
 

 FC2022 پی اچ متر بلوتوث مدل

متر بلوتوث جهت استفاده در محصوالت غذایی از جمله لبنیات ، خمیر ، گوشت چرخ  pH این نوع

 . کرده و سایر نمونه های مواد غذایی نیمه جامد استفاده می شود 

غذا طراحی شده است ، دارای اتصالی باز  pH متر بلوتوث بی سیم که برای آزمایش سطح pH این 

و تمیز کردن بدنه و نوک مخروطی برای قرار دادن آسان آن در غذا  برای مقاومت در برابر گرفتگی 

 .شما منتقل می شوند  edge®blu یا Android یا Apple است. همه قرائت ها مستقیماً به دستگاه 

 FC2022 برخی ویژگی های پی اچ متر بلوتوث مدل

 pH متر بلوتوث  FC2022 فرموالسیون شیشه با دمای پایین .1

 متر بلوتوث  pH که FC2022 متر بلوتوث pH  دارای سنسور دما داخلی .2

FC2022   دارای یک سنسور دمای داخلی برای اندازه گیری و جبران دما

 .است

 FC2022 متر بلوتوث pH داده های زمان واقعی .3

 ®HALO ویژگی ها / مزایای  .4

 با یک برنامه Smart Bluetooth (Bluetooth 4.0) از طریق فناوری .5

Apple یا Android سازگار به دستگاه هوشمند Hanna متصل می شود. 

استاندارد موجود ، انجام می  pH تا پنج نقطه با هفت بافر pH کالیبراسیون .6

 .شود

کامل ، آالرم اندازه گیری،دکمه برچسب گذاری بر روی داده  GLP دارای .7

 و ثبت اطالعات با حاشیه نویسی های سفارشی

HALO®  زیر سازگار است با دستگاه های: 

 اندروید 



 

  4.3نسخه  Android ( و4.0سازگار با اکثر دستگاه های مجهز به فناوری هوشمند بلوتوث )بلوتوث 

 .یا باالتر

iOS 

iPad   یا جدیدتر 3نسل 

 یا جدیدتر 4S آیفون

iPod Touch  یا جدیدتر 5نسل 

 HI2202 دستگاه

( هستند که به آن  4.0ی فناوری هوشمند بلوتوث )اطالعات مربوط به اینکه کدام محصوالت دارا

 .نیز می گویند (LE) انرژی کم

 FC2022 مشخصات فنی پی اچ متر بلوتوث مدل 

Reference   single, Ag/AgCl 

Junction   open 

Electrolyte   viscolene 

Range   0 to 12 pH 

Tip Shape   conic (6 x 10mm) 

Diameter   6mm 

Overall Length   134mm 

Environment   
0.0 to 50.0°C, electronic module is not 

waterproof 

Recommended Operating 

Temperature 
  0.0 to 60.0°C 

Temperature Sensor   yes 



 

Body Material   PVDF 

Connection   
Bluetooth® Smart (Bluetooth 4.0), 10m 

range 

Battery Type/Life   
CR2032 3V lithium ion/approximately 500 

hours 

Hanna Lab App 

Specifications 
    

 Range   
-2.000 to 16.000 pH; ±800mV; -20.0 to 

120.0°C 

 Accuracy (@25°C)   ±0.005 pH; ±0.3 mV; ±0.5°C 

 Calibration Points   

up to five-point calibration with seven 

standard buffers (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 

9.18, 10.01, 12.45 pH) 

 Temperature 

Compensation 
  automatic from -5.0 to 100.0°C 

 Compatibility/System 

Requirements 
  

Hanna Lab App works with iPad 3rd 

generation or newer (including iPad mini) 

with Bluetooth® 4.0 technology and iOS 

7.1 or newer 

  

 


