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 מבוא

ומאפשר אגירת נתונים ושליחתם למחשב  דרך   וטמפרטורה pH, mVערכי   מודד המכשיר
 .או למדפסת    Star Com )בעזרת תוכנת ) USBשקע 

 .הצגה בגרפים ואגירה באקסל, (Timed)ניתן לבצע קריאה  מתוזמנת -
 .הטמפרטורה פק עם מעמד לאלקטרודה ולגששי ספק מתח ישר ומסו"הוא מופעל ע-
 

 בגב המכשירחיבורים 
BNC –  לחיבור האלקטרודה. 
REF –  שקע ייחוס לאלקטרודתPH. 

ATC/CON –  שקע טמפרטורה. 
POWER   – שקע ספק מתח. 

USB        –   שקע תקשורתUSB. 
RS232     –   טורי שקע תקשורת(Serial). 

STIRRER – שקע מערבל. 
GROUND –  שקע אדמה. 

 
 המכשיר לחצני

התאם שתפקודם משתנה ב (f1, f2, f3)" צפים"לחצנים   3 -ו לחצנים קבועים  8במכשיר זה 
 :לחצנים קבועים.  למצב הנוכחי בו נמצא המכשיר

On/Off     –  להפעלת המכשיר והדלקת תאורת רקע.  
measure  –   וכיול וכ, למצב מדידה מתוך תפריטים שוניםלחזרה'. 

Log/ view  –  לצפייה בנתוני כיול או מדידה(A211 בלבד.) 
stirrer      –   מערבל להפעלת(A211 בלבד.) 
setup      –   לכניסה למצבSETUP  ,ו   'כיולים וכו, ביעת פרמטרים שוניםלק- ▲. 
mode      –    לקביעת מצב עבודה(pH, mV, RmV, ORP)                      ו- ►. 

log/print –   ו  למדפסת או מחשבושליחתם  לאגירת נתונים נוכחיים במכשיר- ▼. 
hold        –  ו                                         הקפאת הצג במצב מדידה רציפה-◄. 

 
 pHבקריאת  (resolution)קביעת ההפרדה 

 :בחר ואשר, לחץ  pHבהצגת  לקביעת ההפרדה 
 .ממצב מדידה setupלחץ  -
 .selectולחץ   pH Channelסמן   -
 .selectולחץ  Resolutionסמן  -
 .selectסמן את ההפרדה הרצויה ולחץ  -
 .לחזרה למדידה measureלחץ  -

 
 מדידה

 .לקביעת תחום מדידה נדרש  modeלחץ  -
 .הורד את כובעון המגן מהאלקטרודה ושטוף אותה במים מזוקקים -
נמדדת והמתן להתייצבות בתמיסה הורגש הטמפרטורה טבול את האלקטרודה  -

 .ready –הקריאה 
 
 

 כללי - pH כיול
 .לנקודה אחת  RmVוכיול  נקודות  6של עד  pHהמכשיר מאפשר כיול 

 .את נתוני הכיול למחשב או מדפסת אכיולים  ולייצ 64עד  ןניתן לשמור בזיכרו
או   esc(f1)י לחיצת  "עללא שמירת הכיול מהכיול בכל שלב למצב מדידה  צאתניתן ל

measure. 
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 אוטומטי pHכיול 
 :נקודות 6ומאפשר כיול אוטומטי לעד  מערכות בפרים המכשיר מכיר שתי

USA –  1.68, 4.01, 7.00,10.01, 12.46pH 
DIN –   1.68, 4.01, 6.86, 9.18pH 

 :ואשר בחר ,לבחירת מערכת בפרים שונה לחץ. USAברירת המחדל היא בפרים מסוג 
setup  > pH Channel > Mode & Settings > Buffer Group 

 .הורד את כובעון המגן מהאלקטרודה ושטוף אותה במים מזוקקים .6
 .וערבב קלות  7pHטבול את האלקטרודה וגשש הטמפרטורה בתמיסת        

לכל  4.4עם ערכי  6P יופיע   – CALIBRATION))למעבר למסך כיול  Calלחץ  .7
 .הפרמטרים

לאישור ומעבר לבפר  acceptלחץ   לאחר התייצבותו , הבהבערך הבפר י -  startלחץ  .3
 ..הבא

 .נקודות 6עד  –עבור הבפר הבא  6-3וחזור על סעיפים    nextלחץ  .0
 לאחר אישור הבפר האחרון הרצוי cal doneנקודות לחץ  6-לאישור הכיול עבור פחות מ .6

((accept – עם נתוני הכיול יופיע השיפוע הממוצע של האלקטרודה. 
לחזרה למדידה וייצוא הנתונים למחשב  print (f2)לחזרה למדידה או    meas (f1)ץ לח .5

 :לעריכת הכיול  cal editאו , ( onבמצב  exportאם )מדפסתלאו 
 
  cal editי לחיצת "ע( 6)לאחר  ,לפני חזרה למדידה -(בלבד A211/311)   כיולעריכת ה 
 : אפשרויותובחירת אחת משלוש  בחירת הבפר הנדרש לשינוי -

Remeasure – בחרביצוע כיול חוזר לבפר הנ. 
Edit             – החלפת כיול עם הבפר הנבחר בכיול עם בפר אחר. 

Delete         –  הכיול עם הבפר הנבחרביטול. 
 
 ידני  pHכיול 

 :לכניסה למסך עריכה( acceptבמקום )  editלחץ ( 3)בנוהל כיול אוטומטי בסעיף 
ולסיום כתיבת  enterי "אשר כל סיפרה ע, פרות הנדרשות בעזרת לחצני חיציםנווט  אל הס

 .לאישור וחזרה למסך הכיול doneלחץ  -ערך הבפר הנדרש 
 .לאחר מכן המשך כמו בכיול אוטומטי

 
  RmVכיול 

 :סטנדרט אחד כיול זה מתבצע עם 
 .RmVלקביעת מצב   modeלחץ  -
 .אותה במים מזוקקיםהורד את כובעון המגן מהאלקטרודה ושטוף  -
 .טבול את האלקטרודה בתמיסת הסטנדרט ערבב קלות והמתן להתייצבות -
 .RMV  (CALIBRATION )למעבר למסך כיול  Calלחץ  -
 .ready כיתובב  מהבהב  stabilizingוהמתן להתחלפות כיתוב  startלחץ  -
 .והכנס את ערך הסטנדרט edit לחץ הסטנדרטשונה מערך אם הקריאה  -
 .offset))יוצגו ערכי הסטנדרט והסטייה  –לאישור    acceptלחץ  -
לחזרה למדידה וייצוא הנתונים  print (f2)לחזרה למדידה או    meas (f1)לחץ  -

 (. onבמצב  exportאם ) למחשב או למדפסת
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  טמפרטורהכיול 

 .השתמש בתרמומטר ייחוס עם הפרדה של לפחות עשיריות מעלה
  :הכיול עם רגש טמפרטור

   . ממצב מדידה setupלחץ    -
 .לאישור selectולחץ  ▲/▼בעזרת    pH Channel סמן   -
 .לאישור selectולחץ   ▲/▼בעזרת  Temperature סמן   -
  . לאישור selectולחץ  לכיול עם רגש Temperature Calibration סמן   -
 .doneולחץ   הנדרשהכנס את ערך הטמפרטורה , editלחץ    -
 .offset))והסטייה   םערכיהיוצגו  –לאישור    acceptלחץ    -
לחזרה למדידה וייצוא הנתונים  print (f2)לחזרה למדידה או    meas (f1)לחץ  -

 (. onבמצב  exportאם ) למחשב או למדפסת
 
 

 :(Manual) כיול טמפרטורה ללא רגש
   .ממצב מדידה  setupלחץ    -
 .לאישור selectולחץ   ▲/▼בעזרת   pH Channel סמן   -
 .לאישור selectולחץ   ▲/▼בעזרת  Temperature סמן   -     
 .selectולחץ  Manual Temp Value סמן   -     

 .doneולחץ  הכנס את ערך הטמפרטורה הנדרש ,editלחץ    -
 . backלחץ    -
 .לחזרה למדידה measureלחץ    -

 
 קביעת אופן המדידה

 :רציף או מתוזמן, אוטומטי - חירת אחד משלושה אופני מדידההמכשיר מאפשר ב
 .  ממצב מדידה  setupלחץ  -
 .לאישור selectולחץ   ▲/▼בעזרת   pH Channel סמן -
 .selectולחץ  Mode and Setting סמן -
 .selectולחץ  Read Type סמן -
 תניתן לשנונת אם נדרשת מדידה מתוזמ.  selectהאפשרויות ולחץ  3-בחר אחת מ -

 .edit-י כניסה ל"את מרווח הדגימות ע
 .לחזרה למדידה measureלחץ  -

 
 (איתחול מחדש)  Resetבצוע 

באמצעות אתחולו , לחילוצו ממצב תקלה שנקלע אליו - RESETהמכשיר מאפשר בצוע 
 : RESETניתן לבחור בשני אופני  .כך שהוא חוזר למצבו ההתחלתי, מחדש

 .  ממצב מדידה  setupלחץ  -
 .Selectולחץ  Diagnostic סמן  -
 :selectהרצוי  ולחץ   Reset  סמן -

  שיטות   –אתחול יצרןmethods)  )ונתונים ימחקו. 

  שיטות  ונתונים לא ימחקו –אתחול משתמש. 
 .RESET)תגרום לחזרה אחורה ללא בצוע   backלחיצת )לאישור  yesלחץ   -

 
 כרוןישימוש בז

 .יחתן למדפסת או למחשבושל נקודות 7444המכשיר מאפשר שמירת עד 
 :יש לוודא שהמכשיר במצב איסוף נתונים 

 ..ממצב מדידה  setupלחץ  -
 . selectולחץ    settings סמן -
 .selectולחץ  DataLog סמן -
 .selectולחץ  Onבחר  -
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 .לחזרה למדידה  measureלחץ  -
 

 שמירת נתונים

 במצב מדידה רציפה  – שמירה ידנית(Continuous  ) ,  לחץlog/print   לשמירת 
במצב   Export Dataסט נתונים נוכחי בזיכרון ושליחה למדפסת או מחשב  אם 

On  ( ראה Settings  ב- setup.) 

  אוטומטית   במצב מדידה  –שמירה אוטומטית(Auto  ) לאחר התייצבות
 ותישלח למחשב או מדפסת אם  הקריאה היא תישמר באופן אוטומטי

Export Data   במצבon. 
 

 נתוניםב יהצפי
 . log viewלחץ  -
 ..תוצג טבלת נתונים –לאישור  selectולחץ   Calibration Logאו   Data log סמן -
יוצג  – לבחירתו selectי לחצני החיצים  ולחץ "לצפייה בנתון מסוים דפדף בזיכרון ע -

 .מסך עם סט הנתונים שנבחר
 .לחזרה למדידה measureלחץ  -

 מחיקת נתונים
  log viewלחץ  -
 .תוצג טבלת הנתונים –לאישור  selectולחץ   Calibrationאו   Data log מןס -
  optionsלחץ  -
 , Clear All Log Pointsיופיע כיתוב   – acceptולחץ  Log Clear סמן  -
 .( לביטול noאו )למחיקת הנתונים   yesלחץ  -
 .acceptולחץ   666666הכנס קוד ,  editלחץ  -
 .לחזרה למדידה measureלחץ  -

 
 ייצוא נתונים למחשב או מדפסת

 On.במצב   Export Data -יש לוודא  ש, הנתונים למחשב או מדפסתניתן לשלוח את 
 . log viewלחץ  -
 .תוצג טבלת הנתונים –לאישור  selectולחץ   Calibrationאו   Data log סמן -
  optionsלחץ  -
 . acceptולחץ  Log Exportסמן  -
 .acceptסמן את האפשרות הרצויה ולחץ  -
 . Data Exportedתופיע הודעה  -(  לביטול  noאו ) yesלחץ  -
 .לחזרה למדידה measureלחץ  -
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 משולבות pHשימוש ואחזקת אלקטרודות 
 
 יש להשתמש אך ורק בתמיסת מילוי, (אם יש חור מילוי)למילוי שפופרת הייחוס  .6

 (.באלקטרודה עם חור מילוי)חמה -אל     
 במידה ויש בועת אויר נער את . בדוק שאין בועת אויר באלקטרודת הזכוכית .7

 האלקטרודה בעדינות כפי שמנערים מד חום כספית לצורך העלאת בועת האוויר     
 .כלפי מעלה     

 הכנה לשימוש. 3
  pH.2לקבלת תוצאות מדויקות רצוי להשרות את האלקטרודה החדשה בבפר      
 יש לגלות את החור, באלקטרודות עם חור למילוי תמיסת ייחוס .למשך שעתיים     
 .י הורדת השרוול"לפני השימוש ע     

   שימוש שוטף. 0
 .בהתאם להוראות היצרן –י שתי תמיסות בפר "כיול המכשיר לאלקטרודה נעשה ע     
 ולנגב את האלקטרודה בעזרת נייר , בין מדידה למדידה יש לשטוף במים מזוקקים     
 .רך     

 אחסון. 6
 .pH.2טבול האלקטרודה בתמיסת אחסון או בבפר   –לטווח קצר      
 .הלבש כובעון גומי עם תמיסת אחסון –לטווח ארוך      

 רענון. 5
  HCL m4.6גלה את פתח המילוי השרה את האלקטרודה למשך הלילה בתמיסת     
 את תמיסת המילוי וסגור אתלאחר מכן החלף ,  pH2ואחר כך למשך שעתיים בבפר     
 .פתח המילוי    

 !!!שים לב. 2
 על עומק טבילתיש להקפיד , אין לאפשר לצומת הקרמית של האלקטרודה להתייבש -

 מ מתחת"מ 7-6וגובה תמיסת המילוי  מ"ס 7של לפחות  האלקטרודה
 .(אם קיים) לפקק המילוי     

 ידים  או מים מזוקקיםתמיסות המכילות פלואור, BUFFER-TRISלבדיקת תמיסות  -
 .דרושות אלקטרודות מיוחדות    

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 


