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جدول مشخصات فنی الف(   

ی   pH (19.99～2.00-)  رنج اندازه گتر

  pH 0.01 تفکیک پذیری ) وضوح (

   pH 0.05± دقت

  pH/3h 0.01± ثبات

( تصحیح دمای   ) دستر    (0～100)℃ 

اسیون اتوماتیک اسیون 3 و  2، 1 کالیتر نقطه کالیتر  

 CR2032باطری  منبع تغذیه

 

کلید ها  مشخصاتب(   
 

 (روشن و خاموش) (کلید 1
 

دن   دارید. هرا سه ثانیه نگ کلید دستگاه روشن یم گردد و برای خاموش کردن دستگاه کلید   با فشر
 

 ( کلید 2
 

دن کلید 2-1 ی هستید با فشر اسیون یم شوید مد  وارد  ( زمایی که در حالت اندازه گتر  . کالیتر

 را فشار دهید.  کلید   P5تا   P1از زمایی که در حالت تنظیمات هستید برای تغیتر ( 2-2

دن کلید  P1( هنگام نتظیم دما نمونه در منوی تنظیمات  2-3 به سمت چشمک زن روی عدد   برای تصحیح دمای  با فشر
 تغیتر یم کند. چپ 

 

 ( کلید 3

دن کلید 3-1 ی با فشر  عدد نمایش داده بر روی صفحه ثابت یم شود.     ( در حالت اندازه گتر

ی هستید اگر کلید 3-2  ثانیه نگهدارید وارد مد تنظیمات یم شوید.  3را به مدت  ( هنگایم که در حالت اندازه گتر

دن کلید 3-3 ات  ( هنگایم که در حالت تنظیمات ، پارامتر مد نظر را انتخاب کردید با فشر  مورد نظر برای اعمال تغیتر
پارامتر

ی کلید   ثانیه ، یک مرحله به عقب بر یم گردیم.  3به مدت  انتخاب یم شود و با نگه داشتر



 

دن کلید 3-4  تغیتر یم کند و با  ( هنگایم که در حالت تنظیمات پارامتر مد نظر انتخاب شده باشد با فشر
مقدار پارامتر

ی کلید  ه یم گردد.  3به مدت  نگهداشتر  مورد نظر ذختر
ات پارامتر  ثانیه تغیتر

 
 
 
 

 تنظیماتپ( 
 

P1  : تنظیم دما 
P2  :  ( انتخاب بافر استانداردUSA – NIST) 

P3  (℉ ا ی ℃دما )  : واحد 
P4  خاموش شدن اتوماتیک غتر  0دقیقه ، در صورت قرار دادن عدد  20تا  0: تنظیم خاموش شدن اتوماتیک ) از

 )فعال یم گردد
P5 برگشت به تنظیمات کارخانه : 
 

اسیونج(    کالیبر
 

اسیورود به حالت کال یبرا -1 اسیکال،   C1 شیصفحه نما د،یرا فشار ده   ون،یتر ود نقطه اول را نشان یم ونیتر  دهد. الکتر
pH  ود را در محلول بافر  د،یو خشک کن د ییرا در آب خالص بشو تا  د یو اجازه ده د یتکان دهابتدا کیم  ،دهید  قرار  pH  7.00الکتر

عدد  شگر ینما، د یرا فشار ده  شود، سپس داده یم شینما   صفحه یرو تا  شود، ثابت بماند  دار یکه قرائت پا  زمایی 

اسیکالتا   د یرا فشار ده  کلید  سپس ، یم دهد نشان را برای تایید بافر فعیل  7.00 د، صفحه و نقطه اول انجام ش ونیتر

اسیون تک نقطه ای    یرا برا C2 شینما اسیون نقطه دوم نشان میدهد ،در صورت  کفایت کالیتر تا  د یرا فشار ده  کلید کالیتر
اسیاز حالت کال  . د یشو  یتر اندازه گحالت و وارد  د یخارج شو  ونیتر

 
ودها-2 ود .دیو آنها را خشک کن د ییآب خالص بشو  را با  pH یالکتر ود را تکان  ،قرار دهید  pH 4.00 را در محلول بافر الکتر الکتر

 وداده 

را فشار دهید تا نمایشگر  سپس کلید  شود  نمایش داده و نماد شود  دار یکه قرائت پا  ثابت بماند تا زمایی  د یده اجازه

دن مجدد کلید  4.00عدد  اسیون نقطه دوم تایید شده و رو صفحه نمایش   را برای تایید نقطه دوم نمایش دهد ، با فشر کالیتر

C3   اسیون دو نقطه ای اسیتا از حالت کال د یرا فشار ده  کلید نشان داده میشود. در صورت کفایت کالیتر و  د یخارج شو  ونیتر
 . د یشو  یتر اندازه گحالت وارد 
 
ودها -3 ود .دیو آنها را خشک کن د ییآب خالص بشو  را با  pH یالکتر ود را تکان  ،قرار دهید  pH 10.00 را در محلول بافر الکتر الکتر

را فشار دهید تا  سپس کلید  شود  نمایش داده و نماد شود  دار یکه قرائت پا  ثابت بماند تا زمایی  د یده اجازه و داده 

دن مجدد کلید  10.00نمایشگر عدد  اسیون نقطه سوم تایید شده و   را برای تایید نقطه سوم نمایش دهد ، با فشر وارد کالیتر
 . د یشو یم  یتر اندازه گحالت 

 
اسیتواند کال یم شما توجه:   انجام دهد. خود بسته به نیاز سه نقطه را  ا ینقطه، دو نقطه  کی ونیتر

 
 
 



 
 

ی چ(   pHاندازه گبر
 
 ونه خود را وارد کنید. مدمای ن P1 با استفاده از تنضیمات در-1
ود -2 تا عدد ثابت شود و  د یکن  صتر  .ساکن باشد د یو بگذار  د یآن را تکان ده د،یکن  یتر محلول مورد اندازه گوارد را در دستگاه الکتر

جهت ثبت آسانتر شده است.  یتر محلول اندازه گ pH نشان داده شده مقدار عدد  .داده شود شیصفحه نما یرو  نماد 

 یم توانید عدد نمایش داده روی صفحه نمایش را قفل نمایید.  داده ها با استفاده از کلید 
 

 نکات مهمد( 
 
اسیکال  یدستگاه دارا نیا-1  .یم باشد سه نقطه ا ی، دو  کی ونیتر

اسیون تک نقطه ای  اسیاز اتمام کال پسدر حالت کالیتر  "L" ،یتر حالت اندازه گشدن به نقطه اول و وارد  ونیتر
ی پا ر د اسی، کالیم باشد   0.1± از  کمتر   یتر که دقت اندازه گ  سمت چپ نشان داده خواهد شد. زمایی صفحه  یتر نقطه  کی ونیتر

 
ی
 است.  کاف
اسیون دو نقطه ای -2 اسیکال  وقتر در حالت کالیتر اسینماد کال . د یشو  یتر اندازه گ حالت نقطه دوم تمام شد و وارد  ونیتر دو  ونیتر

ی صفحه نمایش   "L M"   نقطه و  4 یبافرها د،یکن  یم یتر را اندازه گ یدیاس یاگر فقط محلول ها. شود  نشان داده یمپایتر
اسیکال  یبرا7 اسیکال  یرا برا 10.00و  7.00 یبافرها د،یکن  یتر را اندازه گ ی  ایقل یاگر فقط محلول هاو  ونیتر  . د یانتخاب کن ونیتر
ده از  -3 ه کنید تا  pHزمایی که رنج گستر ی میکنید ، بهتر است دستگاه را در سه نقطه کالیتر هم در محلول های اسیدی را اندازه گتر

 داشته باشید. دقت و هم محلول های بازی 
اسیکالاز   نانیاطم یبرا،استفاده  پس از مدیر  د یبا pH یبافرها-4  تعویض شوند.  ونیتر
 
 
 
 
 


