
 

 HI7632 الکترود

  

 

آمپرومتری دو قطبی برای مینی  EC / TDS پراب HI7632 :  HI7632 الکترود

اندازه  (ppt و mS / cm) کنترلرهای قابل نصب بر روی پانل می باشد، که در دامنه باال

داخلی برای جبران خنک  گیری می نماید. این الکترود دارای یک سنسور درجه حرارت

 نری برای نصب راحت می باشد. پراب NPT” ½ کننده دما و یک اتصال شیاری

HI7632 پاسخ سریع و اندازه گیری EC یا TDS با دقت باال رافراهم می کند 

  

 HI7632 HANNA پراب صنعتی

  

 :هانا در یک نگاه HI7632 جزئیات



 

 پراب دو قطبی

یک حسگر آمپرومتریک است و از فناوری دو قطبی برای دستیابی به   HI7632 الکترود

استفاده می کند. یک ولتاژ متناوب روی دو الکترود   TDS و EC اندازه گیری دقیق

 .اعمال می شود و جریان تولید شده اندازه گیری می شود

HI7632  می شود سازگار استبا مینی کنترلرهای زیر که در دامنه باال اندازه گیری: 

  

 :EC مینی کنترلر های

  

BL983317 

BL983327 

  

 :TDS مینی کنترلرهای

BL983318 

  

 سنسور دمای داخلی

https://sa-aria.com/%d8%b3%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%84-bl983318/


 

بسیار مهم   TDS و EC برای اندازه گیری دقیق HI7632 سنسور دمای یکپارچه پراب

است. تغییر در دمای یک محلول تحرک یونی را تغییر می دهد ، که بر اندازه گیری تأثیر 

می گذارد. به همین دلیل مهم است که یک اندازه گیری در درجه حرارت سریع و پایدار  

 .با جبران درجه حرارت دقیق انجام شود TDS و EC قانجام شود تا یک خواندن دقی

  

 اتصال شیاری

اجازه می دهد تا بدون نیاز به سخت افزار اضافی ،   HI7632 در NPT اتصال شیاری

 .نصب به آسانی انجام شود

  

 طول کابل های متعدد

HI7632  با توجه به نیازهای خاص کاربر با طول های مختلف کابل در دسترس قرار می

 .ردگی

  

HI7632-00  فوت( کابل متصل شده است 6.6متر ) 2با. 

  

HI7632-00 / 6  فوت( کابل متصل شده است 19.7متر ) 6همراه با. 



 

 

  

 : هانا HI7632 جدول مشخصات فنی

able Length 2 m (6.6 ') y 6 m (19.7') según la selección 

Probe Length 64 mm (2.5”) 

Connection Rosca ½ " 

  

  

 


