
 

 HI2550 مولتی پارامتر رومیزی

  

مولتی پارامتر و بسیار دقیق   HI2550 دستگاه رومیزی : HI2550 مولتی پارامتر رومیزی

،  pH  ،ORP  ،EC آمریکا است. این دستگاه قابلیت اندازه گیری پارامترهای HANNA ساخت

TDS شوری و دما با استفاده از دو پورت را داراست ،. 

باال را می باشد که قابلیت تحمل دمای  HI1131B شیشه ای  pH دارای الکترود HI2550 دستگاه

 .و یک پروب دما برای جبران دمای اتوماتیک است HI76310 دارد.، پروب هدایت چهار حلقه

پنج نقطه ای ، اندازه گیری   pH بسیاری از ویژگی ها از جمله کالیبراسیون  HI2550 مولتی متر

 ریقو اتصال رایانه را از ط GLP ، ورود به سیستم داده ها ، داده های جامع TDS و EC خودکار

USB دارا می باشد. 

تا پنج نقطه را ارائه  pH ، کالیبره pH کالیبراسیون دستگاه به صورت اتوماتیک انجام می شود. کانال

تا پنج نقطه را با هفت بافر استاندارد و حداکثر دو بافر   pH کالیبراسیون pH می دهد . کانال

 .سفارشی ارائه می دهد

EC و TDS ز پیش برنامه ریزی شده ، به طور خودکار در یک نقطه  با انتخاب شش استاندارد ا

در یک نقطه  HI7037 100٪ NaCl کالیبره می شوند. شوری با استفاده از محلول استاندارد

 .کالیبره می شود

داده های کالیبراسیون شامل تاریخ ، زمان ، استانداردهای استفاده شده ، جبران ، شیب ، ثابت بودن   

 .اختصاصی قابل دسترسی است GLP در هر زمان با فشار دادن دکمه سلول و فاکتور سلول

با استفاده از این دستگاه روشی ساده برای سازماندهی و مدیریت داده در اختیار کاربران قرار گرفته  

 .است



 

    :مشخصات اضافی

 جبران خودکار دما

 TDS و EC اندازه گیری

 دو کانال مستقل

 HI2550 دستگاه مولتی پارامتر رومیزی

 pH / ORP  ،EC / TDS  مولتی پارامتری است دقیق که جهت اندازه گیری HI2550 دستگاه

 USB روشن ، قابلیت ورود به سیستم داده و درگاه LCD شوری و دما ، با یک صفحه نمایش /

 .برای اتصال کامپیوتر ،می باشد

 در یک کانال و ORP و  pH دارای دو کانال می باشدکه امکان اندازه گیری HI2550 دستگاه

EC  ،TDS  و شوری رادر کانال دیگر فراهم می کند. تغییرات برای pH و EC   می تواند به

یا از سنسور  HI7662 صورت دستی یا به طور خودکار برای تغییر دما با الکترود دمای جداگانه 

 .اخته شده از پروب هدایت در کانال دو جبران شوددمای داخلی س

با انتخاب هفت بافر استاندارد یا دو بافر سفارشی ، می تواند تا   HI2550سنج ،   pH به عنوان یک 

می تواند در   HI2550 شوری ، متر دستگاه  / EC / TDS پنج نقطه کالیبره شود. به عنوان یک 

 .ب با انتخاب شش استاندارد هدایت کالیبره شودیک نقطه برای جبران و در یک نقطه برای شی

٪ NaCl با استاندارد شوری HI7037  شود می کالیبره ٪100اختیاری تا یک نقطه در. 

داده های کالیبراسیون شامل تاریخ ، زمان ، استانداردهای استفاده شده ، جبران ، شیب ، ثابت بودن  

 .اختصاصی قابل دسترسی است GLP مهسلول و فاکتور سلول در هر زمان با فشار دادن دک



 

و شوری را اندازه گیری می کند. این  EC  ،TDSپالتین ،  HI76310 الکترود چهار حلقه ای

میکرون بر  0.00الکترود دارای یک سنسور درجه حرارت داخلی است و در محدوده وسیعی از 

و   (واقعی TDS) گرم در لیتر 400.0 تا 0.00میلی لیتر بر سانتیمتر )هدایت واقعی( ،  500.0سانتیمتر تا 

 .عمل می کند  NaCl 400.0تا  0.0

 20.0-از  (MTC) یا دستی  (ATC) می تواند به طور خودکار EC و pH اندازه گیری دما برای

 TDS جبران شود ، یا جبران خسارت می تواند برای هدایت واقعی یا اندازه گیری C ° 120.0تا 

 .غیرفعال شود 

  درجه/  ٪6.00تا  0.00نیز گفته می شود ، از  β که به آن  TDS یا EC برای ضریب تصحیح دما

 .است تنظیم قابل سانتیگراد

بطور خودکار مقیاس اندازه گیری بهینه را بر اساس محلول  EC , TDS در حالت های اندازه گیری

 بتوانند تعیین دقیقنمونه انتخاب می کند تا باالترین دقت ممکن را داشته باشد. برای اینکه کاربران 

TDS را بر اساس راه حل منحصر به فرد خود انجام دهند ، ضریب TDS  قابل  80/0تا  40/0از

 .تنظیم است

نقطه داده را   500نقطه داده ثبت شود. حداکثر  200به کاربر اجازه می دهد تا حداکثر   GLP ویژگی

بر امکان می دهد فواصل زمانی را از در حافظه ثبت کرد که به کار GLP می توان هنگام استفاده از 

 .دقیقه مشخص کند  180ثانیه تا  5

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

)هر دو بصورت جداگانه فروخته می   USB HI920013 و کابل  HI92000 نرم افزار اختیاری

  .به رایانه انتقال می یابد USB شوند(از طریق درگاه

 HI2550 مشخصات فنی



 

Specification Names  Detail 

SKU HI2550-01 

PH Range 
pH: -2.0 to 16.0, -2.00 to 16.00, -2.000 to 

16.000 

PH Resolution 0.1, 0.01, 0.001 pH 

PH Accuracy 

(@25°C/77°F) 
±0.01 pH, ±0.002 pH 

PH Calibration 

up to five point calibration, seven 

standard buffers available (1.68, 4.01, 

6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), and two 

custom buffers 

PH Temperature 

Compensation 

automatic or manual from -20.0 to 120.0 

°C 

ORP Range ±999.9 mV; ±2000 mV 

ORP Resolution 0.1 mV; 1 mV 

ORP Accuracy ±0.2 mV; ±1 mV 

EC Range 

up to 500.0 mS/cm actual* conductivity, 

0.00 to 29.99 μS/cm, 30.0 to 299.9 μS/cm, 

300 to 2999 μS/cm, 3.00 to 29.99 mS/cm, 

30.0 to 200.0 mS/cm 

EC Resolution 
0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 

mS/cm, 0.1 mS/cm 

EC Accuracy 
±1% of reading (±0.05 μS/cm or 1 digit, 

whichever is greater) 

EC Calibration 

one point slope calibration; six buffers 

available: 84.0, 1413 μS/cm; 5.00, 12.88, 

80.0, 111.8 mS/cm; one point offset: 0.00 

μS/cm 

TDS Range 

up to 400.0 g/L actual* TDS (with 0.80 

factor), 0.00 to 14.99 ppm (mg/L), 15.0 to 

149.9 ppm (mg/L), 150 to 1499 ppm 



 

Specification Names  Detail 

(mg/L), 1.50 to 14.99 g/L, 15.0 to 100.0 

g/L 

TDS Resolution 
0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 

g/L 

TDS Accuracy 
±1% of reading (±0.03 ppm or 1 digit, 

whichever is greater) 

EC/TDS Temperature 

Compensation 

automatic or manual from -20.0 to 

120.0°C, or disabled 

Temperature Correction 

Coefficient 

0.00 to 6.00 %/°C (for EC and TDS only; 

default value is 1.90 %/°C 

EC to TDS Conversion 

Factor 
0.40 to 0.80 (default value is 0.50) 

Temperature Range -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) 

Temperature Resolution 0.1°C (0.1°F) 

Temperature Accuracy ±0.4°C (±0.8°F) (excluding probe error) 

PH Electrode 

HI1131B glass body pH electrode with 

BNC connector and 1 m (3.3’) cable 

(included) 

EC/TDS Probe 
HI76310 platinum four-ring EC/TDS 

probe and 1 m (3.3’) cable (included) 

Temperature Probe 
HI7662 temperature probe, stainless steel 

with 1 m (3.3’) cable (included) 

Power Supply 12 VDC adapter (included) 

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

non-condensing 

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

Weight 
1.3 kg (2.9 lb); kit with holder 2.1 kg (4.6 

lb) 

Ordering Information 
HI2550 is supplied with HI1131B pH 

electrode, HI76310 EC/TDS probe, 



 

Specification Names  Detail 

HI7662 temperature probe, HI76404N 

electrode holder, HI70004 pH 4.01 buffer 

solution sachet, HI70007 pH 7.01 buffer 

solution sachet, HI7071 Electrolyte Fill 

Solution, 3.5M KCl + AgCl (30 mL), 12 

VDC adapter and instruction manual. 

Warranty 2 years 

  

 


