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 مقدمه: 

پاارامتر   6گیاری   این دستگاه امکاان انادازه  متشکریم.  (Ph/Cond/Temp)از انتخاب شما بابت خرید دستگاه میکروپروسسور ضد آب 

لطفاا ببال از   آورد.  باا جاایگراری پاراب مباسا  را ماراهم مای       PH  /Cond  /Temp /ORP /TDS /Salinityمهم شیمیایی اعم از 

 استفاده، دمترچه راهبما را به دبت مطالعه مرمائید.  

Features )خصوصیات(: 

  نمایشگرLCD  پارامتر  6بررگ برای نمایش همرمان 

  دارای استانداردIP-57 ی ضدآب و مقاوم  برای بدنهABS 

  دارای بابلیت)ATC و تغییر واحد دمائی  (تعادل دمائی اتوماتیک°C /°F  

 گیری به محض نص  سبسور )مود(اندازه نمایش حالت 

 گیری  نمایش آیکن و واحدهای مرتبط با مود )حالت(اندازه 

  بابلیت نمایش بیشترین و کمترین مقدار(Max/Min) ها  داشتن داده و ثابت نگه(Hold) 

  ردن از دستگاه دبیقه در صورت استفاده نک 01ی باطری. خاموشی اتوماتیک بعد از  مصرف شدهنمایش کمبود یا مقدار 

 الکترودهای  آسانجایگذاری  امکانConductivity , ORP , PH بر. توسط خودکار 

 

 

1 



 
 

 
 

 :  Power/calibration  کلید    

 رود.  این کلید جهت روشن و خاموش کردن دستگاه بکار می .0

 شوید.  داشتن این کلید وارد حالت کالیبراسیون دستگاه می با مشار دادن و نگه .2

 :MODEکلید        

 رود. به کار می (Cond/TDS/Salt)گیری مورد نظر  این کلید جهت انتخاب حالت اندازه .0

  سوئیچ کرد. °Fو  C°توان بین واحدهای دمائی  داشتن این دکمه می با مشار و نگه .2
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گیری مخصوص این پارامترها را بر روی دستگاه  )شوری( بایستی پراب اندازه Salt/TDS/Condگیری پارامترهای  جهت اندازه :نکته

 نص  کبید. 

 کلید         : 

 ها  داشتن داده ثابت نگه .0

طوری که  رد. بهگیری شده را مشاهده ک مقادیر ثبت شده پارامتر اندازه Max/Minتوان  داشتن این کلید می با مشار و نگه .2

یا  Maxتوان بین  زن ظاهر شده و با مشاردادن مجدد این کلید می صورت چشمک در صفحه نمایش به Max/Minکلمات 

Min  .مقدار پارامتر ثبت شده جابجا شد 

 را برای چبد ثانیه مشار و نگه دارید.  H/Mکلید گیری  برای خارج شدن از این حالت و بازگشت به حالت اندازه .3

 

 : )پروسه کارکرددستگاه(مراحل کار

 لوازم جانبی: 

ببدی  د بررسی نمائید. مهرست کاالهای بستهبرا از این نظر که عاری از هرگونه صدمه باش  به محض دریامت کاالها، جعبه و تجهیرات آن

 شده را مالحظه کرده و از سالم بودن تمام تجهیرات دریامتی اطمیبان حاصل مرمائید. 

 شامل: جعبه 

، محلول محامظ ، درپوش ، باطری  1413ms/cm، محلول استاندارد   7 و4های بامر  ، محلول Conductivityدستگاه ، الکترود 

 شده ، مبوال دستی ، جعبه حمل.  نص 

 متر ORPو به صورت آبشبال )جداگانه(: الکترود 

 سازی)مقدمات(:  آماده

متر پیچانده و باز کبید پراب را با آب مقطر شسته و خشک  PHو  ORPدرپوش را باز کرده و بطری حاوی محلول محامظ را در مورد 

 طری نشت کبد، بعد از هربار استفاده، بطری را روی پراب نص  نمائید. محلول محامظ نباید از بنمائید. 

 رنید. سطح سبسور مشکی رنگ داخل الکترود را دست ن نکته:

 مراحل کالیبراسیون: 

 : PHدر مورد 

 شود.( نمایش داده می LCDروی  PHرا روی دستگاه نص  کرده )برای اطمیبان از اتصال صحیح الکترود، آیکن  PHپراب  .0

ثابت گردد. کلید       را مشار داده و نگه  LCDبرارداده و آن را به آرامی تکان دهید تا عدد روی  PH7الکترود را در محلول  .2

زن ظاهر  صورت چشمک به 7/00گردد و عدد  ظاهر می CALدارید تا وارد حالت کالیبراسیون شوید، در این صورت آیکن 

 گردد.  گیری نرمال باز می شده و دستگاه به حالت اندازهنمایش داده  "END"و سپس کلمه  "SA"شود. کلمه  می
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برارداده و آن را به آرامی تکان دهید تا  PH4شسته و آن را خشک نمائید. الکترود را در محلول بامر با آب مقطر الکترود را  .3

ظاهر شده و عدد  Calداریدتا وارد حالت کالیبراسیون شوید. آیکن   ثابت گردد. کلید       را مشار داده و نگه LCDعدد روی 

و بعد  "SA"برحس  % و سپس کلمه )، درصد شی  (PTS Percentage of Slopeثابت شد، به ترتی  عدد  4.00

"END"  بر روی صفحه ظاهر شده و کالیبراسیون با محلول بامرPH4 رسد.  به پایان می 

بیشتر باشد، پراب باید تعویض گردد.  %140کمتر یا از  %70از  PTS، اگر عدد 01یا  4بعد از کالیبراسیون با محلول بامر  .4

 باشد.  می  %100در حالت نرمال نردیک به  PTSمقدار 

 نکته:

 شود.  در صورت رد شدن کالیبراسیون ظاهر نمی "SA"آیکن  -0

 صورت گیرد.  01یا  4، و سپس با بامر PH7نقطه، کالیبراسیون باید ابتدا با محلول  3یا  2در صورت کالیبره دستگاه در  -2

 

 :(Salinity/ TDS/ Conductivity)در مورد کالیبراسیون  مراحل

نمایش  LCDهای آن روی  را بروی دستگاه نص  کرده که در صورت نص  صحیح آیکن Salt/TDS/Condپراب مربوطه  .0

 شود.  داده می

  ثابت گردد. سپس کلید        LCDبرارداده و به آرامی تکان دهید تا عدد روی  1413µs/cmپراب را در محلول استاندارد  .2

زند. زمانی که  چشمک می 1413Ms/cmو سپس عدد  CALکلمه را مشرده و نگه دارید تا وارد حالت کالیبراسیون شوید، 

گردد، به این ترتی  کالیبراسیون به  ظاهر می LCDبر روی  "END"و سپس  "SA"ثابت شد، کلمه  1413Ms/cmعدد 

 گردد.  گیری نرمال باز می پایان رسیده و دستگاه به حالت اندازه

نباشد،  oµs/cmاگر عدد نشان داده شده، در حالتی که دستگاه درون هیچ محلولی )در وابع در هوای آزاد( برار ندارد، صفر  .3

 را نمایش دهد.( oµs/cmصفر گردد. )دستگاه در حالت عادی باید عدد دستگاه را کالیبره نمائید تا نتیجه در هوا 

 نکته: 

باشد. )محلول  ی باال، بهتر می هایی در محدوده گیری در مورد اندازه µs/cm 12/88کالیبره دستگاه با محلول کالیبراسیون  .0

12/88µs/cm باشد.( به صورت آبشبال می 

 صورت خودکار در طی کالیبراسیون نمایش خواهد شد.  به CONDآیکن  .2

 در صورت رد شدن مراحل کالیبراسیون ظاهر نخواهد شد.  "SA"کلمه .3

 

 : (Measurement)گیری  مراحل اندازه

«PH» 

گیری برار  بعد از مراحل کالیبراسیون، الکترود را با آب مقطر شسته و خشک نمائید و الکترود را درون محلول نمونه برای اندازه .0

 دهید و به آرامی حرکت داده و صبر نمائید تا عدد نمایش داده شده ثابت گردد. 
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«ORP» 

 ظاهر گردد.  ORPرا نص  کرده تا آیکن  ORPالکترود مربوط به  .0

مخصوص برای اطمیبان  ORPتوانید توسط محلول  باشد. ولی این مراحل را می ، مراحل کالیبراسیون ضروری نمی ORPای بر .2

 از سالمت الکترود انجام دهید. 

گیری برار دهید و مبتظر بمانید تا عدد  الکترود را با آب مقطر شسته و خشک نمائید، سپس داخل محلول نمونه برای اندازه .3

 ثابت گردد. 

 نکته: 

 شود.  گیری دستگاه تجاوز کرده باشد نمایش داده می زمانی که عدد از محدوده اندازه "……"عالمت  (0

گیری، الکترود را با آب مقطر شسته و بطری حاوی محلول محامظ و درپوش را جایگذاری نمائید. بطری حاوی  بعد از اندازه (2

 محلول )نگهدارنده( باید همیشه حاوی محلول نگهدارنده باشد. 

« Salt/Tds/Conductivity» 

گیری برار دهید و مبتظر بمانید  نمونه برای اندازه بعد از کالیبراسیون، الکترود را شسته و خشک نمائید، سپس داخل محلول .0

 تا عدد ثابت گردد. 

 مشار دهید.  (Salt/Tds/Cond)را برای انتخاب پارامتر مورد نظر  Modeکلید  .2
 

 نکته: 

 شود.  گیری دستگاه تجاوز کرده باشد، نمایش داده می ی اندازه زمانی که عدد از محدوده "……"عالمت  .0

 ( pptیا   ms/cm  ،ppmگردد. ) صورت خودکار انتخاب می گیری در مورد هر کدام از پارامترها به اندازهواحدهای  .2

 گیری، الکترود را با آب مقطر شسته و درپوش آن را بگذارید.  بعد از هربار اندازه .3

 کلیدهای توابع: 

 :باشد می کاربرد 2 دارای H/M کلید

برای خارج شود. روی صفحه نمایش داده می HOLDرا برای ثابت نگه داشتن مقدار عددی، مشار دهید، در این صورت آیکن :  کلید      

 را دوباره مشار دهید.   شدن از این حالت کلید       

توان مشاهده کرد.  می را گیری شده مقادیر ثبت شده پارامتر اندازه Max/Minاین کلید را مشار داده و نگه دارید، در این صورت مقدار 

 مجدداً کلید       را مشار دهید تا از این حالت خارج شوید. 

 

 باشد:  کاربرد می 2 دارای Modeکلید 

  (Salt/Tds/Cond)گیری  جهت تغییر حالت اندازه .0

 تبدیل کرد.  F°به  C°توان واحد دما را از  داشتن این کلید، می با مشار دادن و نگه .2
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 نکته: 

 شود.  طور خودکار خاموش نمی ، دستگاه بهMax/Minدر حالت  (0)

 مک زد، باطری باید تعویض گردد. در زمانی که آیکن باطری چش (2)

 : (Maintenance)نحوه نگهداری 

 جایگذاری باطری: 

 با استفاده از پیچ گوشتی، پیچ را از درپوش کالهک باطری باز نمائید.  .0

 ها جایگذاری نمائید.  را با توجه به بط  AAA(UM-04)باطری  .2

 گوشتی، پیچ آن را سفت نمائید.  درپوش باطری را گذاشته و با پیچ .3

 های باطری اطمیبان داشته باشید.  نکته: از وضعیت بط 

 نحوه جایگزینی الکترود: 

 های ساعت بچرخانید و باز کبید.  حلقه مشکی رنگ )طوبه( باالی الکترود را در جهت عکس عقربه .0

 ماژول الکترود را به سمت بیرون کشیده  .2

 رود جدید را به دبت بر روی سوکت دستگاه نص  نمائید. الکت .3

 ی دستگاه را نص  نمائید.  طوبه .4

های  ، ، صبایع شیمیایی، برج(بویلرهابخار)های  ها، دیگ ها، آکواریوم های ضدیخ های کشت میکروبی، باسازی آزمایشگاه کاربردها:

ها، صبایع غذایی، صبعت  صبایع پتروشیمی، دارویی و غذایی، پرورش ماهی های آشامیدنی، تصفیه آب و ماضالب، خبکسازی، آب

 …های آبی و  ن، صبایع آبکاری ملرات، استخرهای شبا، درمانهای معدنی برای نمو، گیاها آبکشاورزی، 
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