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  Milwaukee PH 55 PRO  متر قلمی آزمایشگاهی PH معرفی دستگاه

   ph متر قلمی و تستر دماي آزمایشگاهی میلواکی PH55 PRO  جایگزین دستگاه پی هاش
  .قبلی را بر طرف نموده استمی باشد که تمامی معایب مدل  Milwaukee PH55  متر

متر قابل تعویض و صفحه نمایش ال سی دي دو خطی جهت  PH این دستگاه مجهز به پروب
نمایش همزمان دما و پی هاش می باشد. این قابلیت دستگاه را قادر می سازد تا با جایگزین کردن 

آزمایشگاهی، اکواریوم ها ، تجهیز براي انواع کاربرد ها نظیر صنایع    ph سایر پراب هاي یدکی
کشت هیدروپونیک و باغداري، استخرها همچنین مصارف آموزشی و حتی صنایع نوشابه و آبجو 

 بافر توسط) شاخص( اي نقطه دو یا یک اتوماتیک و   سازي و غیره آماده شود. کالیبراسیون سریع
 حصر به فرددیگر ویژگی هاي من IP استاندارد با دستگاه بودن آب ضد و   موجود هاي

Milwaukee pH55 PRO  می باشد.  
 -+/ 0,5  و pH  0,1 ± گیري اندازه  با دقت    ph55 PROمیلواکی PH  و دما آب ضد   تستر
  شود.می عرضه بازار به دقیق کاربردي مصارف براي فارنهایت درجه 1 تلورانس و سانتیگراد درجه



   
و دقت باالتري را به این تجهیز اندازه  سنج سرعت  pH این بافري 2 اتوماتیک کالیبراسیون

 و قلمی ، سبک  ساده طراحی دهد   و ... می هانا متر  PH مشابه هاي مدل به نسبت  گیري
س بدنه محکم، مقاوم و دوام باال در محیط هاي آزمایشگاهی و خورنده این تجهیز جن   ارگونومیک

  .است نموده تبدیل شیمیایی تجهیزات حیطه در کاربردي هر براي ارزشمند ابزاري به  را

  واکیلمتر قلمی می PH ویژگی هاي طراحی و ساختار دستگاه
 سبک قابل حمل و قلمی از جنس پالستیک مقاوم در برابر مواد  طراحی آرگونومیک کوچک

 ip 65 خورنده و به صورت کامل ضد آب
 طول عمر باالي تجهیز اندازه گیري به علت تعویض پروب PH متر(pH Mi56P) 
 اچ پی سنجش پراب واسطه به دقیق و  اندازه گیري راحت و پاسخگویی سریع Double 

Jancion 
  از روي ال سی دي کریستال مایع داراي واحد هاي اندازه گیري و نماد هاي خوانش سریع مقادیر

 وضعیت دستگاه
 در شده ذکر موارد دیگر و 7,0 و 4,0  کالیبراسیون سریع و مطمئن با وجود دو بافر استاندارد 

 دستگاه کالیبراسیون روند تایید گزارش همراه به جدول
 قابلیت اعمال پارامتر جبران دمایی ATC  مقادیر اندازه گیري شدهبه 
 قابلیت فریز داده hold  براي جلوگیري از دست رفتن مقدار اندازه گیري شده 
  ساعت با استفاده از باطري ها مرغوب 300توانایی کار مداوم به مدت 

  متر و پروب PH شرایط نگهداري و استفاده از دستگاه
 تمام سنسورهاي متصل به پروب PH  هستند با گذشت عمر کاري رمان متر داراي عمر محدود

و  pH پاسخ دهی دستگاه به ندرت بیشتر می شود این روند را می توان با نگهداري صحیح تستر
 تجهیزات از بتوان تري طوالنی مدت براي و شوند   پراب آن کاهش داد تا نتایج سریعتر و دقیقتر

 کرد استفاده متر اچ پی خصوصا آزمایشگاهی
 در هنگام استفاده از Milwaukee Waterproof  PH 55 PRO   به موارد زیر دقت کنید 
 همیشه سنسور را درپوش پر از بافر یا محلول نگهداري  (MA9015)   قرار دهید توجه کنید که

 .از آب استفاده نکنید
  
 
  

https://www.seeanshop.com/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88/q/ph--%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7


  
 

 پروب سنسور  به صورت مرتب  ph  متر خود را در  MA9016 کمک وبه  خیس نگهدارید 
 کنید تمیز  محلول

  بعد از تمیز کردن و یا بعد از نگهداري طوالنی مدت و حتی قبل از آزمایش ، دستگاه را کالیبره
 تنظیم شود   pH سنسور روي بر   کنید تا تغییرات

 پروب را به آرامی در نمونه فرو کنید و منتظر نتیجه مطلوب باشید!!!!!! 
  
  

   PRO 55 PH Milwaukee مدل میلواکی متر ph دستگاه فنی مشخصات جدول

  

 

 

pH 16.0 to 2.0- گیري اندازه محدودهph  

140.0°F to 23.0 / 60.0°C to 5.0- دما گیري اندازه محدوده 

pH 0.1 رزولوشنph  

0.1°F / 0.1°C دما رزولوشن 

pH ±0.1 دقتph  

±1°F / ±0.5°C دما دقت 

pH ±0.1 
 دستگاه صحیح کارکرد EMC ( PH EMC  : دقت

 الکترومغناطیس هاي محیط در

±0.6°F / ±0.3°C دقت EMC دما 
 memorized of sets 2 with points 2 or 1 automatic,

9.18) 6.86, 4.01, or 10.01 7.01, 4.01, (pH buffers کالیبراسیون 

60°C to 5- from automatic, دمایی جبران ATC 

life) extended for junction double (Replaceable Mi56P پراب 

100% RH max 122°F; to 32 / 50°C to 5- محیطی شرایط 

(included) A76 LR44, IEC 1.5V; x 4 باتري 

use of hours 300 approx. باتري عمر 

use-non of minutes 8 after خودکار شدن خاموش 
254 × 67 × 47 mm ابعاد 

g 99.2 وزن 
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