
 

 HI2202 پی اچ متر بلوتوثی و رومیزی هانا

( 4.0)بلوتوث  Bluetooth® Smart با فناوری pH از الکترودهای  HI2202متر  pH دستگاه 

 . استفاده می کند

 ®Android یا Apple یا دستگاه سازگار edge blu به صورت بی سیم به pH این الکترودهای

 .استفاده می کند متصل می شوند Hanna که از برنامه آزمایشگاه

HI2202 کند  می استفاده داخلی دمای سنسور  از. 

ن از اندازه  برای اطمینا  pH قابلیت تشخیص الکترود  HI2202 پی اچ متر بلوتوثی و رومیزی هانا

 . گیری بدون نگرانی را دارد

 متر بلوتوث pH یکی از مهمترین ویژگی های ظاهری طراحی همه کاره دستگاه 

edge® blu HI2202  بر  نصب یا  رومیزی ، پرتابل  صورت به  استفاده  امکان  است که  

 .دارد را دیوار  روی

ه و الکترود ، نگهدارنده پای  شامل HI2202 یه طور اختصاری برخی از ویژگی های

بزرگ ، آسان برای خواندن، لمس خازنی ،   LCDنگهدارنده دیواری ،  

 USB ،پورتpH بررسی ونظارت بر الکترود CALپنج نقطه ای ،   pH کالیبراسیون

سنسور دمای داخلی،سازگاری     فناوری هوشمند بلوتوث ، دوتایی ،

 . و ... می باشد Android و iOS با

 HI2202 لوتوثی و رومیزی هانا مشخصات فنی پی اچ متر ب

Specification Name Detail 

 HI2202 مدل

pH Range 
pH: -2.000 to 16.000 (Standard Mode), -

2.00 to 16.00 (Basic Mode); ±1000 mV 



 

Specification Name Detail 

pH Resolution 0.001 pH, 0.01 pH; 0.1 mV 

pH Accuracy 

(@25°C/77°F) 
±0.01 pH, ±0.002 pH; ±0.2 mV 

pH Calibration 

5 points (Standard mode) 1.68, 4.01 

(3.00†), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45, 

and two custom buffers; 3 points (Basic 

mode) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01 

pH Temperature 

Compensation 
ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°F* 

Temperature Range -20.0 to 120.0 ºC, -4.0 to 248.0 °F 

Temperature Resolution 0.1 °C, 0.1 °F 

Temperature Accuracy ±0.5 °C, ±0.9 °F 

pH Electrode 
HI11102 glass body, gel filled pH 

electrode with temperature sensor 

Power Supply 5 VDC adapter (included) 

Environment 
0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% 

non-condensing 

Dimensions 202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x .05”) 

Weight 250 grams (8.82 oz.) 

Ordering Information 

HI2202 edge® blu includes benchtop 

docking station with electrode holder, 

wall mount cradle, USB cable, HI11102 

glass body, gel filled pH electrode with 

temperature sensor, pH 4 buffer solution 

sachets, pH 7 buffer solution sachets, pH 

10 buffer solution sachets, electrode 

cleaning solution sachets, 5 VDC power 

adapter, instruction manual and 

instrument quality certificate. 
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Special Notes 

* temperature limits will be reduced to 

actual probe/sensor limits ** with 

temperature compensation function 

disabled † pH 3.00 is only visible when 

using specific pH electrodes and will 

replace pH 4.01 buffe 

 


