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0 VioLab6pH  מודד ומציג, ORP   pH, mV  י ספק מתח מצורף"מופעל ע .וטמפרטורה 

 .ומאפשר העברת נתונים למחשב או מדפסת 

 

 pHמדידת 

 ומציג את (  25C) המכשיר מבצע קיזוז טמפרטורה אוטומטי לטמפרטורת הנורמליזציה 

 . של התמיסה כאילו היא  בטמפרטורה זו  pH -ה

 . C52טמפרטורה תהיה ברירת המחדל טמפרטורה של  רגשללא   pHבמדידת

 .(DHS)דיגיטלית   pHאלקטרודת המכשיר מאפשר מדידה עם 

יופיע  וליד הקריאה למעלה משמאל  – pHלמדידת  MODE -ו להפעלת המכשיר לחץ  -
"pH".     כיבוי המכשיר אך ורק במצב מדידה! 

 .שטוף את האלקטרודה במים מזוקקים ונער טיפות עודפות  -
ערבב קלות והמתן , בתמיסה הנמדדת טמפרטורהגשש ה עם טבול את האלקטרודה   -

 . בצג הופעת  – להתייצבות הקריאה
 .נקודות או ידני לשתי נקודות 3-ניתן לבצע כיול אוטומטי ל

 .בהמשך SETUPראה   –וקביעת מדד היציבות pH ...0  / 0.1לשינוי הרזולוציה בקריאת 

 

 אוטומטי pHכיול 

 : נקודות  3לעד אוטומטי מערכות  בפרים ומאפשר כיול  5המכשיר מכיר 

USA   1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 pH  

NIST  1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 pH  

 .USA היא בפרים מסוגברירת המחדל  -

 .בהמשך     SETUPראה  –לבחירת מערכת בפרים שונה   

 .שבשימושבמערכת המכשיר מזהה אוטומטית את הבפרים   -

 . יוצג למעלה ערך הבפר ומספרו בתהליך pHבמצב כיול  -

 .מומלץ לכייל לשתי נקודות לפחות, ניתן לכייל לנקודה אחת עד שלוש -

  .PRESS OKבמהלך הכיול לאחר התייצבות קריאת הבפר יהבהב למטה כיתוב   -

 .pHלמעלה משמאל יופיע   – pHלמדידת  MODE -ו להפעלת המכשיר ON/OFFלחץ  .0
 ,הורד כובעון מגן מהאלקטרודה ושטוף במים מזוקקים .5

    והמתן        ערבב קלות,7pHבפר  בתמיסת הטמפרטורה רגשהאלקטרודה ואת טבול      

 (. הופעת )והטמפרטורה    pH-להתייצבות  קריאות ה        

 ()עם התייצבות הקריאה , 7.00pHתוצג למעלה דרישה לבפר הראשון  – CALלחץ  .3
 . OKלחץ 

 יופיעו  –הבפר הבא  יבקש אתהמכשיר  ,שניות 3למשך  ...0יהבהב  .4
  Change Buffer 2 -וND POINT. 

 )) לאחר התייצבות הקריאה –שטוף את האלקטרודה והעבר אותה  לבפר השני  .2

 .ערך בפר זה למעלהיופיע 

שניות ולאחר מכן   5יהבהב ערך הבפר  למשך  –לאישור  OKולחץ  וודא קריאה יציבה .6
 Change Bufferיופיעו  –בפר הבא את ה יבקשהמכשיר , שיפוע האלקטרודה 

 3RD POINT.  -ו 

והתייצבות   לאחר הופעת –שטוף את האלקטרודה והעבר אותה  לבפר השלישי  .0
 .ערך בפר זה למעלההקריאה  יופיע 

שניות  5יהבהב ערך הבפר השלישי למשך  –לאישור  ENTERולחץ  וודא קריאה יציבה .8
למטה כמדד  LMHהמכשיר יחזור למצב מדידה ויציג , ולאחר מכן  שיפוע האלקטרודה

 .נקודות 3לביצוע  כיול 
 .והמכשיר יחזור למצב מדידה 6עם גמר סעיף  CALלכיול שתי נקודות בלבד לחץ : הערה
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 ידני pHכיול 

 :נקודות 5ידני ניתן לבצע כיול לעד  pHבכיול 

 .(Custom)וקבע כיול ידני ( ראה בהמשך) SETUP/ P1.1 -היכנס ל.0

 ,מזוקקיםבמים אותה מגן מהאלקטרודה ושטוף הכובעון את  הסר.5
         ערבב קלות,הבפר הראשונה בתמיסת הטמפרטורה רגשהאלקטרודה ואת טבול         

 (. הופעת )והטמפרטורה    pH-והמתן  להתייצבות  קריאות ה         

 .תהבהב ותוצג למטה דרישה להכנסת ערך הבפר הראשון PH-קריאת ה  - CALלחץ .3

   תופיע למטה דרישה     –לאישור  OKולחץ  ▼/▲י "הכנס את ערך הבפר הראשון ע.4

 .והקריאה תמשיך להבהב  (Change Buffer)לבפר השני     

     יחזור     OKי "לאחר אישור הבפר השני ע –עם הבפר השני 5-4חזור על סעיפים . 2

 .המכשיר למצב מדידה    

 

 mV מדידת

 למעלה משמאל וליד  mV   יוצג –   mVלמדידת  MODEלחץ  לאחר הפעלת המכשיר 

 .במצב זה לא תוצג הטמפרטורה, הקריאה

 

 ORPמדידת 

 !ייעודית  ORPיש להשתמש באלקטרודת  ORPלמדידת 

 mV -למעלה משמאל ו ORP יוצגו – ORPלמדידת  MODEלחץ  לאחר הפעלת המכשיר 

 .ליד הקריאה

 

 ORPכיול 

 .ORPהפעל את המכשיר במצב מדידת  -

 בול אותה טו במים מזוקקיםאת קצה האלקטרודה שטוף  ,מהאלקטרודההורד כובעון מגן  -
 .475mVבתמיסת סטנדרט  

 ולאחר התייצבות הקריאה יהבהב למטה  "Point ORP 475"יופיע  למעלה  -  CALלחץ  -
"Press OK" –  לחץOK   475 קריאה שללאישור והמכשיר יחזור למצב מדידה ויציגmV. 

 
 מדידת טמפרטורה

בעבודה עם רגש טמפרטורה מוצגת הטמפרטורה האמיתית של התמיסה הנמדדת עם כיתוב 

ATC לידה. 

ברירת המחדל  ואז ORP -ו  pHבמצב מדידת  רקהטמפרטורה מוצגת בעבודה ללא רגש 

 .  MTCעם כיתוב  25°Cשל המכשיר היא  

 

 עם רגש בעבודה  טמפרטורהכיול 

ראה ) SETUP -לכיולה יש להיכנס ל, ליד קריאת הטמפרטורה "ATC"במצב זה יופיע 

 . P1.9תוכנית  (בהמשך

 .±5°Cניתן לשנות את קריאת הטמפרטורה בגבולות  

 יש להשתמש )טבול את גשש הטמפרטורה בתמיסה בעלת טמפרטורה ידועה   -
 .והמתן להתייצבות הטמפרטורה( C°..0בתרמומטר ייחוס בעל דיוק של לפחות      

 .PH SETTINGSיופיע  – SETUPלחץ  -
 .למטה P1.9עד לקבלת  ▼\▲לכניסה ואז  OKלחץ  -
 .קריאת הטמפרטורה הנוכחית תהבהב – OKלחץ    -
 .לאישור OK -ולכיול הטמפרטורה לפי הנדרש   ▼\▲לחץ   -
 .פעמיים לחזרה למצב מדידה ESCלחץ  -
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 ללא רגש ניתיד הקביעת טמפרטור

 .MTCליד קריאת הטמפרטורה יופיע כיתוב 
 .בעבודה ללא גשש טמפרטורה  יבוצע קיזוז הטמפרטורה לפי הטמפרטורה שמופיעה בצג

 :י הנוהל כדלהלן"ניתן לשנותה ע ,  25°Cברירת המחדל היא 

 .ORPאו  PHבחר מצב עבודה  -
 .עד להבהוב קריאת הטמפרטורה  שניות 3 -במשך כ▲ לחץ על  -
 .לקביעת הטמפרטורה הנדרשת ▼  \▲לחץ  -
 .לאישור וחזרה למצב מדידה OKלחץ  -
 

 הפנימי שימוש בזיכרון

לכל מערך קריאות מוקצה מספר , מערכי קריאות ...0המכשיר מאפשר אחסון של עד 

 .תאריך וכל הנתונים שבצג\זמן" חתימת"בזיכרון והוא כולל 

 . SETUP/ P8.2 – כאשר הזיכרון מתמלא לא מתאפשר המשך אחסון  ויש לנקותו

לאחר כל לחיצה יוצגו נתוני זיכרון עם .   יופיע סימן  – ▼לחץ   מהזיכרון לשליפת נתונים

 .בצד שמאלMEASURE במקום   MEMORYמספר הנתון המשויך לו בזיכרון הפנימי וכיתוב 

 .ESCלחזרה למדידה לחץ 

 

  ידני  אחסון

 (.ראה בהמשך) ידני אחסוןקבע   SETUP/ P8.1 -ב -

 .(Memory)זיכרון ב אחסון קבע  SETUP/ P8.3 -ב -

 .עם מספר הזיכרונות המאוחסנים כרגע "+M"במצב מדידה מופיע למטה מימין   -

 . ▲ידני של הקריאה הנוכחית לחץ  אחסוןל -

 

 אוטומטי  אחסון

 (.שעות, דקות )קבע את מרווח הדגימה   SETUP/ P8.1 -ב -

 .(Memory)זיכרון ב אחסון קבע  SETUP/ P8.3 -ב -

 .יציב    מחוון   יופיע למטה מימין -

 .יהבהב  -ה,  ▲לחץ  להפעלת האגירה האוטומטית -

 .▲להפסקת האגירה לחץ שוב  -

 

 02550001 עבודה עם מדפסת

נשלח למדפסת ולא ( אוטומטי או ידני)בעבודה עם מדפסת מחוברת כל נתון שמתווסף -

 .מאוחסן בזיכרון 

 .לא ניתן להדפיס את הנתונים שכבר בזיכרון 

 :וקבע את הפרמטרים הבאים SETUP/ P8.0 -במצב מדידה  היכנס ל -

 P8.1- ידני או אוטומטי ((MANUAL/ MINUTES. 

 P8.3-  מדפסת(PRINTER.) 

 P8.4-  הדפסה פשוטה או מורכבת(Simple/Complete) . 

 יודפסו גם נתוני הכיול האחרוןבמורכבת , בהדפסה פשוטה יודפסו רק הנתונים שבצג

  לחץESC  פעמיים לחזרה למצב מדידה. 

 .תדפיס את הנתון הנוכחי ▲הדפסה ידנית כל לחיצת ב -

 .יהבהב   -והדפסה הלהפעלת   ▲לחץ ,  בהדפסה מתוזמנת יופיע למטה  -

 .▲להפסקת ההדפסה המתוזמנת לחץ שוב  -
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 עבודה עם מחשב

ניתן להורידה מהאתר .   +DataLinkיש להשתמש בתוכנה  למחשב להעברת הנתונים

https://www.xsinstruments.com/ 

 .בעבודה עם התוכנה כל  הנתונים נשלחים ישירות למחשב ולא מתווספים לזיכרון הפנימי

 . Manual/ Minutes))וקבע  מצב ידני או אוטומטי  SETUP/ P8.1 -במצב מדידה היכנס ל -

 .כבה את המכשיר -

 .חבר את המכשיר למחשב עם כבל התקשורת -

 .והנתונים יוצגו במחשב יופיע סימן  –פתח את התוכנה והפעל את המכשיר  -

 .הנתונים יוצגו במחשב במרווח הדיגום שנקבע , אם נקבע מצב אוטומטי  במכשיר

 .שיר ניתן לדגום ישירות מהתוכנה במצב ידני או אוטומטי אם נקבע מצב ידני במכ

 

 SETUPמצב 

 .מצב זה משמש לקביעת והצגת פרמטרים ומאפייני עבודה שונים של המכשיר

 .בצד שמאל SETUPוכיתוב  SETTING/ P1.0יופיעו בצג , לכניסה SETUPלחץ  -

 .▼\▲ -בהשתמש  (P1.0, 2.0, 9.0)לדפדוף בין הנהלים השונים  -
 .OKלחץ  ומעבר לתתי נוהל  לכניסה לנוהל לאחר קבלתו בצג -
 .▼\▲לדפדוף בין תתי נוהל לחץ  -
 .OKלחץ  לפרמטרים ומעבר תת נוהל  בחירתל -
 . ▼\▲לחץ  – בתוך תת הנוהלנוי ערך או פרמטר ילש -
 . OKלחץ  ל "י לחצני החיצים כנ"לאישור פרמטר או ערכו לאחר בחירתו ע -
 .פעמיים  ESCלחזרה למצב מדידה לחץ     -

 

PH SETTINGS- P1.0 

 CAL BUFFER SELECT/ P1.1  –  בחירת מערכת בפרים(USA/NIST) או ידנית 

 SELECT RESULOTION/ P1.2 – ית  קביעת רזולוציpH (0.1/ 0.01). 

 STABILITY FILTER/ P1.3        –  מדד היציבותרמת קביעת(Lo, nor, HI) . 

 CALIBRATION DATA/ P1.6     –  צפייה בנתוני כיולpH. 

 SET DUE CAL/ P1.7                – ל קביעת אתראת מועד כיול-pH. 

 RESET SETTINGS/ P1.8         –   איפוס(Reset) פרמטרים ל-pH. 

 TEMPERATURE CAL/ P1.9     –  כיול טמפרטורתpH. 

 

ORP SETTINGS- P2.0 

 CALIBRATION DATA/ P2.6 –  צפייה בנתוני כיולORP. 

 SET DUE CAL/ P2.7            – קביעת אתראת מועד כיול ל- .ORP 

 RESET SETTINGS/ P2.8     –  איפוס(Reset) פרמטרים ל-ORP. 

 TEMPERATURE CAL/ P2.9 –  כיול טמפרטורתORP. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xsinstruments.com/
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LOG SETTINGS-P8.0 

 LOG TYPE/ P8.1           – דיגום ידני או אוטומטי (MANUAL/ MINUTES). 

 CLEAR DATA/ P8.2      –  מחיקת הנתונים בזיכרון הפנימי(YES/ nO). 

 SAVE DATA/ P8.3        – העברת הנתונים לזיכרון או למדפסת. 

                                         (MEMORY/ PRINTER). 

 PRINT FORMAT/ P8.4 –  קריאות בלבד או גם נתוני הכיולההדפסת  

                                         (SIMPLE/ COMPLETE). 

SETTINGS-P9.0 

 TEMPERATURE UNIT/ P9.1 –  קביעת יחידות הטמפרטורה(°C, °F). 

 DATE AND TIME/ P9.2          – קביעת השעה והתאריך. 

 BRIGHTNESS/ P9.4              –  קביעת בהירות הצג  (Lo, nor, HI). 

 RESET SETTINGS/ P9.8      –  איפוס(Reset) כללי. 

 

 
 
 

 pHנוהל טיפול ואיחסון אלקטרודות 

 .pHנוהל זה הינו נוהל כללי לאלקטרודות ומכשירי  -

 בכל מקרה בו שונות הוראות יצרן האלקטרודה מנוהל זה יש לפעול לפי      

 .הוראות היצרן     

 

 אלקטרודה חדשה .א
 .הורד את כובע המגן מראש האלקטרודה -
 .במים מזוקקים( רק את החלק שהיה מוגן בכובעון הגומי)שטוף את האלקטרודה  -
 הנמך את טבעת הגומי המכסה על פתח מילוי תמיסת הרפרנס עד שהפתח  -

 (.רק באלקטרודות בהן קיים פתח מילוי)יתגלה      

 באלקטרודה יגיע לפתח המילוי או מעט מתחתיו  ודא שגובה תמיסת הרפרנס -
 מספר קטלוגי)במידה וחסרה תמיסה יש להוסיף תמיסת רפרנס , ('ממ 2 –כ )     

     0.00 H .) 

 אם יש הקש בעדינות על האלקטרודה בכדי, בדוק שאין בועות אויר באלקטרודה -
 .שבועות האוויר תעלינה     

 .ת אחסון הכנס את האלקטרודה למשך שעה לתמיס -
 .האלקטרודה מוכנה לשימוש -
 

  pHמדידת  .ב

האלקטרודה לשטוף את  קצהלפני כל מדידה עם האלקטרודה יש להוריד את כובעון המגן מ
 .אם ישנו (רפרנס)פתח מלוי הייחוס את האלקטרודה במים מזוקקים ולגלות  קצה

 

 אחסון האלקטרודה .ג
 והוא חייב , לקבלת זמן תגובה קצר אסור להרשות לראש האלקטרודה להתייבש -

 .להיות רטוב     

 (0...10מספר קטלוגי )השרה האלקטרודה בתמיסת אחסון  –אחסון לטווח קצר  -

הלבש על , (אם ישנו) תמיסת הרפרנס סגור את פתח מילוי –( מעל שבוע)אחסון ארוך  -

  .תוכו תמיסת אחסוןראש  האלקטרודה את כובע המגן כשב
 .לשימוש טפל כבאלקטרודה חדשה  עם ההחזרה       


