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  معرفی اجزای سيستم
  در زیر نمای کلی اجزای دستگاه را مالحظه می کنيد.

  
  

  ورودی برق
از طریق سيم مخصوصی که در جعبه دستگاه وجود دارد، می بایست به پریز برق متصل  ،این ورودی

ولت کار کند و بنابراین در کشورهای مختلف قابل  240تا  110شود. این دستگاه می تواند با ولتاژ بين 
  استفاده است.
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  pHورودی سنسور 
  به این ورودی متصل می شود.BNCاز طریق سيم مخصوص  pHسنسور 

  دی سنسور دماورو
  از طریق این ورودی، سنسور دما به دستگاه متصل می شود.

  نمایشگرهای عددی
  باال و پائين، رقمی 4دو نمایشگر عددی با شامل 

  )دُموضعيت (نمایشگرهای 
یا  (C) ، سانتی گراد(Automatic) یا اتوماتيک (Manual) دستگاه ممکن است در مدهای دستی

باشد که نمایشگرهای مد، وضيت جاری دستگاه را نشان می  (mV)یا ميلی ولت  pH، (F) فارنهایت
  دهند.

  دکمه های صفحه لمسی
  )powerدکمه روشن/خاموش (

بين حالت روشن و خاموش جابجا می شود. هنگامی که دستگاه در حالت  powerدکمه  لمسبا 
مصرف برق دستگاه کمتر های پنل خاموش می شود تا  LEDخاموش باشد، جميع سون سگمنتها و 

  ها کار عادی خود را خواهند داشت. LEDشود. اما در حالت روشن سون سگمنتها و 
و بالفاصله دستگاه روشن می شود.  powerدکمه  ثانيه 1لمس هنگامی که دستگاه خاموش است با 

  دستگاه خاموش می شود. powerدکمه ثانيه 1با لمس 
  (CAL)دکمه کاليبراسيون 

وارد منوی کاليبراسيون می  CALدکمه  ثانيه   2 لمسهر گاه بخواهيم دستگاه را کاليبره کنيم، با 
 شویم.

  توجه :فقط درصورتی که دستگاه نياز به کاليبراسيون دارد به این منو وارد شوید..
  )memدکمه حافظه (

در حافظه ذخيره  pHزده شود، مقدار جاری  memهنگامی که در منوی کاربر هستيم، هر گاه دکمه 
  آخر را در حافظه خود نگهداری می کند. pHتا  20می شود. این دستگاه 

  SETدکمه 
این دکمه برای انتخاب کردن واحدهای اندازه گيری، استفاده می شود. مقدار دما می تواند برحسب 

  باشد. pHمی تواند برحسب ميلی ولت و یا  pHسانتی گراد یا فارنهایت باشد و مقدار 
  کاهشو  افزایشدکمه های 

هنگامی که سنسور دما به دستگاه متصل نباشد، با دکمه های باال و پایين می توانيم مقدار دما را 
تنظيم کنيم. البته دکمه های باال و پایين کاربردهای دیگری نيز دارند که در ادامه به کاربردهای آنها 

  خواهيم پرداخت.
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  راه اندازی سيستم
  اندازی سيستم به ترتيب زیر عمل کنيد: لطفا برای راه

  دستگاه را بر روی ميز قرار دهيد. .1
  سيم برق مربوط به دستگاه را به محل ورودی برق متصل کنيد. .2
 اه را به برق متصل کنيد. دو شاخه دستگ .3
نمایشگرهای  لوگو  نمایشبعد از  به برق دستگاه روشن شده دستگاه با اتصال دوشاخهبا  .4

لمس ثانيه  2دستگاه، دکمه روشن/خاموش را  استفاده ازخاموش می شود. برای دستگاه 
 روشن شود.نمایشگر هاتا  کنيد

هنگامی که دستگاه را به برق متصل می کنيد، در لحظه روشن شدن، دستگاه اقدام توجه : .5
تا ده ثانيه پس از روشن شدن دستگاه از لمس کردن به کاليبره کردن صفحه لمسی می کند، 

. همچنين مطمئن شوید که هيچ وسيله ای بر روی صفحه فحه دستگاه خودداری کنيدص
دستگاه قرار نداشته باشد. در صورت لمس شدن صفحه لمسی، در ابتدای روشن شدن 

دستگاه، صفحه لمسی از کار می افتد که در این صورت می بایست دستگاه را از برق جدا 
 تگاه را مجددا به برق متصل کنيد.دقيقه صبر کنيد و سپس دس 1کنيد و مدت 

  
 

  اندازه گيری با سيستم
 باال هنگامی که دستگاه روشن می شود، در منوی کاربر قرار می گيرد. در این حالت، بر روی نمایشگر

، دما نمایش داده می شود. در صورت تمایل با پائيننمایش داده می شود و بر روی نمایشگر  pHمقدار 
  نمایش مقادیر بر روی نمایشگرها را می توانيد تغيير دهيد. واحد  SETزدن دکمه 

قرار ميگيرد. در  (Manual)هنگامی که سنسور دما به دستگاه متصل نباشد، دستگاه در مد دستی 
  این حالت، با دکمه های باال و پایين می توانيم مقدار دما را تنظيم کنيم. 

 کاليبراسيون
  .را به دستگاه متصل نمائيد  phدستگاه را روشن کرده الکترود 

  قراردهيد. 7را با آب مقطر شسته خشک نموده در بافر phالکترود 
ودر  07.00را شناسائی و در نمایشگر پائين مقدار 7ثانيه لمس کنيد. دستگاه بافر 2را    CALکليد 

  نمایش ميدهد.  Auto   نمایشگر باال
  گردد.  Save  کاليبره شده درحافظه 7ه با بافر را لمس کنيد تا دستگا  CALکليد 

  قرار دهيد.10یا  4مجددا الکترود را شسته وخشک کرده در بافر 
 04.00را شناسائی و در نمایشگر پائين مقدار 10یا  4ثانيه لمس کنيد. دستگاه بافر 2را   CALکليد 

  نمایش ميدهد.  Auto   و در نمایشگر باال  10.00یا
شده.سپس   Save  کاليبره شده درحافظه  10یا 4ستگاه با بافر  را لمس کنيد تا د  CALکليد 

  الکترود نمایش داده ميشود. Slop  مقدار   
  ال دستگاه کاليبره و آماده استفاده ميباشد.ح

محلول مشروط به دقيق بودن بافرها و   ph:  دقت کاليبراسيون و همچنين دقت در قرائت توجه 
دما را  سنسور phدما قبل از کاليبراسيون ویا اندازه گيری تاثير سالمت الکترد بوده برای رفع خطای 

یا سنسور دما را از دستگاه جدا نموده دمای محلول را با لمس کليدها ی داخل محلول قرار دهيد 
  افزایش یا کاهش بصورت دستی وارد نمائيد.
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  کاليبراسيون سنسور دما
تصحيح دما چنانچه دمای قرائت شده توسط سنسور دما با دمای واقعی اختالف داشته باشد.برای 

  سنسور دما را به دستگاه وصل نمائيد.
ثانيه دوشاخه را به برق زده با روشن شدن دستگاه کليد 30دوشاخه دستگاه را از برق بکشيد.پس از 

CAL   .را لمس کنيد  
مایشگر دما سنسور را نمایش ميدهند با لمس کليد های افزایش یا کاهش مقدار دقيق دما را هردو ن 

  را لمس کنيد.   CALدر نمایشگر باال وارد نموده سپس کليد 
  سنسور دما کاليبره ميشود   Endبا نمایش 

  
  استفاده از حافظه

در حافظه ذخيره  pHجاری زده شود، مقدار  memهنگامی که در منوی کاربر هستيم، هر گاه دکمه 
  آخر را در حافظه خود نگهداری می کند. pHتا  20می شود. این دستگاه 

و  کنيممی  لمسرا پایين  memثانيه دکمه  3های ذخيره شده را ببينيم، به مدت  pHهر گاه بخواهيم 
را  S 01می رویم. در این حالت بر روی سون سگمنت پایينی عبارت  )memoryحافظه ( به منوی

است. بر روی سون سگمنت باالیی نيز  1شده در خانه  storeنمایش می دهد که نشان دهنده مقدار 
ذخيره شده را نشان می دهد. با دکمه های باال و پایين می توانيم بين خانه های مختلف  pHمقدار 

دیمی تر نمایش مقادیر ق ،حاوی آخرین مقدار ذخيره شده است و با اعداد بزرگتر 1جابجا شویم. خانه 
  داده می شود. 

ثانيه می توان اطالعات موجود در  3به مدت  setدکمه  لمسهستيم، با  memهنگامی که در منوی 
  حافظه را پاک کرد.

  خارج شد و به منوی اندازه گيری بازگشت. (memory)حافظه  می توان از منوی memبا زدن دکمه 
 


