
 

PH متر پرتابل HI8424 

  

PH متر پرتابل HI8424  دستگاه پرتابل HI8424 آب ضد   دستگاهی است قابل حمل و 

 .و دما می باشد pH،  ORP  سنجش جهت مناسب

، PEI با بدنه پالستیکی pH  این دستگاه با ابعاد کوچک به هواره کیف قابل حمل محافظتی، الکترود

زکننده ی  پراب دمایی از جنس فوالد ضد زنگ، ساشه های بافر کالیبراسیون و ساشه های محلول تمی 

 . الکترود به مصرف کننده تحویل داده می شود

کالیبراسیون این دستگاه اتوکالیبره و اتوماتیک در یک یا دو نقطه می باشد. که انجام کالیبراسیون    

را نیز   ORP ، پارامتر دیگری به نام PH در دو نقطه بسیار ساده نیز می باشد. این دستگاه عالوه بر

 .اندازه گیری می کند

صحت دستگاه به   +mV 699.9 تا -mV 699.9 ، در بازه های بین  ORP رنج اندازه گیری

  تغییر می کند. دقت آن در این بازه مقدار mV 0.1 به میزان mV 1 صورت خودکار از مقدار

mV 0.2 ± می باشد. 

 HI8424 پی اچ متر پرتابل

ستگاه های پرمصرف ساخت با قیمت مقرون به صرفه و کیفیت عالی یکی از د HI8424 دستگاه

 ..آمریکا به شمار می رود HANNA کمپانی

و پراب دمایی ترمیستور دارد.   BNC با اتصال pH این دستگاه دو ورودی جداگانه برای الکترود

 ORPو pH الکترودهای از ای گسترده رنج از تا دهد می  این امکان را به کاربران BNC اتصال

ضد آب بوده لذا در  HI8424 های مختلف استفاده کنند. دستگاهبرای کاربرد های متنوع و برند

 .هنگام تست امکان نفوذ آب به داخل دستگاه نمی باشد



 

دارای باتری مقاوم می باشد که به مدت طوالنی کار می کند . هنگام   HI8424 پی اچ متر پرتابل

 .دهدتمام شدن باتری ، دستگاه شرایط باتری را به صورت چشمک زدن نمایش می 

دستگاه دارای قابلیت خاموشی خودکار می باشد ، لذا در زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنیم پس 

 .از گذشت چند دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش می شود 

 HI8424 جدول مشخصات دستگاه اسید سنج 

pH 

 to 16.00 pH 2.00- رنج
 pH 0.01  صحت 

 pH 0.01± دقت

 کالیبراسیون 
،  4.01اتوماتیک، یک یا دو نقطه با سه محلول بافر آماده )

7.01،  10.01) 

تصحیح دمایی 

pH 

 درجه سانتی گراد  120.0تا  -20.0اتوماتیک از 

 دستی بدون استفاده از پراب دمایی

mV 

 mV; ±1999 mV 699.9± رنج
 mV; 1 mV 0.1 صحت 

 mV; ±1 mV 0.2± دقت

 دما 

 فارنهایت(  248.0تا  -4.0درجه سانتی گراد ) 120.0تا  -20.0 رنج

 C / 0.1°F°0.1 صحت 
 C; ±0.8°F°0.4± دقت

مشخصات  

 اضافی 

 پراب / الکترود 
HI1230B  الکترود :pH   با بدنه یPEI  اتصال ،BNC   و یک متر

 سیم

 پراب دمایی 
HI7662 پراب دمایی فوالد ضد زنگ با یک متر سیم )همراه :

 ه تامین می شود( دستگا 



 

شیب / انحراف 

 From 75 to 110% / ±1 pH کالیبراسیون 

 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% 0 محیط 
 Ohms 10¹² مقاومت ظاهری

نوع و عمر  

 باتری
V 9  ساعت کار مداوم  150/ تقریبا 

خاموشی  

 خودکار
 دقیقه استفاده نکردن از دستگاه )می تواند غیر فعال شود.( 20پس از 

 اینچ( 6.5× 3.0× 1.8میلی متر ) 164× 76× 45 ابعاد 

 گرم 180 وزن

اطالعات  

 سفارشی

، ساشه محلول بافر  HI7662، پراب دمایی: pH :HI1230Bالکترود  

pH 4.01  :HI70004 ساشه محلول بافر ،pH 7.01 :HI70007  ،

، باتری، کیف حمل و HI700601شه محلول تمیزکننده الکترود: سا

 دستورالعمل 

 


