
 

 HI96711C فتومتر کلر 

دستگاهی پرتابل و ترکیبی   HI96711C فتومتر کلر آزاد و کلر کل : HI96711C فتومتر کلر 

از دقت و سهولت استفاده در یک طراحی ارگونومیک و قابل حمل است. کاربر می تواند غلظت کلر  

با   (ppm) یتر میلی گرم در ل 5.00تا  0.00آزاد و کل را در نمونه های مختلف آب در محدوده 

 برای اندازه گیری کلر آزاد و HI93701-0 استفاده از معرفهای آماده تعیین کند. معرفهای

HI93711-0 برای اندازه گیری کل کل استفاده می شود. فتومتر HI96711  بسیاری از ویژگی

را دارد که برای تأیید عملکرد و   CAL Check های پیشرفته از جمله عملکرد منحصر به فرد

 .کالیبراسیون متر استفاده می شود

  

 HI96711C فتومتر کلر آزاد و کلر کل

برای اندازه گیری کلر آزاد و کل است. فوتومترهای قابل حمل هانا  HI96711 فتومتر قابل حمل

دارای یک سیستم نوری پیشرفته است. ترکیبی از المپ تنگستن ویژه ، یک فیلتر تداخل باند باریک ، 

 یلیکون هر بار خوانش دقیق فوتومتریک را تضمین می کند. ویژگی منحصر به فردو فوتودکتور س

CAL Check H هانا با استفاده از استانداردهای قابل ردیابی آماده و NIST  برای تأیید اعتبار

سنجی کالیبراسون و دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم قفل منحصر به فرد ، تضمین می کند 

هر بار برای حفظ طول مسیر ثابت در سلول اندازه گیری در همان موقعیت قرار می  cuvette که

 .گیرد

  

 در یک نگاه HI96711C ویژگی ها فتومتر

CAL Check  



 

 CAL امکان تأیید عملکرد و کالیبراسیون دستگاه را با استفاده از استاندارد ثانویه قابل ردیابی

Check NIST فراهم می کند. 

GLP  

 .تاریخ آخرین کالیبراسیون انجام شده توسط کاربر را ثبت می کند

 تایمر دستگاه

ثانیه برای واکنش شیمیایی را   30دقیقه و  3با استفاده از یک تایمر امکان اطمینان از زمان مناسب 

فراهم می کند. در پایان شمارش معکوس تایمردستگاه به طور خودکار خواندن را انجام می دهد. این 

 .ویژگی باعث تضمین ثبات در چندین کاربر می شود

Index Indent 

می کند.   دستگاه دارای شاخه ای است که امکان قفل و قرارگیری کلید را با درپوش قالب دار فراهم

به طور مداوم )همان موقعیت( ایندکس شود تا بتواند طول مسیر را  cuvette این تضمین می کند که

 .برای نتایج دقیق حفظ کند 

 شاخص المپ خنک کننده 

برای حفظ باند باریک طول موج ، الزم است که دمای ثابت از اجزای نوری حفظ شود. این فتومتر 

است که برای مدت زمانی کوتاه قبل از هر اندازه گیری نمایش دارای نشانگر المپ خنک کننده 

 .داده می شود تا به این ترتیب اجزاء خنک شوند و باالترین دقت ممکن را کسب کنند 

 پیام های خطا

را    no cap   ،over range   ،under range پیام های هشدار دهنده نمایشگر مشکالت از جمله 

 .شامل می شوند



 

 ارخاموش کردن خودک

دقیقه عدم استفاده هنگام اندازه گیری دستگاه اتفاق می افتد. در   10خاموش شدن خودکار پس از 

 .صورت عدم استفاده از دستگاه ، با خاموش شدن ،از هدر رفتن باتری جلوگیری می کند 

 نشانگر وضعیت باتری

 3 • نشان می دهد: این دستگاه دارای یک نشانگر سطح باتری است که عمر مجدد آن را به شرح زیر 

 ٪10 از کمتر ظرفیت اگر •  ٪33 ظرفیت برای خط  1 •  ٪66 ظرفیت با خط 2  •  ٪100 ظرفیت با خط

 .زند  می چشمک باتری نماد ، باشد

 واحدهای اندازه گیری

 .واحد مناسب اندازه گیری همراه با خواندن نمایش داده می شود

  

 HI96711C جدول مشخصات فنی

Free Chlorine Range 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) 

Free Chlorine Resolution 
0.01 mg/L (ppm) from 0.00 to 3.50 mg/L; 0.10 

mg/L above 3.50 mg/L 

Free Chlorine Accuracy ±0.03 mg/L ±3% of reading 

Total Chlorine Range 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) 

Total Chlorine Resolution 
0.01 mg/L (ppm) from 0.00 to 3.50 mg/L; 0.10 

mg/L above 3.50 mg/L 

Total Chlorine Accuracy ±0.03 mg/L ±3% of reading 

Chlorine Method 
adaptation of the USEPA method 330.5 and 

Standard Method 4500-Cl G 

  


