
 

DO متر پرتابل HI9146 

DO متر پرتابل HI9146 : دستگاه HI9146  اکسیژن متر پرتابل ساخت HANNA   آمریکا قابل حمل و

) اکسیژن محلول در آب ( می باشد که جهت استفاده در شرایط آزمایشگاهی و اندازه   DO جهت اندازه گیری

 .گیری اکسیژن محلول و دما در آب، در قسمت کنترل پساب صنایع ، مزارع آبزی پروری و...استفاده می شود

به طور اتوماتیک در یک یا دو نقطه ) در هوای استاندارد و محلول اکسیژن صفر (  HI9146 دستگاه اکسیژن متر

 . کالیبره می شود

درصد در   100درصد انجام می شود. کالیبراسیون اشباع  100و  0کالیبراسیون دستگاه در یک یا دو نقطه در اشباع 

 .صورت می گیرد (HI7040) در محلول اکسیژن صفر 0هوا و کالیبراسیون اشباع 

  HI9146 متر پرتابل DO جزئیات دستگاه

رت ضعیف شدن باتری جهت جلوگیری از نتایج می باشد که در صو (BEPS) دارای سیستم HI9146 دستگاه

 .تست غیر مطمئن ، شرایط باتری را به کاربر هشدار می دهد

دارای الکترود پالروگرافی می باشد این پراب از دوقسمت کاتدی ) از جنس پالتین ( و آندی )   HI9146 دستگاه

قرار گرفته است که توسط غشایی از  در درون یک محلول الکترولیت  DO از جنس نقره ( تشکیل شده است. پراب

 .جنس پلیمر نگهداری می شود

دستگاه دارای صفحه نمایشی است با نور پس زمینه که امکان دیدن نتایج حاصل از تست را در هر نوری به کاربر  

 .می دهد

 HI9146 مشخصات فنی دستگاه اکسیژن متر 

  



 

 

 DO 0.00 to 45.00 ppm (mg/L), 0.0 up to 300.0% saturationرنج 
 DO 0.01 ppm (mg/L); 0.1% saturationصحت 

)در  DOدقت 

°C 25 ) ±1.5% F.S. or ±1 digit, whichever is greater 

 to 50.0°C / 32.0 to 122.0°F 0.0 رنج دما 
 C / 0.1°F°0.1 صحت دما

دقت دما )در 

°C 25 ) ±0.2°C (±1°F) (excluding probe error) 

تصحیح 

 انحرافات دمایی
 درجه فارنهایت(  122تا  32درجه سانتی گراد ) 50تا  0اتوماتیک، از 

تصحیح 

 to 4000 m (resolution 100 m) 0 انحرافات ارتفاع

تصحیح 

 to 80 g/L (ppt) (resolution 1 g/L) 0 انحرافات شوری

 DINپالروگرافی با سنسور دمای داخلی و اتصال  DOپراب  پراب 

کالیبراسیون 

DO 
 درصد )در هوا(  100( و HI7040درصد )محلول  0نقطه ای در  یک یا دو

 نوع و عمر باتری
ساعت   50ساعت استفاده ی مستمر بدون نور پس زمینه )  200، عمر تقریبی 1.5V AAباتری  3

 با نور پس زمینه( 

 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% 0 محیط 
 mm 36×72 ×185 (” 1.4×2.8×7.3 ) ابعاد

 گرم  300 وزن

اطالعات 

 سفارش

HI9146  همراه موارد زیر ارائه می شود: پرابDO :HI76407  ،2   غشاDO  از جنس

PTFE  :پیش ساختهHI76407A ،30  :میلی لیتر محلول الکترولیتHI7041S ، ها، باتری 

 حمل قابل کیف و راهنما ی کتابچه


