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آناالیزر آزمایشگاهی  pH/ORPو دما
این دستگاه یک  pH/ORPمتر دیجیتال با قابلییی
نیایایی

مدل PHB-150

انیااههگیییر و

 pHدر مییویاوده  -2.00~16.00بیا دقی  ORP ،0.01در

مواوده  -1999~1999 mVبا دق  ،1 mVدما در باهه  -5~105 ˚Cبا
دق  0.1 ˚Cمیباشا.
 کاربر سریع ،ساده و قابل اعتااد
 کالیبراسیون آسان ،مطائن و پایاار
 پاسخ

سریع به تغییرات pH/ORP

 انااههگیر دما در دو

واحا  ˚Cیا ˚F

این دستگاه برا انااهه گیییر  pH/ORPمیویلیولهیا آبیی (آب
آشامیانی ،فاضالب شهر و پساب صنیتیتیی و )...در همییینیههیا
توقیقاتی ،حفاظ اه مویط هیس  ،صنایع (کنترل کیارایانیههیا
صنتتی و اط تولیا) ،متادن و  ...کاربرد دارد.
این دستگاه قابلی اتصال انواع سنسورها اه برناها متتبر دنیییا بیا
کانکتور استاناارد  BNCرا دارا میباشا .هاچنین سنسور دمیاییی اه
نوع استاناارد  NTCمیباشا ،که به مشتر در انتخاب سنسیورهیا
مورد نظر اود آهاد عال میدها.

مشخصات فنی
محدوده اندازهگیری

قابلیت ها

نگه داشتن چنیایین الیکیتیرود بیا

 قابلی انااههگیر  pH/ORPآب فوق االی
انواع آالیناهها.
 قابلی کالیبراسیون  pH/ORPدر سه حال
نقطها و سه نقطها .

و آبهیا حیاو
تیک نیقیطیها  ،دو

 قابلی اتصال انواع الکترودها شیشه ا  ،پیلیییایر و روکی
پالستیکی مقاوم در برابر اوردگی با جبران سیاه اتیومیاتیییک
دمایی جه انااههگیر ها صیوییی و دقییی میویلیولهیا
شیایایی اورناه.
 قابلی ثب و ذایره نتایج انااههگیر تا  891گروه داده.
 امکان اتصال به انواع پرینترها استاناارد با کابل  RS232جهی
ارائه گزارش پرینتی هاراه با ساع و تاریخ و کلیه پارامیتیرهیا
انااههگیر شاه در فرم استاناارد.
تلفن)128( 44 81 18 81 :
فاکس)128( 44 81 10 99 :

-5~105 ˚C
0.01
1 mV
0.1 ˚C
±0.01

pH
ORP

دما
pH

هم همان دما pH ،و .ORP

 مجهز به پایه استاناارد جه
قابلی تنظیم ارتفاع و جه .

pH
ORP

دما
دقت

 قابلی انااههگیر و ناای

-2.00~16.00
-1999~1999 mV

خطای اندازهگیری
واحد الکترونیک
کالیبراسیون

ORP

±1 mV

دما

± 0.3 ˚C

 8نقطها  2 ،نقطها و  3نقطها

 pHنقطه ایزوالکتریک

محلولهای بافر

7.00

قابلی کالیبراسیون با  1گروه استاناارد جهانی

منبع تغذیه

DC5V/1 W

اندازه/وزن

200×210×70 mm/0.5kg
LCD

نمایشگر
 >10e + 12 Ωمقاوم

ورودی سنسور pH

RCA(Cinch)， NTC30 KΩ

ورودی دما
ذخیرهسازی داده
خروجی پرینتر
عملگر چاپ

اطالعات کالیبراسیون
 891دسته داده انااههگیر شاه
دارد
نتایج انااههگیر
نتایج کالیبراسیون
دادهها ذایره شاه
5~40 ˚C

دما
شرایط کاری

BNC,

(غیر اشباع) %5~%80

رطوب نسبی
ارتفاع اه سط دریا

<=2000 m
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آناالیزر آزمایشگاهی  pH/ORPو دما


ویژگیهای منحصر بفرد صفحه کلید



تنظیمات پارامتر
کلید باال برای انتخاب یک مقدار





صفحه نمایش LCD







کالیبراسیون
مشاهده دادههای کالیبراسیون










خواندن
تایید انجام تنظیمات
تنظیم نقطه پایانی




خاموش و روشن کردن

ذخیرهی دادههای اندازهگیری شده
مشاهدهی دادههای ذخیره شده
خروج از صفحات

تغییر پارامتر اندازهگیری
کلید پایین برای انتخاب یک مقدار
جابجایی در صفحه تنظیمات

ویژگیهای منحصر بفرد صفحه نمایش





وضعیت خروجی داده

وضعیت کالیبراسون


وضعیت اندازهگیری

تنظیمات پارامتر

وضعیت الکترود (عمر سنسور)






شیب خط الکترود
مقدار pH/mV

خواندن خودکار
نقطه پایانی خودکار









دمای نمونه




فهرست خطاها
اطالعات ذخیره شده

 MTCو  ATCبه ترتیب جبران دمای دستی و خودکار

کانکتورهای ورودی و خروجی دستگاه





ورودی کابل برق
خروجی پرینتر

))128
تلفن:
128(( 44
44 81
44 18
44 81
تلفن03 :
فاکس)128( 44 81 10 99 :



کانکتور سنسور pH



کانکتور سنسور دما
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