
 

 FC2020 مدل pH الکترود

  

 الکترودی دیجیتال با جنس بدنه FC2020 الکترودFC2020 مدل pH الکترود

PVDF   است ، دارای سنسور دمای داخلی و قابلیت تصحیح دمایی می باشد. این الکترود

 .میلی متر به دستگاه متصل می شود 3.5با کانکتور 

میلی متر به دستگاه هایی اختصاص دارد که از الکترودهای دیجیتال استفاده   3.5کانکتور 

دارای یک میکروچیپ داخلی است که نوع سنسور ، شماره  FC2020 د. الکترودمی کنن

دارای  FC2020 سریال و اطالعات کالیبراسیون را ذخیره می کند. همچنین الکترود

طرح جانکشن باز می باشد، با الکترولیت ژل ویسکولن پر می شود، یک حباب سنجش 

 .کل ساخته شده استالکترود از شیشه با دمای پایین و نوک مخروطی ش

در نمونه هایی مانند  pH ، این الکترود را برای اندازه گیری FC2020 طراحی الکترود

شیر ، ماست ، پنیر و سایر محصوالت موجود در صنایع لبنی ایده آل نموده است. محدوده 

 .درجه سانتی گراد است 60دمای عملیاتی توصیه شده از صفر تا 

 FC2020 HANNA الکترود دیجیتال

  

 



 

 

 FC2020 جزئیات بیشتر الکترود هانا

 دارای میکروچیپ 

نوع حباب داخلی ، تعداد سریال و اطالعات کالیبراسیون از جمله تاریخ ، زمان ، افست ،  

شیب ، وضعیت الکترود و بافرهای مورد استفاده در میکروچیپ الکترود ذخیره می شود.  

خودکار توسط دستگاه بازیابی می  پس از وصل شدن الکترود ، این اطالعات به صورت

درون الکترود انجام می شوند و به صورت دیجیتالی به   pH شوند. تمام اندازه گیری های

 .دستگاه منتقل می شوند 

 نوک مخروطی حباب شیشه ای  

طراحی نوک مخروطی شکل امکان نفوذ به مواد جامد ، نیمه جامد و امولسیون را برای  

در محصوالت غذایی از جمله گوشت ، پنیر ، ماست و شیر   pH اندازه گیری مستقیم

 .فراهم می کند

مگا   50)دمای پایین( با مقاومت کمتری در حدود   LT نوک شیشه ای الکتروداز جنس

مگا اهم ساخته  100)مصارف عمومی( با مقاومت حدود  GP اهم در مقایسه با شیشه

 .شده است



 

الت غذایی در دمای پایین نگهداری می شوند.  این بسیار مفید است زیرا بسیاری از محصو

نزدیک می شود. در   GP به شیشه LT با کاهش دمای شیشه در نمونه ، مقاومت شیشه

، مقاومت باالتر از حد مطلوب افزایش می یابد و در نتیجه   GP صورت استفاده از شیشه

 .ی اثر می گذاردگیر اندازه  نتیجه بر نهایت در  و  شود می امپدانس مقاومت باعث افزایش 

 رفرنس جانکشن باز 

مواد جامد معلق و پروتئین های موجود در محصوالت غذایی باعث مسدود شدن جانکشن  

می شوند. این گرفتگی مانع از ارتباط بین الکترود شیشه ای دستگاه و نمونه مرجع داخلی  

رر الکترود را می شود و در نتیجه زمان پاسخ دهی کندتر ، خوانش نامنظم و جایگزینی مک

سبب می شود. طرح جانکشن باز شامل یک رابط ژل جامد )ویسکولن( بین نمونه و مرجع  

است. این رابط نه تنها از ورود نقره به نمونه جلوگیری می کند بلکه   Ag / AgCl داخلی

باعث می شود که گرفتگی را نیز غیرقابل نفوذ کند و در نتیجه واکنش سریع و قرائت  

 .شود پایدار حاصل

 PVDF جنس بدنه  

یک پالستیک مناسب در صنایع غذایی است که در برابر  (PVDF) پلی وینیلیدن فلوراید

بیشتر مواد شیمیایی و حاللها از جمله هیپوکلریت سدیم مقاوم است. از مقاومت باالیی در  

وردار  برابر سایش ، مقاومت مکانیکی و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش و هسته ای برخ

 .همچنین در برابر رشد قارچ مقاوم است  PVDF .است



 

 :هانا FC2020 جدول مشخصات فنی الکترود

measurement Range pH: 0 to 12 

Reference Cell Type double, Ag/AgCl 

Junction Type/Flow 

Rate 
open 

Type of Electrolyte viscolene 

Body Material PVDF 

Tip / Shape conic (6 x 10 mm) 

Matching Pin no 

Max. Pressure 0.1 bar 

Temperature Operating 

Range 
0 to 60°C (32 to 140°F) 

Body Length/Overall 

Length 
75 mm / 115.5 mm 

Temperature Sensor yes 

Cable coaxial; 1 m (3.3’) 

Connector Type 3.5 mm connector 

Amplifier no 

Recommended Use dairy 

Notes 
Compatible Meters: edge 

multiparameter, edge dedicated 

   


