
 

pH متر بلوتوث HI10532 

 

برای هدایت کم ، امولسیون ها ، کرم ها و   HI10532 HALO ™ pH الکترود

 .است شده تعبیه نمونه های خمیری 

 HI10532 متر بلوتوث pH اطالعات مربوط

HI10532 HALO elect یک الکترود pH فناوری  با Bluetooth® Smart 

(Bluetooth® 4.0)   است. با نوک اندازه گیری مخروطی شکل و یک دیافراگم سرامیکی سه

گانه در مرجع خارجی ، اندازه گیری های پایدار و قابل اطمینان را در بخش مواد غذایی تضمین می  

 .کند ، که می تواند الکترودهای استاندارد را با چالش مواجه کند

HALO data داده های اندازه گیری خود را یا به برنامه Hanna Lab  در  ) منتقل می کند

، به دستگاه همراه )در دامنه  (بصورت رایگان Google Play اپل یا فروشگاه iTunes فروشگاه

 .منتقل می کند Edge تحویل شامل نمی شود( یا به

  

 



 

 نکات برجسته

One Press Connect  اتصال ساده با برنامه Hanna Lab یا edge® blu   از طریق فناوری

 .متر( با فشار دادن یک دکمه  10)دامنه تا   ®Bluetooth بی سیم

 

نشان  "Halo" آبی  LEDهمچنین از فاصله دور به وضوح قابل مشاهده است ،  : نمایش وضعیت

 .می دهد که الکترود فعال است و داده را ارسال می کند

HALO ™ از یک باتری لیتیوم CR2032  استاندارد استفاده می کند که تعویض آن آسان است

 .ساعت دوام دارد 500و حدود  

یا نماد الکترود در برنامه   ™ HALO با فشار دادن دکمه :شناسایی نمونه با فشار یک دکمه

 .آزمایشگاه هانا ، داده های اندازه گیری برای بازیابی آسان برچسب گذاری می شوند



 

 

نان حاصل می کند که کالیبراسیون و اندازه گیری به طور خودکار اطمی  :سنسور دمای یکپارچه 

 .دما را جبران می کنند ، بنابراین از خطا جلوگیری می کند

داده های کالیبراسیون را به صورت   HALO data :داده های کالیبراسیون ذخیره شده

به کالیبراسیون مجدد   داخلی ذخیره می کند ، اگر برای مثال دستگاه کوپل شده تغییر کند ، نیازی

 .نیست

 موارد همراه با الکترود

HI10532 (HALO) باساشه بافر pH 7.01 (2) ساشه بافر ، pH 4.01 (2)   ساشه محلول ،

میلی    30میلی لیتر( ، الکترولیت دوباره پر کردن ) 30( ، محلول ذخیره سازی )2تمیز کننده الکترود )

 .ی کیفیت و دستورالعمل های عملیاتیلیتر( ، پیپت الکترولیت ، باتری ، گواه 

به   Google Play یا فروشگاه iTunes Apple را می توانید از فروشگاه Hanna Lab برنامه

نیز به صورت اختیاری در دسترس است که این  edge® bluصورت رایگان دریافت کنید ، 

 .ار را آسان تر می کندالکترود را نیز پشتیبانی می کند و به لطف ابعاد جمع و جور و وزن کم ک



 

 HI10532 متر بلوتوث pH مشخصات فنی

Reference: Double, Ag / AgCl 

Diaphragm / flow rate: Ceramic, triple / 40 - 50 µL / h 

Electrolyte: 3.5 M KCl 

Area: pH 0 to 12 

Recommended operating 

temperature: 
-5 to 70 ° C 

Body length: 120 mm 

Length over all: 195 mm 

Tip / shape: Conical 

Temperature sensor: Yes 

Amplifier: Yes 

Body material: Glass - low temperature 

Available connections: Bluetooth® 4.0, range 10 m 

Battery type: CR2032 3V lithium 

Battery life: Approx. 500 hours 

Environmental conditions: 
0 to 50 ° C, electronics module is not 

waterproof 

  

 


