
 

 

 HI4421 خرید و قیمت اکسیژن متر رومیزی هانا 

متر رومیزی هانا یکی از مدل های جرفه ای می باشد که در سطح تحقیقات  DO دستگاه .1

 .استفاده میشود

2. HI4421  دارای قابلیت اندازه گیری BOD , DO , OUR و SOUR می باشد. 

درصد انجام  )میلی گرم در لیتر( یا در ppm را می توان در محدوده DO اندازه گیری های .3

 .داد و دارای دمای اتوماتیک یا دستی و جبران فشار اتمسفر و جبران شوری دستی است

 .هانا هم به روش اتوماتیک و هم دستی کالیبره میشود HI4421 دستگاه .4

 .از اصل اندازه گیری قطبی استفاده می کند و دارای یک سنسور دما است DO الکترود  .5

 نتخاب وجود دارد: ورود به سیستم خودکار ، دستی و سه حالت ورود به سیستم قابل ا .6

AutoHold.   قسمت ورود به سیستم را برای حالت های خودکار یا دستی می   100حداکثر

 .توان ذخیره کرد

ورود به سیستم خودکار از یک منطقه و دوره نمونه برداری قابل انتخاب برخوردار است در  .7

ی در مورد کالیبراسیون کاربر از هر پارامتر و شامل اطالعات کامل GLP حالی که اطالعات 

 .اطالعات شناسایی برای دستگاه ، کاربر و شرکت می باشد

 HI4421 مشخصات فنی اکسیژن متر رومیزی هانا 

Range 
Dissolved 

Oxygen 

0.00 to 90.00 ppm; 0.0 to 600.0 % 

saturation 

  
Barometric 

Pressure 

450 to 850 mmHg; 560 to 1133 

mBar 

  Temperature 
-20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248°F; 

253.1 to 393.1 K 

Resolution 
Dissolved 

Oxygen 
0.01 ppm; 0.1% saturation 



 

  
Barometric 

Pressure 
1 mm Hg 

  Temperature 0.1°C/°F/K 

Accuracy 
Dissolved 

Oxygen 
±1.5% of reading ±1 digit 

  
Barometric 

Pressure 

±3 mm Hg + 1 least significant 

digit 

Measurement 

Modes 
  

direct DO; BOD (biochemical 

oxygen demand); OUR (oxygen 

uptake rate); SOUR (specific 

oxygen uptake rate) 

Calibration 
Dissolved 

Oxygen 

automatic/user standard, one or 

two points 

  
Barometric 

Pressure 
single point 

Temperature 

Compensation 
  

0.0 to 50.0°C; 32.0 to 122.0°F; 

237.1 to 323.1 K 

Salinity 

Compensation 
  0 to 45 g/L (ppt) 

Probe   

thin body, polarographic dissolved 

oxygen probe with internal 

temperature sensor and 1 m (3.3’) 

cable (included) 

Logging 
Record 

Samples 

up to 100 lots; 10,000 samples/lot 

for automatic logging;  5000 

samples/lot for manual logging 

  
Logging 

Interval 
from one second and up 

  Type manual, automatic 

GLP Features   
yes (last calibration data, 

calibration info) 



 

Alarm (DO, BOD, 

OUR, SOUR) 
  inside and outside limits 

PC Connection   opto-isolated USB and RS232 

Display   

graphic color LCD with on-screen 

help, graphing, language selection 

and custom configuration 

Power Supply   12 VDC adapter (included) 

Dimensions   
160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 

3.7”) 

Weight   1.2 Kg (2.6 lbs.) 

  

 


