
 

pH متر رومیزی HI2211 

  

PH متر و mV متر رومیزی HI2211 :دستگاه HI2211   پی اچ متر و ،mV    متر به همراه

 دماسنج ، رومیزی با کیفیت و قیمت مناسب در مقایسه با توانایی هی دستگاه می باشد. دستگاه 

HI2211 ساخت HANNA  آمریکا در حال حاضر در بسیاری از صنایع در حال کار می باشد. پی

ه می شود. به طور اتوماتیک توسط بافرهای استاندارد در دو نقطه کالیبر HI2211 اچ متر رومیزی

 HI7662-T دارای پراب دمایی با مدل HI2211 دستگاه

دما به طور همزمان بر روی صفحه نمایشگر دستگاه ظاهر  / PH می باشد .نتایج حاصل از اندازه گیری

را نیز دارد. که در صورت نیاز  ORP قابلیت اتصال الکترود HI2211 می شود . اسید سنج رومیزی

دما   /PH/ORP انه تهیه می گردد. و نتایج حاصل از اندازه گیریبه صورت جداگ ORP الکترود 

 .به طور همزمان بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود

 HI2211 پی اچ متر رومیزی 

و کیفیت بسیار باال به همراه الکترود دما و امکان   0.01رومیزی با دقت  HI2211 اسید سنج رومیزی

دستگاه را بر روی حالت   mV ورت نیاز به اندازه گیری می باشد. در ص  ORP اتصال الکترود

  را اندازه گیری می نماییم. کمپانی هانا رنج وسیعی از الکترود های ORP قرار داده و mV انتخابی

ORP از جنس شیشه ای تا پراب هایی با بدنه پالستیک  PEI  را پیشنهاد می کند و این قابلیت امکان

 .کاربر فراهم می سازدانتخاب الکترود صحیح را برای 

و پراب دمایی ترمیستور دارد.  PH  ، دو ورودی جداگانه برای الکترود HI2211 پی اچ متر

در  BNC می باشد. اتصال BNC و با اتصال HI1131B با مدل HI2211 دستگاه pH الکترود 

اربری ولی با الکترود پی اچ این شرایط را فراهم می سازد تا الکترود های مناسب و مطابق با نوع ک

 .برای دستگاه انتخاب شود BNC اتصال



 

دما می  /PH/ORP دارای حافظه جهت ذخیره اطالعات حاصل از سنجش HI2211 پی اچ متر

اطالعات از حافظه دستگاه   MEM باشد که در صورت نیاز به بازخوانی اطالعات با فشردن دکمه

 .بازخوانی شده ودر اختیار کاربر قرار می گیرد 

  

  

 HI2211 مشخصات کلی دستگاه پی اچ متر رومیزی جدول 

PH 

 to 16.00 pH 2.00- رنج
 pH 0.01    صحت 

 pH 0.01± دقت

 کالیبراسیون 
،  9.18،  7.01، 6.86، 4.01اتوماتیک، یک یا دو نقطه با پنج نقطه بافر )

10.01 ) 

جبران دمایی 

PH 
 درجه سانتی گراد  120.0تا  -9.9اتوماتیک یا دستی از 

 mV ±399.9 mV ; ±2000 mVرنج 
 mV; 1 mV 0.1 صحت 

 mV (±399.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) 0.2± دقت

 دما 

 to 120.0°C (14.2 to 248.0°F) 9.9- رنج

 C (0.0 – 100.0 °C); ±1 °C (outside)° 0.5± دقت
 C° 0.1  صحت 

مشخصات  

 اضافی 

پراب /  

 الکترود 
 BNCبا بدنه ی شیشه ای و اتصال  PHالکترود  

 پراب دمایی فوالد ضد زنگ پراب دمایی 



 

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

non-condensing 
مقاومت  

 Ohms 10¹² ظاهری 

Power 

Supply 
 12VDCآداپتور  

 اینچ( 9.4×7.1×2.9میلی متر ) 240×182×74 ابعاد 

اطالعات  

 سفارشی

، نگه دارنده الکترود:  HI7662، پراب دمایی: PH :HI1131Bالکترود  

HI76404N ساشه محلول بافر ،PH 4.01 :HI70004  ساشه محلول ،

زکننده الکترود:  ، ساشه محلول تمیPH 7.01 :HI70007بافر 

HI700601  12، آداپتورVDC  و کتابچه راهنم 

 


