
 

pH متر پرتابل Hanna مدل HI8915 

 

HI8915 یک دستگاه پرتابل pH / mV / ° C است که اندازه گیری دقیق pH   را با قابلیت

 .ترکیب می کند خروجی ضبط کننده و جبران خودکار دما

دو ترمینال خروجی ضبط کننده این امکان را می دهد که یک پالتر یا ضبط کننده را مستقیماً به  

 .دستگاه متصل کنید تا یک نسخه چاپی از اندازه گیری ها داشته باشد

 .خواندن صفحه نمایش مسدود می شود HOLD با فشار دادن کلید 

 .وی صفحه جلو انجام می شودکالیبراسیون با استفاده از دو تریمر ر

 جزئیات 

HI8915 یک PH متر دستی پرتابل با جبران خودکار دما است که اندازه گیری دقیق pH  را با

 .خروجی ضبط کننده ترکیب می کند 

  



 

دو ترمینال خروجی ضبط کننده در پانل جلو امکان اتصال مستقیم یک پالتر یا ضبط کننده به دستگاه 

 .ی از مقادیر اندازه گیری شده فراهم می کندرا برای یک نسخه چاپ

  

LCD   بزرگ نشانگر متفاوتی را برای هر حالت عملیاتی نشان می دهد تا اندازه گیری های فعلی را

 .شناسایی کند 

  

خواندن صفحه منجمد می شود. کالیبراسیون به سادگی از طریق دو  "HOLD" با فشار دادن کلید 

 .جلو انجام می شود دستگاه اصالح کننده روی صفحه

 HI8915 مدل Hanna متر پرتابل pH مشخصات فنی

pH Electrode: HI 1230B, double junction, gel filled PEI (PolyEther-

Imide) body, BNC connector, 1 m (3.3) cable (included) 

Temperature Probe: HI 7669AW with 1 m (3.3) cable (included) 

Battery Type / Life: 1 x 9V / approx. 100 hours of continuous use 

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

Dimensions: 185 x 82 x 53 mm (7.3 x 3.2 x 2.1") 

Weight: 265 g (9.3 oz.) 

     

- pH Range : 0.00 to 14.00 pH 

- mV: -1999 to +1999 mV 

- Temperature: 0.0 to 100.0°C 

Resolution      

- pH: 0.01 pH 

- mV: 1 mV 

- Temperature: 0.1°C 

Accuracy      

- pH: ±0.01 pH 



 

- mV: ±1 mV 

- Temperature: ±0.5°C 

pH Calibration: manual, 2 point, through offset and slope trimmers 

pH Calibration      

- Offset Calibration: ±1 pH 

- Slope Calibration: 85 to 105% 

Input Impedance: 1012 Ohm 

Recorder Output: 100 mV/pH; 1 mV/mV; 10 mV/°C 

Temperature Compensation: Automatic, 0 to 70°C (32 to 158°F) or fix 

at 25°C (77°F) without temperature probe 

Order Information: HI 8915 is supplied with HI 1230B pH electrode, HI 

7669AW temperature probe, calibration screwdriver, battery and 

instructions 

  

  

  

  

 


