
 

 HI5522 مولتی پارامتر رومیزی

ساخت کمپانی   HI5522 دستگاه مولتی پارامتر رومیزی : HI5522 مولتی پارامتر رومیزی

هانا ، دستگاهی پیشرفته جهت مصارف تحقیقاتی است که می توان با آن نتایج بسیار قابل اطمینان  

 .کسب کرد

شوری و مقاومت سنجی مورد   PH/EC/TDS/mV/ISE جهت اندازه گیری HI5522 دستگاه

 .استفاده قرار می گیرد

بزرگ و کلیدهای لمسی با حساسیت باال می باشد که کار در محیط های  LCD این دستگاه دارای

 .آزمایشگاهی را برای کاربر آسان می کند

درجه سانتیگراد کار   100تا  0از نوع شیشه ای که در دمای  HI1131B دستگاه مدل  pH الکترود 

 .می کند

 .نقطه ای می باشد  5کالیبراسیون دستگاه به صورت اتوماتیک و 

گاه دارای ویژگی هشدار می باشد ، در صورت بروز مشک برای الکترود و آلوده بودن بافر به  دست

می باشد و در صورت ذخیره دیتا شامل  GLP کاربر هشدار داده می شود. دستگاه دارای گزینه

 .بازخوانی می شود  GLP کالیبراسیون ، تاریخ ، زمان و... اطالعات ذخیره شده و با استفاده از گزینه

با   HI5522 رومیزی برای هر آزمایشگاهی ضروری به نظر می رسد. مدل  مولتی پارامتر  این دستگاه

ویژگی های متعدد خود و قابلیت تنظیمات متنوع بر اساس نیاز کاربران، دقت و کارایی باالیی را ارائه  

 .می کند

  

 HI5522 دستگاه رومیزی



 

 :جزئیات

شوری و مقاومت سنج رومیزی جهت مصارف  ،EC/ TDSو HI5522،  pH/mV/ISE دستگاه

 آزمایشگاهی و تحقیقاتی می باشد. قابلیت های متفاوت این دستگاه شامل دارا بودن نمایشگر

(LCD) رنگی بزرگ، کلید های لمسی خازنی و خروجی USB  جهت اتصال به کامپیوتر می

 .باشد

  یا pH,ORP  کان اندازه گیریدستگاه دو کاناله ای است که به کاربران خود ام  HI5522 دستگاه

ISE در یک کانال و EC,TDS,   شوری یا مقاومت را در کانال دیگر به صورت همزمان را می ،

 .دهد 

هانا  ISE و ORP و pH  است که رنج گسترده ای از الکترود های  BNCدارای ورودی1  کانال

 .را شامل می شود

HI5522 همراه با یک پراب هدایت سنج چهار حلقه ای ارائه می شود. این پراب می تواند رنج ،

 .را پوشش دهد mS/cm 1000.0  تا μS/cm 0.000 گسترده ای از

این دستگاه می تواند روی گزینه رنج اتوماتیک تنظیم شود که امکان انتخاب مناسب بین یکی از  

 μS/cm  )که تنها اطالعات را به صورتهفت رنج متفاوت هدایت و یا یک رنج ثابت 

 .نمایش داده می شود( به کاربران داده می شودmS/cm  یا

  دستگاه  تمام مشاهدات انجام شده برای انحرافات دمایی می توانند با سنسور دمایی موجود در داخل

می  تنظیم قابل سلسیوس  درجه درصد 10.00 تا 0.00 میزان از دمایی تصحیح ضریب. شوند تصحیح

 .باشد

می تواند تا پنج نقطه با انتخاب از بین پنج استاندارد ثابت یا  ISE ، در حالتHI5522  کالیبراسیون

  اطالعات  پنج بافری که توسط کاربر تعریف شده اند، در هر غلظت دلخواهی انجام شود.



 

 GLP خاب گزینهانت با توانند  می شیب و شده استفاده های استاندارد زمان، دیتا، شامل  کالیبراسیون

(Good Laboratory Practice) روی صفحه نمایشگر مشاهده شوند. 

بازه ی زمانی  100سه حالت مختلف جهت ثبت نتایج وجود دارد: اتوماتیک، دستی و خودکار. در هر 

هزار دیتا را به کامپیوتر    50هزار دیتا وجود دارد. همچنین می توان حداکثر میزان  100امکان ذخیره 

 .انتقال داده و ذخیره کرد

  :در یک نگاه HI5522 مشخصات دستگاه

  کار با دستگاه

می تواند اندازه گیری های خود را در حالت مختلف نشان دهد: اندازه   HI5522 اربر دستگاهک 

، رسم هم زمان نمودار و ثبت اطالعات. محدوده ی   GLP گیری پایه ای با یا بدون اطالعات

برنامه   alarm limits .پایداری کالیبراسیون نیز می تواند از بین سریع، متوسط و دقیق تنظیم گردد

 .زی شده می تواند در داخل و یا خارج حدود مجاز تنظیم شود ری

 رنگی گرافیکی (LCD) صفحه نمایشگر

روی صفحه، گرافیک و پیکر بندی   help یک نمایشگر رنگی گرافیکی، گزینه HI5522 دستگاه

 .معمول رنگی را دارا می باشد. این نمایشگر قابلیت رسم و نمایش هم زمان نمودار را نیز دارد

 ه لمسی خازنی صفح

این دستگاه دارای کلید های لمسی خازنی حساس می باشد که برای کلید زدن های دقیق جهت  

حرکت صفحه و فهرست بسیار مناسب است. کلید های طراحی شده در دستگاه شامل موارد زیر می 

 :شوند

ت های اندازه چهار کلید اختصاصی که برای استفاده های معمول شامل کالیبراسیون و تغییر در حال

 .گیری استفاده می شود

 .چهار کلید مجازی که بر مبنای استفاده کاربر ، کاربرد دارند 

تکنولوژی لمسی خازنی دستگاه اطمینان الزم را جهت عدم مسدود شدن کلید ها با محلول باقی مانده  



 

 .از نمونه، می دهد 

 پراب هدایت چهار حلقه ای 

دارای یک سنسور دمایی داخلی )جهت تصحیح اتوماتیک دما(   تمام اطالعات به وسیله این پراب که

می باشد، انجام می پذیرد. الکترود های چهار حلقه ای )که ساخته شده از پالتین هستند و بدنه ی آن  

می باشد( در برابر مواد شیمیایی خطرناک مقاومت باالیی  (PEI) ها از جنس پالستیک پلی اتریمید

ای به این پراب توانایی اندازه گیری در رنج های بسیار گسترده ای می  دارند. طراحی چهار حلقه 

 .دهد 

 انتخاب کالیبراسیون

کالیبراسیون دستگاه می تواند با شناخت اتوماتیک استاندارد، نیمه اتوماتیک، و دستی مستقیم برای  

و یا پنج بافر معمول  نقطه انجام شود. انتخاب می تواند از میان هشت بافر استاندارد  5کالیبراسیون تا 

انجام گیرد. برای کانال هدایت سنجی، می توانید کالیبراسیون را با تنظیم شناخت اتوماتیک استاندارد 

و یا تعریف خود کاربر همراه با انتخاب یک یا چند نقطه ای بودن آن انجام پذیرد. در هنگام انتخاب  

 .طه انجام دهید کالیبراسیون چند نقطه ای می توانید آن را تا چهار نق

 (CAL Check) تست کالیبراسیون

را به کاربران  pH هشدارهای مربوط به کالیبراسیون، مشکالت احتمالی حین کالیبراسیون الکترود

گوشزد می کند. نشانگرها شامل الکترود شکسته یا کثیف، بافر آلوده، زمان پاسخ الکترود و وضعیت  

 .انحراف و شیب مشخصات است، می شوند کلی الکترود مانند درصدی که بر پایه ی 

 GLP  اطالعات

HI5522  شامل مشخصه GLP  می باشد که با لمس یک کلید به کاربر اجازه مشاهده ی اطالعات

کالیبراسیون و اطالعات انقضای کالیبراسیون را می دهد. اطالعات کالیبراسیون شامل تاریخ، زمان، 

 .ن می باشداستانداردهای استفاده شده برای کالیبراسیو

 با انتخاب واحد های غلظتی ISE اندازه گیری

HI5522  به کاربران امکان کالیبراسیون و خواندن نتایج از غلظت های انتخابی را می دهد. انتخاب

  ،ppt، g/L، mg/mL، ppm،  mg/L، μg/L، ppb، μg/L،  mg/mL، M از بین واحد های



 

mol/L، %w/vن انجام می گیرد، و واحدهای تعریف شده توسط کاربرا. 

 :ذخیره سازی اطالعات

سه حالت مختلف جهت ذخیره سازی اطالعات روی دستگاه وجود دارد: اتوماتیک، دستی و  

بازه زمانی ذخیره کند . مقدار  100هزار دیتا را در  50خودکار. اتوماتیک و دستی می توانند تا مقدار 

هزار نقطه می باشد. ذخیره اتوماتیک،   100کلی ماکزیمم نقاط قابل ذخیره روی دستگاه شامل 

 .ویژگی ذخیره اطالعات بر اساس بازه ی زمانی و مدت نمونه گیری را دارد

  :انتقال اطالعات

که هر دو به   HI92000 و نرم افزار USB اطالعات می توانند به وسیله ی یک کامپیوتر با کابل

 .صورت جداگانه به فروش می رسند، منتقل شوند 

 Help گزینه

آماده و قابل استفاده می باشد. پیام ها و جهت یابی های  HELP  کلید  کمک متنی همواره به وسیله

آموزشی روی صفحه نمایشگر به سرعت و آسانی کاربر را جهت تنظیم و کالیبراسیون راهنمایی می  

 .ط هستندکنند. اطالعات کمکی نمایش داده شده به تنظیمات و گزینه های نشان داده شده کامال مرتب

 HI5522 مشخصات فنی

Temperature Resolution 0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K 

Temperature Accuracy ±0.2 °C; ±0.4 °F; ±0.2 K (without probe) 

ISE Range 1 x 10⁻⁶ to 9.99 x 10¹⁰ concentration 

ISE Resolution 1; 0.1; 0.01; 0.001 concentration 

ISE Accuracy @ 25 °C/77 

°F 

±0.5% (monovalent ions); ±1% (divalent 

ions) 

ISE Calibration Points 

automatic, up to five point calibration, 

five fixed standard solutions available 

(0.1, 1, 10, 100, 1000 choice of 

concentration) and five user defined units 



 

PH Electrode 

HI1131B glass body pH electrode with 

BNC connector and 1 m (3.3’) cable 

(included); 

EC/TDS Probe 
HI76312 platinum, four-ring EC/TDS 

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

Temperature Probe 
HI7662-T stainless steel temperature 

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

Power Supply 12 VDC adapter (included) 

Environment 
0 to 50°C (32 to 122°F; 273 to 323 K), 

RH max 95% non-condensing 

Dimensions 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) 

Weight 1.2 kg (2.64 lbs.) 

Ordering Information 

HI5522 is supplied with HI1131 pH 

electrode, HI7662-T temperature probe, 

HI76312 conductivity probe, HI76404W 

electrode holder, HI70004 pH 4.01 buffer 

solution sachet, HI70007 pH 7.01 buffer 

solution sachet, HI700601 electrode 

cleaning solution sachet (2), HI7082 3.5M 

KCl electrolyte solution (30 mL), 12 VDC 

power adapter and instructions. 

Method USP <645> Compliant 

Special Notes 

*Uncompensated conductivity (or TDS) is 

the conductivity (or TDS) value without 

temperature compensation. **Reduced to 

actual probe limits 

Warranty 2 years 

  

 


