
 
 HI9810322 متر پنیر pH قیمت و خرید

PH متر بی سیم برای اندازه گیری PH  پنیر 

 

در طول مراحل فرآوری تولید پنیر ساخته شده است تا مقررات نقطه کنترل بحرانی تجزیه و تحلیل  pH برای اندازه گیری پایدار pH الکترود-

 .را رعایت کند (HACCP) خطر

 IP65 دارای حفاظت ضد آب -

 (LIMS) و سیستم مدیریت اطالعات آزمایشگاهی فعلی Hanna Lap پروتکل منبع باز بلوتوث امکان ادغام آسان با برنامه :اتصال جهانی -

 .سازگار هستند GLP با HALO2 بی سیم pH را فراهم می کند. تسترهای

ن معنی که از سطح باالیی از است، به ای IP65 دارای استاندارد pH HALO2 محفظه تسترهای :IP65 محافظت مقاوم در برابر آب-

 .محافظت در برابر ذرات و گرد و غبار و محافظت در برابر نفوذ آب برخوردار است

 LCD را برای آزمایش در حین حرکت ایده آل می کند. یک صفحه نمایش HALO2 اندازه جمع و جور این تسترهای :اندازه جیبی -

اهم می کند. عملکرد یک دکمه فرآیند تست را برای کاربران در تمام سطوح تجربه ساده می بزرگ، خواندن را در یک نگاه از هر زاویه ای فر

 .کند

ای به گونه  HALO2 برای سرعت و دقت اندازه گیری حیاتی است. هر یک از تسترهای pH نوع اتصال در یک الکترود :طراحی اتصال -

 .حل را برای هر برنامه ایجاد کنندفرد خود، کار کنند تا بهترین راه های منحصربهشده خاص، با چالشبینیهای پیشاند که در محیططراحی شده



 
اند که ای طراحی شدهبه گونه  HALO2 هایمواد بدنه تستر بر اساس محیط آزمایش، نوع نمونه و دفعات استفاده است. پیکربندی :بدنه پراب 

 .ای که در توضیح مشخص شده است، انجام دهدتر در محیط هر برنامهتر و دقیق را آسان pH گیریاندازه

هر غشا برای به حداکثر رساندن دقت سنسور، زمان پاسخگویی و طول عمر پراب طراحی شده است. تنوع نمونه کاربرد و سهولت  :نوع ممبران -

 .تعیین می کند HALO2 استفاده، نوع و شکل شیشه غشایی را برای هر

همراه با محلول تمیز کننده طراحی شده برای حفظ الکترود از آلودگی ارائه می شود. این   pH HALO2 ر تستره :محلول تمیز کردن -

 .ترکیب غلیظ مواد شوینده تستر شما را به سرعت و به طور موثر تمیز می کند تا تستر شما در شرایط بهینه بماند

ی بافر کالیبراسیون برای کالیبراسیون آسان قرار داد. استفاده از ساشه را می توان مستقیماً در ساشه ها HALO2 :کالیبراسیون آسان -

 .کالیبراسیون هانا تضمین می کند که بافر شما همیشه تازه است

نگهداری مناسب الکترود شما اندازه گیری های قابل اعتماد و عمر طوالنی الکترود را تضمین می کند. محلول نگهداری ما  :راه حل نگهداری -

 .را هیدراته نگه دارد و در عین حال رشد ارگانیک را به حداقل برساند PH ور ویژه فرموله شده است تا شیشهبه ط

 .تماس بگیرید ستاره عرش آریا ، با شرکتHANNA  HI9810322 لطفاً جهت خرید و یا آگاهی از قیمت

 : مشخصات فنی

- Range: 0 to 12 pH 

- Resolution: 0.01 

- Body material: PVDF 

- Calibration buffers: up to 4 

- Connectivity: Bluetooth Wireless 

- Display: Dual-level LCD 

- pH/mV conversion: Yes 

- GLP compliant: Yes 

- Datalogging: Yes 

- Battery life (with Bluetooth enabled): 500 hours 

  

 

http://www.hannainst.com/
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