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HI901C 

 تیتراتور اتوماتیک پتانسیومتری

 
 راحتی و عملکرد باالی تیتراسیون را با این مدل تجربه کنید.

 مهم ترین تیتراسیون های خود را انجام داده و نتایجی با دقت باال دریافت کنید.  HI901Cبا تیتراتور اتوماتیک 

 کابردهای متفاوت در یک دستگاه

و یون های انتخابی را تیتر کنید. بدون نیاز به خرید هیچ گونه برنامه به  redoxاندازه گیری های مختلف شامل اسیدها، بازها، 

 گیری خود را مستقیما شروع کنید. رسانی اضافی، می توانید اندازهروز

 روش قابل تنظیم آنالیز را جهت تطبیق هر یک از عملکردها یا نمونه ها، ذخیره کند. 100هر تیتراتور می تواند تا 

 این دستگاه، را دوبرابر می کند، چراکه ی شمادر صورتی که در آزمایشگاه با مشکل کمبود فضا روبرو هستید، این تیتراتور فضا

 و یون انتخابی می باشد. pH  ،redoxندازه گیری های مستقیم دستگاهی رومیزی برای ا
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 سیستم دوز تیتراتور

 

 ریجنت ها را بدون نگرانی تعویض کنید.

 ( به کاربران در جداسازی و تعویض ریجنت ها کمک می کند.Clip Lockسیستم قابل تعویض بورت )

 از نتایج دستگاه مطمئن باشید.

وع به شما در رسیدن به نقطه پایانی پمپ پیستونی بی نظیر دستگاه توانایی دوز حجم های بسیار کم و دقیق را دارد. این موض

 کمک خواهد کرد.دقیق در تیتراسیون  بسیار

 است.اندازه گیری کلید اصلی دقت 

امکان با دوز باال در اوایل دقیق و سریع را می دهد. این  نتایجدر دست داشتن دینامیک دوز ریجنت، به کاربران امکان الگوریتم 

 فراهم شده است. (end pointکمتر و دقیق تر در نزدیکی نقطه ی پایانی ) تیتراسیون و مقادیر
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 تیتراسیونگر نمایش

 

 ماطالعات مه یتمامنمایش 

 موارد مورد نیاز حین تست را نمایش می دهد.دستگاه تمامی  یبزرگ و رنگنمایشگر 

 پیشرفت فرایند در زمان واقعیپیگیری 

رخ دهد، کمک در طی آنالیز  ممکن است الگوها و مشکالتی که سریع در شناختلحظه به لحظه، شما را تیتراسیون نمودار 

 می کند.

 کاوش کنید.های تیتراتور را به آسانی گزینه 

 .دهد می به کاربران های معمول امکان جهت یابی واضح بین صفحات راکلید 

 نتایج تیتراسیونگزارش 

 
 

  مهم خود را نشانه گذاری کنید. بسیاراطالعات 

 و ذخیره مهم ترین اطالعات خود اطمینان حاصل کنید. مشاهده جهتتنظیم هستند، لذا می توانید  های نهایی قابلگزارش 
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 داده های شما یکپارچگیحفظ 

را می دهد تا نیازی به  GLP (Good Laboratory Practice) اطالعات افزار این دستگاه به شما امکان ذخیره کاملنرم 

 کیفیت نتایج نباشد.اصالح 

 خود را به آسانی به دستگاه های مختلف انتقال دهید.اطالعات 

 انتقال آسان اطالعات بین تیتراتور و کامپیوتر استفاده کنید. خود جهت USBنرم افزار یا از 

 تیتراتوراتصال 

 
 و پرینت بگیرید. کرده را به آسانی مشاهدهگزارشات 

اتصال به یک مانیتور نیز می . با ، چاپ کنیدتراتور با اتصال آن به یک پرینترمستقیما می توانید گزارش های خود را از تیشما 

 توانید نتایج را به راحتی مشاهده کنید.

 چند منظوره بودن دستگاه استفاده کنید.از 

اتوماتیک به شما می کند، این دستگاه می تواند یک ورودی نمونه  دستگاهی متصل کنید که بیشترین کمک را بهرا  یتراتورت

 باشد.حلیلی و یا پرینتر جهت گزارش های خود تتعادل برای 
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 ها و پشتیبانی تیتراتورروش 

 
 فنی همیشه برای کمک به شما حاضر هستند.کارشناسان 

احل از نصب و راه اندازی تا آموزش و تنظیم و پستیبانی های بعدی همراهی خواهند فنی ما شما را در تمامی مرکارشناسان 

 کرد.

 شما در ذهن ماست.صنعت 

صنایع توسط کارشناسان ارائه می شود. در صورت نداشتن روش شما بهینه شده برای رنج گسترده ای از های تیتراسیون روش 

 در کتابخانه هانا، آماده ی ارائه خدمات مبتنی بر نیاز شما هستیم.

 با روش استاندارد شماهماهنگ 

 د.شما می باشنروش های استاندارد جهت تیتراسیون مورد نظر  به برنامه ریزیقادر ما کارشناسان 

 pHفنی مشخصات 

 pH -2.0 to 20.0 pH; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pHرنج 

 pH 0.1; 0.01; 0.001 pHصحت 
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 25)در  pHدقت 

 درجه سانتی گراد(

±0.001 pH 

 ا پنج نقطه کالیبراسیون، هشت بافر استاندارد و پنج بافر معمولت pHکالیبراسیون 

 mVفنی مشخصات 

 mV -2000.0 to 2000.0 mVرنج 

 mV 0.1 mVصحت 

 25)در mV دقت 

  درجه سانتی گراد(

±0.1 mV 

 یک نقطه ای (offset)انحراف  mVکالیبراسیون 

 ISEفنی مشخصات 

 ISE 1•10⁻⁶ to 9.99•10¹⁰رنج 

 ISE 1; 0.1; 0.01صحت 

 25)در ISE دقت 

  درجه سانتی گراد(

±0.5% monovalent; ±1% divalent 

 ا پنج نقطه کالیبراسیون؛ هفت محلول استاندارد و پنج استاندارد تعریف شده توسط کاربرت ISEکالیبراسیون 

 فنی دمامشخصات 

 to 105.0°C; 23.0 to 221.0°F; 268.2 to 378.2K 5.0- دمارنج 

 C; 0.1°F; 0.1K°0.1 دماصحت 

 25)در  دما دقت 

  درجه سانتی گراد(

±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, excluding probe error 

 (ATC( یا اتوماتیک )MTCستی )د دماکالیبراسیون 

 اضافیمشخصات 

Programmable 

Stirrer 
overhead propeller type, 200 to 2500 rpm, resolution 100 rpm 

 نمایشگر رنگی با نور پس زمینه (پیکسلی 240در  320اینچی ) 5.7 نمایشگر

 میلی لیتری 50و  15، 10، 5 های بورتاندازه 

 1/40000 بورتصحت 

 mL 0.001 یشگرنماوضوح 

 of full burette volume %0.1± دوز کردندقت 
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 بر(روش )استاندارد و تعریف شده توسط کار 100ا ت هاروش 

 pH / mV / ISEگزارش تیتراسیون و  100ا ت اطالعاتثبت 

اتوماتیک تشخیص 

 بورت

 کار تشخیص داده می شود.به صورت خود احدوپس از داخل شدن به ندازه ی بورت ا

 user-selectable from 0.1 mL/min to 2 x burette volume/min جریاندبی 

نقطه تشخیص 

 پایانی

 مشخص pH/mVمقدار یا  (مشتق اول یا دومتعادل تکی )نقطه 

های اسیون رتیت

 پتانسیومتری

یون ، غیر آبی، redox ،precipitation، complexometric(،  mVیا  pHاسید / باز )حالت 

 انتخابی، ارگونومیک

های اندازه واحد 

 گیری

ق باتعاریف واحد های غلظت توسط خود کاربران تعیین می شود تا با نیاز های محسباتی آن ها تط

 داشته باشد.

ذخیره های نمودار 

کمترین شده در 

 زمان

یا حالت  mV، حالت pH، منحنی مشتق اول و دوم، حالت pHیا  mVمقادیر  تیتراسیون نحنیم

ISE بر حسب زمان 

USB Host 
 )جانبی(

 با فلش برای انتقال گزارشات و روش هاتطابق 

 USB ،RS232خروجی ید کامپیوتر، پرینتر همزمان، ، صفحه کلVGAاتصال به نمایشگر قابل  جانبیلوازم 

 اطالعاتپرینت و دخیره توانایی  GLPتطابق 

 ، اسپانیاییپرتغالی انگلیسی، هازبان 

 to 40°C (50 to 104°F), up to 95% RH 10 عملیاتمحیط 

 to 70°C (-4 to 158°F), up to 95% RH 20- مخزنمحیط 

Power Supply 100-240 VAC; "-01" models, US plug (type A); "-02" models, European 

plug (type C) 

 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 in) 390 ابعاد

 پوند( ) با یک پمپ، همزن و سنسورها( 20کیلوگرم ) 9قریبا ت وزن

 همزن پروپیلر باالیی همراه با موارد زیر ارائه می شود: یک صفحه آنالوگ، HI901Cتیتراتور  سفارشیاطالعات 

(overhead propeller stirrer) پمپ میلی لیتری،  25شیشه ای بورت  ،به همراه پایهdosing ،

 .مگابایت و نرم افزار کامپیوتری 256با حجم  USB، فلش USBسنسور دمایی، کابل 

جهت مشاوره رایگان به منظور . لطفا نمی شودئه اار قابل تنظیم است و با الکترود HI901Cدستگاه 

  ما با ما تماس بگیرید.رآورده سازی نیاز شب

 


