
                                                                          
                                      

 ph  3مدل  متر قلمیHI9810 

محدود به  Hanna الکترود قابل تعویض شرکتو  متری میلی ۸ های قلمی با دهانه باریکمتر اچ پی

باشند و این سه مدل تا کنون آخرین پی اچ  می  HI98100 ,HI98103 ,HI98115سه مدل

 .اند باشند که به بازار عرضه گشته مترهای قلمی هانا می

جهت اندازه گیری میزان اسیدیته یا  جیبی و قابل حمل ، دستگاهی HI98103 متر قلمی phدستگاه 

 .می باشد 0.1بازی بودن محلول های آب می باشد. این دستگاه دارای الکترود قابل تعویض و با دقت 

دارای شاخص ثبات روی صفحه نمایش می باشد که باالترین سطح  HI98103 مدل pH تستر

دارای ، ویژگی خاموش شدن  HI98103 می کند. دستگاهاطمینان را در نتایج ، برای کاربر ایجاد 

 .خودکار می باشد که در مصرف باتری و صرفه جویی در مصرف انرژی تاثیرگذار است

 

 

 

 

 

 

 

https://hanna-iran.com/product-category/ph-meter/
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 pHمدل متر HI98103 مدل تعویض قابل الکترود باHI1271  

 
بکار رفته در  HI1271 است. الکترود مدل تعویض قابل از نوع  HI98103الکترود پی اچ متر مدل

از اتمام عمر مفید الکترود شما  شود و پس گیری پی اچ محلول استفاده می این مدل تنها جهت اندازه

 .توانید به راحتی و تنها با تعویض الکترود مجدداً از دستگاه استفاده نمایم می

 

 اتومات کالیبراسیون امکان با HI98103 مدل متر اچ پی
 

 phقلمی متر HI98103 باشد. می نقطه دو یا یک در دارای قابلیت کالیبراسیون اتومات 

جهت کالیبراسیون اگر دستگاه خاموش است، یکبار دکمه مشکی قرار گرفته بر روی دستگاه را فشار  

 دهید تا دستگاه روشن شود.

 

بر روی نمایشگر به نمایش در  CAL سپس یکبار دیگر دکمه مشکی را فشرده و نگه دارید تا عبارت

 .آید؛ در این زمان دستگاه وارد حالت کالیبراسیون شده است

 

زن بر روی نمایشگر  به طور اتومات و بصورت چشمک ۰۱٫۷ پس از ورود به حالت کالیبراسیون عدد

استاندارد همراه دستگاه را باز نموده و  ۷٫۰۱به نمایش در خواهد آمد و شما در این زمان باید بافر 

 .یا بسته بافر دستگاه قرار دهید ساشت را درون HI98103 الکترود پی اچ متر

 

بطور اتومات بافر استاندارد را  HI98103 قرار دادن الکترود دستگاه درون بافر پی اچ متربه محض 

بصورت ثابت در خواهد آمد و عالمت ساعت شنی بر روی نمایشگر به  ۰۱٫۷ تشخیص داده و عبارت

 نمایش در خواهد آمد.

 

https://hanna-iran.com/product/ph-electrode-hi1271/


                                                                          
                                      

باشد، تا زمانی که عالمت  عالمت ساعت شنی به این معنا است که دستگاه در حال کالیبره شدن می 

 .ارج نکنیدشود الکترود را از بافر خ شنی بر روی نمایشگر دیده می ساعت

 

توانید از حالت کالیبراسیون دستگاه خارج شوید و به  شما می شنی ساعت پس از ناپدید شدن عالمت

 های خود تنها با کالیبراسیون در یک نقطه ادامه دهید. گیری اندازه

 

را در دو   HI98103خواهید پی اچ متر کالیبره نموده اید و می ۰۱٫۷ در صورتی که دستگاه را در نقطه

 زن به نمایش در خواهد امد.  بر روی نمایشگر بصورت چشمک ۰۱٫۴ نقطه کالیبره کنید، عدد

 

قرار  ۰۱٫۴را باز نمایید و این بار الکترود دستگاه را درون بافر  ۰۱٫۴ حال باید درب بافر استاندارد

روی نمایشگر بصورت ثابت درآید. در این مرحله مجددآ عالمت ساعت شنی بر  ۴٫۰۱دهید تا عدد 

روی نمایشگر به نمایش در خواهد آمد و شما باید تا زمانی که این عالمت بر روی نمایشگر دیده 

 .شود الکترود را درون بافر نکه دارید می

 

مایشگر به نمایش در خواهد آمد بر روی ن Std پس از اتمام کالیبراسیون دستگاه در این نقطه عبارت

 باشد.  که بیانگر اتمام صحیح کالیبراسیون می

 

توانید  گیری خواهد شد و شما می بصورت اتومات وارد حالت اندازه HI98103 متر مدل pH حال

باشد را بر روی نمایشگر مالحظه  را که بیانگر کالیبراسیون دستگاه در این نقاط می ۷و  ۴های  تگ

 .نماید

 
 

 

 



                                                                          
                                      

 نمایشگر روی بر شنی ساعت عالمت

 

 ph اید که عالمت ساعت شنی بر روی نمایشگر اگر مرحله کالیبراسیون را خوانده باشید متوجه شده

گیری پی اچ متر  دهد که چه زمانی عمل اندازه عنوان راهنما به کاربر اطالع میبه  HI98103 قلمی متر

رسد. حال اگر این عالمت بر  گیری به پایان می شروع شده و چه زمانی عملیات کالیبراسیون یا اندازه

ها به میزان  گیری آمد امکان به وجود آمدن خطای انسانی در اندازه روی نمایشگر به نمایش در نمی

 .نمود االیی افزایش پیدا میب

 

 خودکار خاموشی زمان تنظیم امکان

 
pH متر مدل HI98103 جهت  پذیری برنامه نیز مانند اکثر پی اچ مترهای قلمی شرکت هانا قابلیت

 .خاموشی خودکار دستگاه را دارند

 یا و ۸ گذشتای تنظیم نمایید که پس از آخرین استفاده و پس از  توانید دستگاه را بگونه شما می

 .دقیقه بصورت خودکار خاموش گردد. این امر منجر به استفاده بهینه از باتری دستگاه خواهد شد ۶۰

تواند انرژی مورد نیاز دستگاه را  یون بوده و می باتری قرار گرفته بر روی دستگاه از نوع لیتیم

 .ساعت بصورت کار پیوسته فراهم آورد ۱۰۰۰ برای

  

 ضربه برابر در مقاوم پالستیکی قاب

 
گردد که دستگاه را از  درون یک قاب پالستیکی مقاوم عرضه می  HI98103پی اچ متر مدل

 .ددار مصون نگه می صدمه و ضربه هرگونه


