
 

 FC202D مدل pH الکترود

و جانکشن تکی  DIN با اتصال FC202D الکترود  FC202D مدل pH الکترود

  که باشد می تیز نوک دارای  و است داخلی تقویت شده است که دارای سنسور دمای 

در محصوالتی مانند پنیر و مواد نیمه جامد بسیار  pH گیری اندازه  و لبنی صنایع  برای

 ..مناسب می باشد

 

با گرید مواد غذایی ، جانکشن باز با   PVDF دارای بدنه پالستیکی FC202D الکترود

الکترولیت ژل ویسکولن ، یک حباب سنجش ساخته شده از شیشه دمای پایین و نوک 

محصوالت لبنی ، در  pH گیری  اندازه  برای طراحی مخروطی شکل است. این نوع 

 0امولسیون ، خامه یا سایر نمونه های نیمه جامد ایده آل است. دامنه دمای توصیه شده از 

 .درجه سانتی گراد است 50تا 

 



 

 FC202D HANNA  الکترود پی اچ

  از شدن  باز و  می باشد که اتصال به دستگاه  DIN این الکترود دارای نوک تیز با کانکتور

 .بسیار آسان است DIN الکترود با دستگاه 

 هانا FC202D جزئیات الکترود

کمپانی هانا الکترودهای بسیار زیادی را پیشنهاد می دهد که طراحی شده اند برای کار برد  

، شکل حباب ، جنس بدنه ، نوع جانکشن ، نوع  pH های مختلف و در نوع شیشه حساس

و در صنایع مختلف کاربرد رفرنس و الکترو لیت مورد استفاده با یکدیگر متفاوت هستند 

 .دارند

  

با جانکشن تکی تقویت شده است که   pH یک الکترود  FC202D الکترود هانا

،  (LT) پایین دمای ای شیشه حباب  نوع از  الکترود این  است داخلی  دارای سنسور دمای

 .،جانکشن باز با الکترولیت ویسکولن ژلی می باشد PVDF حباب مخروطی ، بدنه 

 

 HANNA FC202D مدل pH مشخصات فنی الکترود

 pH: 0 to 12 رنج اندازه گیری 

 single, Ag/AgCl جنس و نوع رفرنس 

 open نوع جانکشن



 

 Viscolene (gel) الکترولیت 

 PVDF جنس بدنه 

 Conic (6×10 mm) شکل حباب

 bar 0.1 ماکزیمم فشار

 to 50°C (32 to 122°F) – LT 0 رنج دما 

 mm / 111.5 mm 75 طول بدنه / طول کل

 no سنسور دما 

 mm 6 قطر خارجی

 coaxial; 1 m (3.3’) کابل

 DIN نوع اتصال 

 موارد استفاده پیشنهادی
صنایع غذایی و لبنی با دمای بایین از جمله محصوالتی قبیل  

 ماست و دوغ و شیر و گوشت و محصوالت نیمه جامد 

 


