
راهنماى استفاده از

pH با مانيتور mV كنترلر ديجيتالى

قبل از استفاده به ولتاژ برق مصرفى مندرج در پشت دستگاه توجه و 
دستورالعمل را به دقت مطالعه نماييد.



راهنماى پانل دستگاه

راه اندازى و كاليبره كردن

1- دستگاه را مطابق برق مصرفى به برق بزنيد.
pH (شماره2) در پشت دستگاه  pH را به سوكت ورودى  الكترود زرد رنگ   -2

وصل كنيد.
pH را از بطرى نگهدارنده الكترود جدا كنيد (ابتدا درپوش محفظه  3- الكترود 
باال  سمت  به  دادن  تكان  با  آرامى  به  را  الكترود  سپس  بچرخانيد  كمى  را  بطرى 

بكشيد و از محفظه نگهدارنده خارج نماييد.)
4- سپس الكترود pH را داخل محلول بافر استاندارد pH7 فرو بريد. چند ثانيه 
صبر كنيد، پيچ گوشتى سياه رنگ را داخل ورودى CAL قرار داده و pH را روى 

عدد 7 تنظيم كنيد تا نمايشگر دقيقاً عدد 7.00 را نشان دهد.
5- الكترود pH را از محلول بافر خارج كنيد و با آب تميز بشوييد.

6- حال براى كسب اطمينان از كاليبره صحيح دستگاه، الكترود pH را داخل محلول 
4استاندارد بافر 4استاندارد بافر pH4 فرو بريد. چند ثانيه صبر كنيد، پيچ گوشتى سياه رنگ را داخل 

ورودى SLOPE  قرار داده و pH را روى عدد 4 تنظيم كنيد تا نمايشگر دقيقاً عدد 
4.00 را نشان دهد. (مى توانيد pH را روى عدد 10 نيز تنظيم كنيد كه در اين 

                             mVmV 1- نمايشگر نمايشگر
                              pH 2- نمايشگر

                                                 pH7 3- كليد تنظيم
        pH4 4- كليد تنظيم

          HI/LO 5- كليد عملكرد
6- نمايشگر فعاليت زياد دستگاه

7- نمايشگرفعاليت كم دستگاه

mV/SETmV/SET 8- كليد                              8- كليد                             
                              9- كليد تنظيم دستگاه                              9- كليد تنظيم دستگاه

                                                 10- چراغ كنترل بازدهى                                                 10- چراغ كنترل بازدهى
11- آداپتور

12- دوشاخه 
13- پيچ گوشتى                  



صورت بايد از محلول بافر  pH10 به جاى محلول بافر pH4 استفاده كنيد)
بشوييد.  تميز  آب  با  را  آن  و  بياوريد  بيرون  بافر  محلول  از  را   pH الكترود   -7
بايد تمامى مراحل 1 تا 7 را جهت كاليبره  pH جديد  (هنگام استفاده از الكترود 

شدن انجام دهيد)
8- پس از انجام عمل كاليبره، الكترود را داخل آب مورد نظر قرار دهيد تا مقدار 

pH آن را اندازه گيرى كنيد.

mV نحوه تنظيم

1- كليد mV/SET را جهت تنظيم روى كليد SET قرار دهيد.
2- هنگامى كه كليد mV/SET را در موقعيت SET قرار مى دهيد تا ميزان مورد 
نظر را تنظيم كنيد، چراغ كنترل بازدهى خاموش مى شود. پس از تنظيم عدد مورد 
نظر، نمايشگر دقيقاً آن عدد را نشان مى دهد. مقدار استاندارد ORP در آكواريوم 

هاى آب شيرين 250 و در آب شور 350 مى باشد.
3- حال كليد mV/SET را براى اندازه گيرى ORP روى mV قرار دهيد.

4-  به منظور كنترل كيفيت آب، اُُزن را به آداپتور كنترلر mV متصل نماييد.
5- الكترود mV را داخل آبى قرار دهيد كه مى خواهيد مقدار mV آن را اندازه 

گيرى كنيد.
HL/LO طبق تنظيم شما شروع به كار مى كند در اين لحظه كليد mV 6- حال كنترلرmV 6- حال كنترلرmV

را در موقعيت LO قرار دهيد تا اگر مقدار ORP روى صفحه نمايش كمتر از مقدار 
ORP تنظيم شده باشد، اُُزن متصل به آداپتور كنترلر شروع به كار كند تا مقدار

را به ميزان تنظيم شده برگرداند و در صورتى كه عدد روى صفحه نمايش از مقدار 
تنظيم شده باالتر رود، كليد HI/ LO را در موقعيت HI قرار دهيد. الزم به ذكر است 

اين كليد در آكواريوم كاربردى ندارد و فقط براى مصارف صنعتى به كار مى رود.

نحوه تميز كردن دستگاه 

1- هنگام تميز كردن، دستگاه را بايد از برق بكشيد.
خيس  دستمال  از  هرگز  و  نماييد  تميز  خشك  دستمال  با  هميشه  را  دستگاه   -2

استفاده نكنيد.
3- بهتر است الكترود pH را هر 3 تا 6 هفته يكبار كاليبره كنيد تا از دقت در اندازه 

گيرى اطمينان حاصل كنيد.



Measurement: pH : 0 to 14 pH
mV: -01999 to +1999 mV
resolution: pH : 0.01 pH
mV: 1 mV Accuracy at 25

0
C : ±(0.1% + 2 digits) after calibrating

Impedance: 1012 ohms
Set Range: -500 to 500 mV
Relay Contact: 5A for 240V AC
Control Output Voltage: Same as plug in AC voltage
Display: pH 0.4” LED, 3½ digits
               mV 0.56” LED, 3½ digits
Operating Temperature: 0 to 50

0
C (32 to 122

0
F)

Operating Humidity: Max. 90%
Power Consumption: Approx, 3 watts
Dimension: 165 × 105 × 65 mm (6.5 × 4.1 × 2.6 inch)

محتويات :
كاورشيشه اى محافظ مانيتور ........... يك عدد
پايه ........................................... دو عدد
آداپتور ...................................... يك عدد
نگهدارنده .................................. يك عدد

الكترود ORP ............................. يك عدد 
الكترود pH ................................ يك عدد
محلول بافر pH7 ........................... يك عدد
محلول  بافر pH4  ......................... يك عدد
قالب فلزى .................................. يك عدد
 سيم برق ................................... يك عدد

مشخصات كلى

مناسب براى محيط هاى سرپوشيده.
 اطمينان يابيد كه دوشاخه به درستى به پريز برق متصل شده باشد. در صورتى 
كارخانه  ارائه شده توسط  از طول سيم  بيشتر  و دستگاه  برق  پريز  بين  كه فاصله 

مى باشد از سيم بلندتر استفاده كنيد.
 از قرار دادن اين دستگاه در نزديكى لوازم الكترونيكى خوددارى نماييد.

توجهتوجه


