
 

  

DO متر پرتابل HI2040 

DO متر پرتابل HI2040 :edge مدل   اکسیژن متر پرتابل HI2040   جهت استفاده در

 . است  شده طراحی(  پایه یک همراه به)  رومیزی و پرتابل صورت به ،  آزمایشگاه

با   HI2040 همچنین برای داشتن فضای بیشتر می توان آن را روی دیوار نیز نصب کرد. دستگاه

می شود .ظاهر   به هدایت سنج یا پی اچ متر تبدیل PH و EC به الکترودهای DO تعویض الکترود

عالوه بر طراحی صیقلی و صاف، دقت، تطبیق پذیری و کاربری آسان به  HI2040 فیزیکی دستگاه

 .همراه دارد

این دستگاه اتوماتیک می باشد و شناسایی الکترودهای دیجیتال خاص را به طور اتوماتیک انجام می  

دستگاه وسیع با   LCD د. صفحهدهد. دستگاه به طور اتوماتیک در یک یا دو نقطه کالیبره می شو 

 .درجه امکان خواندن اطالعات را برای کاربر آسان می کند 150زاویه دید گسترده 

  

 HI2040 اکسیژن متر رومیزی

آمریکا دستگاهی تمام اتوماتیک می باشد .  HANNA کمپانی edge از سری HI2040 دستگاه

دیتا در حافظه خود   1000ز تست ها تا این دستگاه دارای حافظه داخلی است که اطالعات حاصل ا

 .ذخیره می کند

میکرو  USB استاندارد برای انتقال اطالعات به یک فلش و یک خروجی  USB دستگاه شامل یک

برای انتقال اطالعات به کامپیوتر می شود. این خروجی همچنین می تواند دستگاه را برای زمانی که  

. صفحه کلید دستگاه لمسی می باشد که از طراحی منحصر به  پایه نگه دارنده موجود نباشد، شارژ کند

 .فردی برخوردار است



 

 مشخصات فنی دستگاه تبلتی هانا

 pH مشخصات

 to 16.000 pH, -2.00 to 16.00 pH, ±1000 mV 2.000- رنج
 pH, 0.01 pH, 0.1 mV 0.001 صحت 

درجه   25دقت )در 

 mV, ±0.01 pH, ±0.002 pH 0.2± سانتی گراد( 

 کالیبراسیون 

 ,7.01 ,6.86 ,(†3.00) 4.01 ,1.68پنج نقطه )حالت های استاندارد(: 

 ، و دو بافر معمول ؛12.45 ,10.01 ,9.18

 10.01 ;9.18 ;7.01 ;6.86 ;4.01سه نقطه ای )حالت پایه( 

 pH ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°Fتصحیح دمایی 
  

 EC مشخصات

 رنج
0.00 to 29.99 μS/cm, 30.0 to 299.9 μS/cm, 300 to 

2999 μS/cm, 3.00 to 29.99 mS/cm, 30.0 to 200.0 

mS/cm, up to 500.0 mS/cm (absolute EC) 

 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 0.01 صحت 

mS/cm 
 25دقت)در 

درجه سانتی  

 گراد( 

±1% of reading (±0.05 μS/cm or 1 digit, whichever is 

greater) 

 کالیبراسیون 

در هوا(، کالیبراسیون شیب یک   μS/cm 0.00کالیبراسیون تک نقطه ای )

 EC  :84 μS/cm  ،1413 μS/cm  ،5.00نقطه ای در استانداردهای 

mS/cm ،12.88 mS/cm ،80.0 mS/cm   111.8و mS/cm 



 

تصحیح انحراف 

 EC ATC (0.0 to 100.0ºC; 32.0 to 212.0 °F), NoTCدمایی 

  

 TDS مشخصات

 رنج

0.00 to 14.99 ppm (mg/L), 15.0 to 149.9 ppm (mg/L), 

150 to 1499 ppm (mg/L), 1.50 to 14.99 g/L, 15.0 to 

100.0 g/L, up to 400.0 g/L (absolute TDS)**, with 

0.80 conversion factor 
 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L 0.01 صحت 

 25دقت)در 

درجه سانتی  

 گراد( 

±1% of reading (±0.03 ppm or 1 digit, whichever is 

greater) 

 ECهمراه با کالیبراسیون  کالیبراسیون 

 0.80تا  0.40 ضریب تبدیل

  

 مشخصات شوری

 to 400.0% NaCl, 2.00 to 42.00 PSU, 0.01 to 42.00 0.0 رنج

PSU, 0.0 to 80.0 g/L 
 NaCl, 0.01 PSU, 0.01 g/L %0.1 صحت 

 of reading %1± دقت
 ( EC( ) سایر موارد: همراه با کالیبراسیون HI7037یک نقطه ای )با استاندارد  کالیبراسیون 

  

 DO  مشخصات



 

 to 45.00 ppm (mg/L), 0.0 up to 300.0% 0.00 رنج

saturation 
 ppm, 0.1% saturation 0.01 صحت 

 digit, ±1.5% of reading 1± دقت

 کالیبراسیون 
درصد )در  100( و HI7040درصد )محلول  0یک یا دو نقطه در 

 هوا( 

 DO ATC: 0 to 50 ºC; 32.0 to 122.0 °Fتصحیح دمایی 
 to 40 g/L (with 1 g/L resolution) 0 تصحیح شوری

(   Altitudeتصحیح ارتفاع )

DO 
-500 to 4000 m (with 100 m resolution) 

  

 مشخصات دما

 to 120.0 ºC, -4.0 to 248.0 °F 20.0- رنج
 C, 0.1 °F° 0.1 صحت 

 C, ±0.9 °F° 0.5± دقت
  

 مشخصات اضافی

تشخیص 

 pHالکترود  

( ، خارج از رنج HI11311 & HI12301تشخیص اتصال مرجع و شیشه )فقط 

 کالیبراسیون، شرایط پراب و زمان پاسخ

 ثبت اطالعات 

( و 200)ماکزیمم :  Manual log-on-demandداده تنظیم شده در :  1000تا 

Manual log-on-stability  :نمونه،   600( ، ثبت داخلی ) ماکزیمم 200)ماکزیمم

 بازه ی زمانی( 100



 

 اتصال
USB   میکرو برای شارژ و اتصال به کامپیوتر،خروجیUSB  به منظور ذخیره

 اطالعات 

-to 50°C (32 to 122°F; 273 to 323 K), RH max 95% non 0 محیط 

condensing 
عمر و نوع  

 یباتر
 ساعت 8باتری داخلی قابل شارژ، با قابلیت استفاده ی پیوسته به مدت 

Power 

Supply 
 )همراه دستگاه ارائه می شود.( 5VDCآداپتور  

 mm 12.7 ×140×202 (”0.5  ×5.5×8) ابعاد 

 گرم 250 وزن

اطالعات  

 سفارش 

شامل: پایه نگه دارنده ی  HI2040و  HI2020   ،HI2030تمامی دستگاه های 

،  5VDC، آداپتور  USBرومیزی و نگه دارنده ی الکترود، پایه ی دیواری، کابل 

 گواهی کیفیت و دفترچه ی دستور العمل می باشد. 

HI2020–01  (115V و )HI2020-02  (230V :شامل موارد زیر می شود )

 HI11310الکترود قابل تعویض با پراب دمایی و بدنه شیشه ای : 

ساشه محلول   2، 10ساشه محلول بافر  2، 7ساشه محلول بافر  2، 4ساشه محلول بافر  2

 تمیزکننده الکترود 

HI2030-01  (115V و )HI2030-02  (230V  شامل موارد زیر می شود: پراب )

EC  :HI763100 ،3   ساشه استاندارد هدایتμS/cm 1413  ساشه استاندارد   3و

 μS/cm 12880هدایت 

HI2040-01  (115V و )HI2040-02  (230V :شامل موارد زیر می شود )

  HI7041S ،2، محلول الکترولیت یدکی: HI764080الکترود اکسیژن محلول : 

cap  غشاDO  2و o-ring 

  


