
 

ORP متر HI991003 

  

ORP متر HI991003  HI991003 دستگاهی قابل حمل ، ضد آب ، جهت اندازه گیری pH 

/ pH-mV / ORP و دما است که به همراه یک کیف حمل مقاوم و یک الکترود pH / ORP 

 .بدنه تیتانیوم منحصر به فرد که دارای سنسور دما داخلی است ، می باشد

  

 HI991003 متر پرتابل مدلORP پی اچ متر و

HI991003 رگ چند وجهی است که نتایج حاصل از خوانش بز دی سی  ال  دارای  pH / pH-

pH-mV / ORP  01/0و دما را همزمان با pH و دقت pH ± 0.05 نمایش می دهد. 

همچنین دارای شاخص هایی برای وضعیت کالیبراسیون و ثبات و همچنین پیام های   LCD صفحه

 نیوم و مدل آناز جنس تیتا HI991003 آموزش روی صفحه است. مدل الکترود دستگاه

HI1297D الکتریکی  نویزهای و  است. این الکترود در محیط های مختلف در برابر مواد شیمیایی 

 .باشد می مقاوم

 در یک نگاه HI1297D مشخصات الکترود

 بدنه تیتانیوم که در برابر مواد شیمیایی قوی مقاوم است

 پین از پیش تقویت شده و مقاوم در برابر نویز برقی

 پارچه ای قابل استخراج برای پاک کردن هرگونه گرفتگی جانکشن 

 سنسور دما داخلی برای قرائت های جبران شده دما 

  



 

 : در یک نگاه HI991003 ویژگی های دستگاه

 ضدآب 

اگر دستگاه به طور تصادفی در یک مخزن سقوط کند ، با توجه به طراحی ضدآب دستگاه بر روی 

 .آـب شناور می ماند

 CheckTM سنسور

 .به کاربران امکان می دهد وضعیت الکترود را در هر زمان بررسی کنند 

  

 ORP و محدوده pH محدوده

 .است  pH 16.00تا  2-از  pH دامنه 

 .است ± ORP  mV 1999 محدوده

  

 کالیبراسیون خودکار دو نقطه ای

 10.01و  7.01،   4.01) کالیبراسیون یک یا دو نقطه به صورت خودکار با دو رنج بافر قابل انتخاب

 .انجام می شود (9.18و  NIST 4.01  ،6.86 یا

 جبران خودکار دما

 ی تغییر دما جبران می شود تمام خوانش ها برا

 .انجام میگیرد  Ph دمای نمایش داده شده در درجه سانتیگراد یا درجه فارنهایت به همراه خواندن 



 

 شاخص ثبات 

یک تایمررا نشان می دهد که وقتی خواندن به ثبات رسیده باشد ناپدید می   HI991003 دستگاه

 .شود

 HOLD دکمه

 .کند تا امکان ذخیره عدد اندازه گیری فراهم شود عدد خوانش را روی صفحه نمایش ثابت می

  

BEPS (سیستم پیشگیری از خطای باتری) 

اگر باتری کافی برای اندازه گیری دقیق وجود نداشته باشد ، دستگاه به طور خودکار خاموش می  

 .شود

 نمایش سطح باتری در هنگام راه اندازی 

 شاخص باتری کم

چشمک می زند تا وضعیت باتری کم   LCD شد ، نماد باتری دربا ٪5هنگامی که میزان باتری زیر 

 .را نشان دهد

  

 خاموش شدن به صورت خودکار

 .دقیقه عدم استفاده خاموش می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود 8دستگاه حداکثر پس از 

  

 



 

 HI991003 متر ORP جدول مشخصات فنی

  

  

pH Range  -2.00 to 16.00 pH 

Temperature Range  -5.0 to 105.0°C 

ORP Range  ±1999 mV 

mV  ±825 mV (pH-mV) 

pH Resolution  0.01 pH 

Temperature 

Resolution 
 0.1°C 

ORP Resolution  1mV 

mV Resolution  1 mV 

pH Accuracy  ±0.02 pH 



 

Temperature Accuracy  ±0.5°C 

ORP Accuracy  ±2mV 

pH Electrode  

HI-12963 pre-amplified pH and temperature 

probe with titanium body, Quick Connect 

DIN connector and 1 m (3.3') cable 

(included); please note: HI-12963 is limited 

to be used from 0 to 13 pH and from 0 to 80° 

Battery Type / Life  3 x 1.5V AAA / approx. 1400 hours of 

continuous use 

Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% 

Dimensions  154 x 63 x 30 mm 

Weight  196 g 

Case Protection 

Rating 
 IP67 

Electrode included  
HI-12973 pre-amplified pH/ORP with internal 

temperature sensor, DIN connector and 1m 

cable 

 


