
 

DO متر رومیزی HI2004 

DO متر رومیزی HI2004: دستگاه HI2004 سری Edge  هانا دارای طراحی خاص به

 .صورت رومیزی و پرتابل و نصب بر روی دیوار مورد استفاده قرار می گیرد

که نتایج دقیق در  PTFE این دستگاه تشکیل شده از یک نشانگر و یک الکترود دیجیتال با پوشش

 .اندازه گیری اکسیژن محلول در آب را با خود به همراه دارد 

دارای صفحه کلید لمسی خازنی است با حساسیت بسیار باال که کاربران  HI2004 اکسیژن متر

آزمایشگاهی در حین کار با دستکش نیز به راحتی می توانند با فشردن کلیدها کار با دستگاه را انجام  

 .دهند

 . درجه گسترده و واضح می باشد 150اینچی با زاویه دید  LCD 5.5 صفحه نمایش

 قابل استفاده به صورت پرتابل و رومیزی HI2004 ژن متر رومیزیاکسی 

  

می باشد . این الکترود بسیار پیشرفته است ،  HI764080 مدل HI2004 در دستگاه DO الکترود 

شامل یک میکروچیپ داخلی است که اطالعات کالیبراسیون را که به محض وصل شدن الکترود به  

 .شود ، ذخیره می کندطور خودکار توسط لبه بازیابی می 

اطالعات ذخیره شده در الکترود شامل شماره مدل ، شماره سریال و اطالعات کالیبراسیون شامل 

 .استانداردهای مورد استفاده و تاریخ و زمان آخرین کالیبراسیون می باشد 

ی پایه و همراه دستگاه گیره نگهدارنده و پایه الکترود جهت نصب بر روی دیوار یا قرار گرفتن بر رو

 .استفاده رومیزی و امکان خوانش راحت اطالعات با زاویه دید مطلوب می باشد



 

دستگاه دارای دو پورت یکی برای انتقال داده ها با فلش و دیگری برای انتقال اطالعات به رایانه می  

 .باشد

، نتایج اندازه  دیتا شامل زمان ، تاریخ   1000قابلیت ذخیره اطالعات تا حداکثر  HI2004 اکسیژن متر

 .گیری شده ، ... را دارد

 HI2004 مشخصات فنی دستگاه 

Specification Name  Detail 

SKU  HI2004-01 

DO Accuracy 

(@25˚C/77˚F) 

 
±1.5% of reading or ±1 digit 

DO Resolution  0.01 ppm (mg/L); 0.1% saturation 

DO Calibration 
 One or two points at 0% (HI 7040) and 

100% (water saturated air) 

DO Temperature 

Compensation 

 
0.0 to 50.0 ˚C (32.0 to 122 ˚F) 

Salinity Compensation  1 to 40 g/L, 1 g/L 

DO Altitude 

Compensation 

 
-500 to 4000 m (with 100 m resolution) 

Temperature Range  -20.0 to 120.0 ˚C, -4.0 to 248.0 °F* 

Temperature Resolution  0.1 °C, 0.1 °F 

Temperature Accuracy  ±0.5 °C, ±1.0 °F 

DO Probe  HI764080 DO/temperature probe 

Power Supply  5 VDC adapter (included) 

Environment 
 1 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% 

non-condensing 

Dimensions  203 x 140 x 12.7mm (8” x 5.5” x 0.5”) 

Weight  250 g (8.82 oz) 



 

Specification Name  Detail 

Ordering Information 

 edge® HI2004 includes benchtop 

docking station with electrode holder, 

wall mount cradle, USB cable, HI 

764080 Dissolved Oxygen electrode, HI 

7041S Refill electrolyte solution, 2 DO 

membrane caps, 2 DO membrane cap o-

rings, 5 VDC power adapter, and 

instruction. 

Special Notes 
 * temperature limits will be reduced to 

actual probe/sensor limits 

Warranty  2 years 

  

  

 


