
 

pH  متر پرتابل خاک HI99121 

pH  متر پرتابل خاک HI99121  دستگاه HI99121    پی اچ متر قابل حمل جهت اندازه ،

خاک می باشد. این دستگاه دارای الکترود شیشه ای با نوک تیز جهت فرو رفتن   pH گیری مستقیم

  .بخاک به طور مستقیم استفاده می شود pH گیری اندازه  در خاک و

باز و بدنه شیشه ای است   الکترود دستگاه خاص دارای نوک مخروطی ناهموار ، طراحی محل اتصال

خاک به طور مستقیم یا بعد از آماده سازی دوغاب خاک با آب  pH که آن را برای اندازه گیری

 .دیونیزه ایده آل می کند 

  

 HI99121 پی اچ متر مستقیم خاک

  

 قابل تعویض pH خاک قابل حمل مستقیم قابل حمل دارای یک الکترود HI99121 پی اچ متر

HI12923 ه به طور خاص برای تجزیه و تحلیلاست ک pH   با استفاده از دوغاب خاک و یا

 .فرورفتن مستقیم در خاک طراحی شده است 

  اندازه برای را خاک در  موجود آلی مواد  از جانکشن  گرفتگی  باز اتصال محل طراحی محل اتصال 

 .کاهش می دهد و باعث پایداری بیشتر نتایج تست می شود pH گیری

مخروطی طراحی نوک مخروطی شکل امکان نفوذ به مواد جامد ، نیمه جامد و   نوک شیشه ای

در انواع بسترهای مورد استفاده در کشاورزی فراهم می   pH امولسیون را برای اندازه گیری مستقیم

 .آورد



 

بدنه ای شیشه ای که به راحتی تمیز می شود ، از نظر شیمیایی مقاوم است و برای اندازه گیری سریعتر 

با ثبات تر به تعادل حرارتی می رسد. یک سنسور دمای داخلی حتی در حین نوسانات ناگهانی دما ،   و

 .قرائت های سریع و دقیق را جبران می کند

 .یک نشانگر روی صفحه تأیید می کند که الکترود شما در بهترین حالت کار می کند

  ٪10ت . هنگامی که سطح باتری زیر ساعت استفاده مداوم را داراس 1400باتری های موجود امکان  

 باتری توان که هنگامی. دهد  اطالع را  کم باتری وضعیت  تا زند می چشمک هشدار نماد یک ، باشد

 نادرست های خواندن از تا شود  می خاموش   دستگاه ، بگذارد تأثیر شما نتایج بر است ممکن  کم

 .شود جلوگیری  باتری پایین  سطح از ناشی

 HI99121 مشخصات اضافی

 pH 0.02 دقت 

 .دستگاه دارای یک میخ پالستیکی برای عبور از خاکهای سخت تر است

 .مستقیم خاک pH ویژه برای اندازه گیری

 خاموش کردن خودکار

دقیقه خاموش کند ، یا  60یا  8قابلیت خاموش کردن خودکار می تواند تنظیم شود تا دستگاه را در 

اه بطور مداوم روشن بماند. اگر کار با دستگاه به طور تصادفی می توان آن را غیرفعال کرد تا دستگ

متوقف شود ، ویژگی خاموش کردن خودکار باعث افزایش عمر باتری و صرفه جویی در مصرف 

 .انرژی می شود

 ساختار با دوام 



 

که برای مقاومت در برابر ضربات ، افتادگی و ریختن زندگی واقعی طراحی شده   IP67 بدنه جدید

عملکرد برتر در هر محیطی را تضمین می کند. این دستگاه از هر جهت در برابر گرد و غبار و است ، 

 .نفوذ آب محافظت می شود

 طراحی قابل حمل 

چند زاویه ای ساخته شده که به راحتی در دست شما قرار می گیرد ، می تواند   LCD صفحه نمایش

نجام دهد و عملکرد دکمه دوگانه روند و دما را از هر زاویه ای ا pH در هر لحظه قرائت های

 .آزمایش را برای هر کاربر ساده می کند

 پروب اتصال سریع 

وصل کردن و جدا کردن پروب را آسان و راحت می کند. روکش الستیکی از  DIN اتصال سریع

 .کابل محافظت می کند و بدون پیچاندن به دستگاه وصل و محکم می شود 

خاک   pH پی اچ متر باید ساده باشد. پی اچ متر مستقیم و قابل حملما معتقدیم که خرید دستگاه 

 .شما به همه چیزهایی که برای آزمایش درست و اولیه نیاز است ، مجهز می باشد

 راه حل تمیز کردن الکترود

، به همراه   HI99121 مدل  خاک  pH سنج مستقیم قابل حمل pH برای ذخایر خاک و هوموس 

هیه شده است که برای محافظت از الکترود شما از ذرات موجود در خاک محلول تمیز کننده ای ت

 .طراحی شده است

این ترکیب غلیظ از مواد شوینده به سرعت و به طور مؤثر دستگاه شما را تمیز می کند تا دستگاه  

 .تست شما در شرایط بهینه قرار بگیرد

 7و  pH 4 بسته های بافر



 

مهم است که از بافرهای صحیح استفاده شود. ما برخی از بافرهای را  pH هنگام انجام کالیبراسیون 

برای شروع کار، برای شما فراهم می کنیم. کیسه های یکبار مصرف به صورت جداگانه بسته بندی  

 .می شوند ، بنابراین هر بار که کالیبراسیون می کنید از بافر تازه استفاده می کنید 

 حل آماده سازی خاک  راه

 قبل از اندازه گیری ،نمونه دقیق تر برای تست HI7051M استفاده از محلول آماده سازی خاک

pH   خاک را فراهم می کند. زمین اوجر یک میله پالستیکی برای سوراخ کردن و شل شدن خاک

وی کریستال های قبل از اندازه گیری تأمین می شود. این کار از خراشیدن الکترود شیشه ای حساس ر

 .مواد مغذی یا ریگ های کوچک جلوگیری می کند

 


