامل نمی

 .را اجرا می کند Hanna Lab که برنامه (شود

با فناوری بلوتوث هوشمند   HALO with هانا pH برنامه آزمایشگاه هانا هنگامی که با الکترود

متر کامل تبدیل می کند. توابع شامل کالیبراسیون ، اندازه  pH را به  iPad استفاده می شود ، یک

 .استگیری ، ثبت اطالعات ، نمودار سازی و به اشتراک گذاری داده ها 



 

و دما در فواصل یک ثانیه به محض اتصال پراب شروع می شود. اندازه   PH اندازه گیری و ثبت

گیری ها را می توان به تنهایی بر روی صفحه نمایش ، با داده های جدولی یا به صورت نمودار 

و بزرگنمایی کرد  pinch-to-zoom iPad نمایش داد. نمودار را می توان با استفاده از فناوری

 .برای مشاهده بیشتر مشاهده کرد

به برنامه آزمایشگاه هانا ساده است. برای مشاهده همه الکترودهای   HALO to اتصال الکترود

در گوشه باال سمت راست ضربه بزنید و سپس   ®Bluetooth روی نماد HALO the موجود 

 .را فشار دهید  HALO press دکمه الکترود

را از لیست پرابهای موجود انتخاب کنید. اگر پرابی که   HALO from الکترود تازه کشف شده

قبالً در ارتباط بود هنگام باز شدن برنامه در حالت کشف باشد ، به طور خودکار به آن پراب متصل 

 .می شود

 

 .متصل می شود HALO به Bluetooth® 4.0 از طریقHI12922 الکترود 

 .استاندارد موجود یادآوری کالیبراسیون انجام میشود  pH تا پنج نقطه با هفت بافر pH کالیبراسیون  



 

 .به کالیبراسیون نیاز دارد ، به شما هشدار می دهد ™ HALO هنگامی که

 داده های زمان واقعی

pH وز می کندو دما را در هر ثانیه به ر. 

 GLP 

 .دهد  می نمایشتاریخ و زمان کالیبراسیون فعلی را بهمراه جابجایی پراب و شیب متوسط 

GLP کامل 

  ، شده کالیبره بافرهای همراه بهتاریخ و زمان کالیبراسیون فعلی ، جابجایی پراب و شیب متوسط 

 .، دما و شیب بین هر بافر را نمایش می دهد mV مقادیر

 ودار پویا مایع ، نم

اندازه گیری را می توان با داده های جدول بندی شده یا به صورت نمودار نمایش داد. محورهای 

 .برای مشاهده بیشتر ، گسترش یابند iPad نمودار ممکن است با استفاده از فناوری بزرگنمایی و زوم

 



 

 هشدارهای اندازه گیری

 .در صورت عبور از آستانه اندازه گیری ، به شما هشدار می دهد 

 .ثبت اطالعات با حاشیه نویسی های سفارشی

 .پرونده های ذخیره شده ممکن است با اطالعات خاص اندازه گیری حاشیه نویسی شوند

 .می شوندداده ها هر ساعت به صورت خودکار ذخیره 

 

 :چهار روش برای ذخیره و به اشتراک گذاری داده ها

 همه داده ها از آخرین ذخیره خودکار

 فقط حاشیه نویسی

 همه داده ها در یک بازه زمانی مشخص شده 

 حاشیه نویسی فقط در یک بازه زمانی مشخص 

 .به اشتراک بگذارید  CSV داده ها را از طریق ایمیل در قالب



 

  

 :راهنما و آموزش ها

 مایشگاه هانا، حالت کاوش آزمایشی برای کمک به کشف ویژگی های برنامه آز

 اطالعات عمومی برنامه، 

 ، HALO اطالعات عمومی

 ،pH آموزش

 .آموزش تعمیر و نگهداری

 HI12922 متر بلوتوث خاک pH مشخصات فنی

Body Material glass 

Reference single, Ag/AgCl 

Junction / Flow 

Rate 
triple ceramic 

Electrolyte 3.5M KCl  

Range pH: 0 to 12 

Max Pressure 0.1 bar 

Tip Shape conic (12 x 12 mm) 

Diameter 12 mm 

Body Length / 

Overall Length 
120 mm / 195 mm 



 

Recommended 

Operating 

Temperature 

-5 to 70°C (23 to 158°F) 

Environment 
0.0 to 50.0°C (32.0 to 122.0°F), electronic module 

is not waterproof 

Temperature 

Sensor 
yes 

Matching Pin no 

Amplifier no 

Digital yes 

Connection Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0), 10 m (33') range 

Battery Type/Life CR2032 3V lithium ion / approximately 500 hours 

Applications   
agriculture, direct soil pH measurement, 

hydroponics 
 

Ordering 

Information 

HI12922 (HALO) is supplied with auger, storage 

solution, cleaning solution, pH 7.01 buffer 

solution, pH 4.01 buffer solution, fill solution, 

battery, quality certificate, and instruction sheet. 

Smartphone and tablet not included. 

Warranty 6 months 

  مشخصات انداز گیری برنامه آزمایشگاه هانا

Range 

-2.000 to 16.000 pH / ±800 mV / -20.0 to 

120.0 ºC *(will be reduced to actual 

probe/sensor limits) 

Resolution 0.1, 0.01, 0.001 pH / 1, 0.1 mV 

Accuracy (@25ºC/77ºF) ±0.005 pH / ±0.3 mV 



 

Calibration Points 
Up to five points with seven standard 

buffers 

Calibration Buffers 
1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 

pH 

Temperature 

Compensation 

Automatic from -5.0 to 100.0 ºC / 23.0 to 

212.0 ºF *(will be reduced to actual 

probe/sensor limits) 

Compatibility/System 

Requirements 

Android: Compatible with most devices 

equipped with Bluetooth Smart Technology 

(Bluetooth 4.0) and running Android 4.3 or 

later. 

iOS: Compatible with iPad (3rd generation 

or newer), iPhone (4S or newer), iPod 

Touch (5th generation or newer) 

Download Information 
Hanna Lab App is available free from the 

Play Store or App Store 

 


