
 

  

DO متر پرتابل HI98193 

 HI98193 متر پرتابل BOD متر و  DO دستگاه

  

DO متر پرتابل HI98193 : دستگاه HI98193 اکسیژن متر پرتابل ساخت HANNA 

 ، فشار بارومتری ) ارتفاع (DO) محلول اکسیژن  گیری اندازه جهت ، آب  ضد و حمل  قابل  آمریکا

)، BOD   .و دما درصنایع مختلف کاربرد دارد 

 

، را اندازه گیری می DO مطابقت کامل دارد و مقادیر IP67 این دستگاه حرفه ای با استاندارد های

 .کند

  

است . این   HI764073 دارای پراب از جنس پالروگرافی می باشد . مدل آن HI98193 دستگاه

 . پراب دارای کالهک های غشایی قابل تعویض می باشد

 

 

دستگاه   DO می باشد. عالوه بر اندازه گیری DIN قسمت اتصال این الکترود به دستگاه از نوع

تری را نیز دارد.کالیبراسیون بارومتر داخلی دستگاه با وارد کردن مقدار بارومتر  قابلیت سنجش باروم

 .مرجع به صورت یک نقطه ای انجام می شود

 

به انتخاب کاربران نمایش داده   mbar و mmHg ، inHg،  atm،  psi، kPa فشار در واحد های

وری نتایج حاصل از تست  می شود. دستگاه دارای صفحه نمایشگر گرافیکی است که در هر شرایط ن

 .بر روی صفحه نمایشگر قابل دیدن می باشد

 

 

 



 

  

 HI98193 اکسیژن متر پرتابل

دارای سنسور دمایی نیز می باشد. این پراب با استفاده از محلول  (HI764073) دستگاه  DO پراب

 کالیبراسیون در یک یا دو نقطه کالیبره می شود. 

 

در خصوص اندازه گیری آب شور، می توان جهت تصحیح انحراف شوری، از ورود مقادیر شوری  

 .به صورت دستی استفاده کرد

 

 

 گیری  اندازه قبیل از مواردی  می توان  دستگاه HI98193 توسط DO عالوه بر اندازه گیری

و شدت جذب   (OUR) ، شدت جذب اکسیژن(BOD) بیولوژیکی های  فعالیت از حاصل اکسیژن

 .را نیز اندازه گیری می نماید (SOUR) اکسیژن مخصوص 

 

 .دیتا را دارد 400دارای حافظه داخلی می باشد که امکان ذخیره  HI98193 دستگاه

 کمه ای روی صفحه نمایش ظاهر می شوند. با فشردن د GLP اطالعات

 

این اطالعات شامل تاریخ، زمان، فشار، مقدار کالیبره شده، مقدار دما و شوری در آخرین  

 کالیبراسیون می باشد 

 

 

. 

 HI98193 متر و اکسیژن متر BOD جدول مشخصات فنی دستگاه 



 

 DO 0.00 to 50.00 ppm (mg/L); 0.0 to 600.0% saturationرنج 
 DO 0.01 ppm (mg/L); 0.1% saturationصحت 

 DO ±1.5% of reading ±1 digitدقت 

کالیبراسیون  

DO 

  mg/Lاشباع )  %0( و mg/L 8.26اشباع )  %100اتوماتیک؛ یک یا دو نقطه ای در 

0) 

رنج فشار  

 to 850 mmHg 450 اتمسفری

صحت فشار  

 mmHg  1 اتمسفری

دقت فشار  

 mmHg within ±15% from the calibration point 3 ± اتمسفری

کالیبراسیون  

 فشار اتمسفری
 یک نقطه ای؛ در هر رنجی از مقدار فشار 

 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) 20.0-                         رنج دما
 C (0.1°F)°0.1 صحت دما 

 C; ±0.4°F (excluding probe error)°0.2± دقت دما 
 یک یا دو نقطه ای؛ در هر رنجی از مقدار دما  راسیون دما کالیب

تصحیح انحراف 

 دمایی 
 122.0 تا F ° 32.0، 50.0تا  C0.0°اتوماتیک ؛ 

حالت های  

 اندازه گیری 

DO  مستقیم ؛BOD  ، )اکسیژن حاصل از فعالیت های بیولوژیکی(OUR   شدت(

 )شدت جذب اکسیژن مخصوص( SOURجذب اکسیژن( ، 

تصحیح انحراف 

 automatic from 450 to 850 mmHg بارومتری 



 

 

تصحیح انحراف 

 automatic from 0 to 70 g/L شوری

 الکترود/پراب 
HI76403   پراب :DO   با روکش محافظتی، سنسور دمای داخلی، اتصالDIN   و

 متر سیم )همراه دستگاه ارائه می شود.( 4

 نمونه  400حداکثر  ذخیره اطالعات 

اتصال به 

 کامپیوتر 
opto-isolated USB with optional HI 92000 software and 

micro USB cable 

نوع و عمر  

 باتری

 50ساعت کار پیوسته )بدون نور پس زمینه(  200/ تقریبا  1.5V AAباتری  4

 ور پس زمینه ساعت با ن

خاموشی  

 خودکار
 دقیقه و یا غیر فعال 60و  30، 10، 5به انتخاب کاربر: 

 to 50°C (32 to 122°F); RH 100% (IP67) 0 محیط 
 mm35.2 ×93×185 (”1.4  ×3.6×7.3) ابعاد 

 گرم 400 وزن

اطالعات  

 سفارش 

  DO :HI764073،  2همراه موارد زیر ارائه می شود: پراب   HI98193دستگاه 

،  HI7041Sمیلی لیتر محلول الکترولیت :   PTFE ،30  جنس از غشایی  کالهک

میلی لیتری، نرم افزار  100بشر آزمایشگاهی  HI7040 ،2محلول اکسیژن صفر : 

،   1.5V AAباتری  USB  :HI920015  ،4، کابل میکرو  HI92000کامپیوتر : 

 HI760193چه راهنما، گواهی کیفیت تجهیز و کیف قابل حمل : کتاب


