
 

pH متر پرتابل شیر HI99162 

pH متر پرتابل شیر HI99162 :  دستگاه HI99162   پی اچ متر قابل حمل پرتابل جهت اندازه

 .در فرایند تولید شیر مورد استفاده قرار می گیرد pH گیری میزان

 HI99162 مناسب جهت استفاده در صنایع لبنی و تولید شیر می باشد. دستگاه  HI99162 دستگاه

می باشد. این الکترود دارای نوک شیشه ای و دارای قابلیت  PVDF دارای الکترود از جنس

 پرکردن مجدد الکترولیت 

زاویه ای برای  می باشد. دستگاه دارای نشانگر بزرگی است که امکان خوانش اطالعات را از هر 

 .کاربر آسان می کند

دستگاه دارای سیستم هشدار باتری می باشد . بدین صورت که در صورت کم شدن میزان باتری با 

 .عالمت چشمک زدن ، کاربر را از شرایط باتری مطلع می سازد 

به    دقیقه 8و همچنین در حالتی که دستگاه روشن باشد ولی کاربر ، کاری انجام ندهد پس از گذشت 

 .طور خودکار خاموش می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود

است. جنس بدنه    DIN می باشد که دارای اتصال FC1013 مدل HI99162 الکترود دستگاه

است که از واکنش شیمیایی در مجاورت محلول ها و مواد شیمیایی که در   ( PVDF) دستگاه

 .ندآزمایشگاههای لبنی وجود دارد ،جلوگیری می ک 

نوک الکترود دارای حباب شیشه ای است که در تست ها بسیار حساس می باشد به طوری که در  

 .دمای پایین نیز نتایج دقیقی نشان می دهد

می باشد و در صورت کم شدن الکترولیت آن مجددپر می   Refilable از نوع FC1013 الکترود 

 .شود و الکترود به حالت اول بر می گردد



 

 HI99162 ل شیر مدلاسیدسنج پرتاب

  

است ،  %10ساعت کار مداوم را دارد. زمانیکه میزان باتری زیر   1200باتری دستگاه امکان کارکرد تا 

 .دستگاه با عالمت اخطار و چشمک زدن شرایط کم بودن باتری را به کاربر اطالع می دهد 

د به همین دلیل در چنین  به این دلیل که کم بودن باتری دستگاه باعث خطا در اندازه گیری می شو

 .شرایطی دستگاه به طور خودکار خاموش می شود تا از خطای خوانش جلوگیری شود 

قابلیت خاموشی خودکار است .یعنی در صورت رها  HI99162 یکی دیگر از قابلیت های دستگاه

دقیقه دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. قابلیت خاموشی   8شدن دستگاه پس از گذشت 

 .ودکار باتری از مصرف بیهوده باتری جلوگیری و به طول عمر باتری کمک می کندخ

می باشد که درای مقاومت باالست و دستگاه را در مقابل ضربه ،   IP67 بدنه دستگاه از جنس مقاوم

 .از ورود آب و خاک محافظت شده است HI99162 افتادن ، محافظت می کند. بدنه دستگاه 

  

گونه ای از لحاظ ظاهری طراحی شده که به راحتی در دست جا می گیرد و    به HI99162 دستگاه

به راحتی حمل می شود. صفحه نمایشگر چندکاره دستگاه امکان خوانش اطالعات حاصل از اندازه  

  را دستگاه با کار راحتی و است دوکاره دستگاه  گیری را از هر زاویه ای میسر می کند. دکمه روی

 .ی کندم  فراهم کاربر برای

، شارژر و... ارائه می شود تا  7و4دستگاه به همراه کلیه تجهیزات از قبیل محلول های کالیبراسیون  

 .کاربر پس از خرید بتواند دستگاه را راه اندازی نموده و تست های خود را انجام دهد

  

 HI99162 اطالعات فنی دستگاه



 

 جزییات  مدل

 HI99162 مدل

 PH -2.00 to 16.00 pH / -2.0 to 16.0 pH   رنج 

 PH 0.01 pH / 0.1 pH   رزولوشن 

 PH (@25°C/77°F) ±0.02 pH / ±0.1 pH   دقت

 PH   کالیبراسیون

automatic, at one or two points with two 

sets of standard buffers (pH 4.01 / 7.01 / 

10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) set 

Standard: 4.01; 7.01; 10.01 or NIST: 4.01; 

6.86; 9.22 

 mV ±825 mV (pH-mV)   رنج 

 mV 4 mV   رزولوشن 

 mV ±1 mV (pH-mV)   دقت

 to 105.0 °C/23.0 to 221.0 °F 5.0- رنج دمایی 

 C/0.1 °F° 0.1 رزولوشن دمایی

  دقت و صحت دما
(@25°C/77°F) 

±0.5 °C up to 60 °C; ±1.0 °C outside ±1.0 

°F up to 140 °F; ±2.0 °F outside 

 تصحیح دمایی
Automatic -5.0 to 105.0 °C/23.0 to 221.0 

°F 

 1.5V AAA batteries (3 pcs.) شارژر 

 approx. 1400 hours of continuous use مصرف باتری

 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% 0 شرایط محیطی

 s 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) ابعاد 

 g (6.91 oz.) with batteries 199 وزن 



 

 جزییات  مدل

 اطالعات سفارشی

Each meter is supplied complete with: • 

FC1013 preamplified pH/temperature 

probe with DIN connector and 1 m (3.3’) 

cable • pH 4.01 & 7.01 Buffer sachet • 

HI700640 electrode cleaning solution for 

milk deposits (2 sachets) • 100 mL beaker 

(1 pc.) • Alkaline batteries: 1.5V AAA (3 

pcs.) • Rugged carrying case • Calibration 

certificate of meter • Calibration 

certificate of probe • Instruction manual 

 years 2 وارانتی 

 پراب پیشنهادی
FC1013 preamplified pH/temperature 

probe with DIN connector and 1 m (3.3’) 

cable (included) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


