
 

DO یمتر رومیز HI2400 

DO متر رومیزی HI2400 : دستگاه HI2400  یک دستگاه رومیزی جهت اندازه گیری

 اکسیژن محلول در آب است که بسیار با دوام و دقیق است و اکسیژن محلول را در میلی گرم در لیتر

(ppm) یا درصد اشباع اندازه گیری می کند. 

گرم   40متر( و شوری )حداکثر  4000)حداکثر  به طور خودکار برای ارتقاء ارتفاع  DO اندازه گیری

بر لیتر( بر اساس تنظیمات کاربر جبران می شود. این دستگاه همچنین جبران دمای اتوماتیک از 

 .قطبی را ارائه می دهد DO سنسور دمای داخلی ساخته شده از پروب

دن به صورت  الکترود دستگاه نصب آسان غشاهای درپوش پیچ را برای تعویض سریع هنگام خوان 

را می توان در یک یا دو نقطه کالیبره  HI2400 متر DO ناگهانی یا نادرست انجام می دهد. دستگاه

 یک برای(. هوا در شیب کالیبراسیون) ٪100 و( اکسیژن  صفر  محلول در صفر  کالیبراسیون) ٪0کرد:

یق الکترود اطمینان  دق تهویه از  تا کنید صبر دقیقه  15 حداقل  شود می توصیه  ، دقیق  کالیبراسیون

 .حاصل شود 

  هوا در ٪100یا  Hanna HI7040 درصد با استفاده از محلول 0کالیبراسیون در یک یا دو نقطه با 

 .شود می انجام

 را از طریق PC و اتصال GLP قابلیت های USB همچنین با استفاده از  HI2400 اکسیژن متر

USB اده های خود در اختیار کاربران قرار می برای یک روش ساده برای سازماندهی و مدیریت د

 .دهد 

  مشخصات اضافی

 جبران خودکار دما

 یک یا دو نقطه کالیبراسیون



 

 نمونه  8000فاصله زمانی ثبت دیتا تا 

  

 HI2400 اکسیژن متر رومیزی

دستگاه رومیزی مقاوم جهت اندازه گیری اکسیژن و دما ساخته شده است که   HI2400 اکسیژن متر

برای اتصال کامپیوتر   USB دارای یک الکترود قطبی ، کالیبراسیون یک یا دو نقطه و یک پورت

  ، دما جبران با( ٪یا درصد درصد ) mg / L (ppm) را در دامنه DO است. این دستگاه میزان

 .و شوری ارائه می دهد ارتفاع

را در میلی   DO به کاربران این امکان را می دهد تا قرائت های HI2400 دو حالت اندازه گیری

 ppm را در DO غلظت  که هایی سنجش در. دهند نشان( ٪یا درصد اشباع )  (ppm) گرم در لیتر

 .نشان می دهند ، حالل همیشه آب فرض می شود  mg / L یا

در حالل های دیگر ، قانون هنری متفاوت خواهد بود. در این موارد ، از درصد اشباع باید استفاده  

صحیح نیست. مقدار اشباع مقدار موجود در مواد معدنی که   .mg / L یا ppm شود زیرا استفاده از

 .ممکن است در دمای و فشار معین انجام شود

DO HI76407 / 2 ارای یک آند نقره و کاتد پالتین برای تعیین  یک الکترود قطبی است که د

بدون نیاز به کشش و برش جایگزینی ، در عرض چند ثانیه قابل  PTFE است. ممبران  DO غلظت

 .تغییر هستند

بر روی صفحه نمایش ، داده های کالیبراسیون شامل تاریخ ، زمان ،  (GLP) با انتخاب گزینه

 .، ارتفاع و شوری قابل دسترسی هستند  استانداردهای استفاده شده و مقادیر دما

را فراهم می کند. فواصل   DO فاصله ثبت ورود به سیستم امکان پردازش و نظارت تجربی 8000

دقیقه است جا به   180ثانیه تا  5ورود به سیستم به صورت اتوماتیک با فواصل قابل انتخاب کاربر از 



 

اندازه گیری ها در حافظه داخلی ذخیره می شوند و   جایی داده با استفاده از عملکرد ورود به سیستم ،

)هر دو بصورت جداگانه   USB HI920013 اختیاری و کابل HI92000 با استفاده از نرم افزار

 .به کامپیوتر منتقل می شود USB فروخته می شوند( از طریق پورت

 HI2400 جدول مشخصات فنی

Specification Name Detail 

 HI2400-01 مدل

DO Range 
0.0 to 300.0% saturation, 0.00 to 45.00 

mg/L (ppm) 

DO Accuracy 

(@25˚C/77˚F) 
±1.5% FS 

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

DO Calibration 
one or two points at 0% (HI 7040 

solution) and 100% (in air) 

DO Temperature 

Compensation 

automatic from 0.0 to 50.0°C (32.0 to 

122°F) 

Salinity Compensation 0 to 40 g/L (with 1 g/L resolution) 

DO Altitude 

Compensation 
0 to 4000 m (with 100 m resolution) 

Temperature Range 0.0 to 50.0°C 

Temperature Resolution 0.1 °C 

Temperature Accuracy ±0.2°C (excluding probe error) 

DO Probe 

HI76407/2 polarographic DO probe with 

internal temperature sensor, DIN 

connector and 2 m (6.6’) cable (included) 

Power Supply 12 VDC adapter (included) 

Environment 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% 

Dimensions 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”) 



 

Specification Name Detail 

Weight 1.3 kg (2.9 lbs) 

Ordering Information 

HI2400 is supplied with HI76407/2 

dissolved oxygen probe, HI76407A 

membrane caps (2), HI7041S electrolyte 

solution (30 mL), 12 VDC adapter and 

instructions.* 

Special Notes 

*HI76408 Thinner DO Probe for 

Laboratories is compatible and available 

for separate purchase 

Warranty 2 years 

  

 


