
 

  

 HI72911B مدل  pH الکترود

با بدنه تیتانیوم ، پر شده از پلیمر ،   HI72911B الکترود : HI72911B مدل  pH الکترود

می باشد . این الکترود با لبه صاف   BNC + PHONO دارای رفرنس جانکشن دوبل با کانکتور

 .برای مصارف عمومی مناسب می باشد

 HI72911B مدل pH الکترود 

دارای سنسور دما نیز می باشد. طراحی خاص این   PTFE باجانکشن HI72911B الکترود

ن الکترود به همراه در بویلرها و نیروگاهها بسیار مناسب است. ای pH الکترود برای اندازه گیری

 .ارایه می گردد HI98191 دستگاه



 

"  HI72911B مدل pH الکترود 

  

 :در یک نگاه  HI72911B الکترود

  

 دارای بدنه از جنس تیتیانیوم و غیر قابل شکستن

 دارای سنسور دمای داخلی جهت تصحیح دمایی اتوماتیک

 و سل با سطح مقطع بزرگ  PTFE دارای جانکشن باز

  

 :HI72911B HANNA جزئیات بیشتر در مورد الکترود

  

د که جهت استفاده در صنایع مختلف  می باش pH کمپانی هانا دارای رنج وسیعی از الکترودهای 

 .و برای مصارف گوناگون طراحی شده اند



 

تنوع درجنس بدنه ، جنس و نوع شیشه به کار رفته ، نوع جانکشن ، نوع رفرنس و الکترولیت ،  

 .فقط بخشی از تمرکز این کمپانی می باشد

به طوریکه  در دماهای بسیار باال ساخته شده pH جهت اندازه گیری HI72911B الکترود

برای  pH حباب شیشه ای الکترود در این دما از طول عمر خوبی برخوردار است. یک الکترود

درجه سانتیگراد می باشد. در حالیکه   25مگا اهم در دمای  100مصارف عمومی دارای مقاومت 

درجه سانتیگراد می باشد. زمانی که دمای   25مگا اهم در دمای  50حدود  LT مقاومت شیشه

باال می  GP به اندازه مقاومت شیشه LT شه در نمونه کاهش پیدا می کند مقاومت شیشهشی

 .رود

استفاده شود مقاومت به باالترین میزان خود افزایش پیدا می کند و در نتیجه   GP اگر از شیشه

 .باعث افزایش امپدانس و حداکثر میزان تاثیردراندازه گیری می شود

درجه سانتیگراد   80تا  0اده در نمونه هایی که در دمای برای استف HI72911B الکترود

 .هستند ، مناسب می باشند

  

 حباب شیشه ای صاف 

این الکترود با سطح حباب صاف به راحتی تمیز می شود و از چسبیدن و جمع شدن مواد جامد 

و محلول ها بر روی سنسور جلوگیری می شود. انواع شکل های دیگر حباب شیشه ای مثل نوک 

 .تیز و یا کروی می باشند که در اندازه گیری های مختلف به کار می روند

 بدنه تیتانیومی 



 

ی باعث باالرفتن میزان ایمنی در صنایع الکترواستاتیک و مغناطیسی می شود. و  بدنه تیتانیوم 

 .همچنین باعث چسبندگی بسیار زیاد و مقاومت باال حتی در آب شور نیز خواهد بود

 PTFE  جانکشن 

یک ماده شیمیایی هیدروفوبیک می باشد که به اشکال و ترکیبات مختلف در  PTFE ماده

 .دسترس می باشد

ع از جانکشن اغلب بر روی الکترودهایی که دارای الکترولیت پلیمر هستند استفاده می  این نو

در صنایع شیمیایی ، این ماده به میزان وسیعی در انواع  PTFE شوند. به دلیل مفید بودن ماده

 .گیرد می قرار استفاده مورد مختلف مصارف و صنایع 

 BNC + RCA   کانکتور

  

 .ساخته شده است BNC و RCA کانکتوراز    HI72911B الکترود

 به طور عمومی این الکترود می تواند با اکثر پی اچ مترهای هانا که دارای کانکتور مادگی برای

pH و ورودی RCA برای دما می باشند ، استفاده شوند. انواع دیگر کانکتورها شامل کانکتور 

DIN   ، پیچی ،T-TYPE ,... می باشند . 

 HI72911B الکترودجدول مشخصات فنی  

  

Measurement Range pH: 0 to 13 

Reference Cell Type double, Ag/AgCl 

Junction Type/Flow Rate PTFE 



 
Type of Electrolyte polymer 

Body Material titanium 

Tip / Shape flat 

Matching Pin no 

Max. Pressure 3.0 bar 

Temperature Operating Range 0 to 80°C (32 to 176°F) - GP 

Body Length/Overall Length 110 mm / 150.5 mm 

Temperature Sensor yes 

Outer Diameter 14 mm 

Cable coaxial; 1 m (3.3’) 

Connector Type BNC + phono 

Amplifier no 

Recommended Use boilers, cooling towers 

  

 


