
 

 HI1143B مدل  pH الکترود

 HI1143B مدل  pH مشخصات الکترود

 

HI1143B  دارای یک بدنه شیشه ای ، قابل تعویض ، الکترود pH دو اتصال با اتصال BNC 

 قسمت سنجش است. این الکترود دارای یک اتصال سرامیکی واحد در سلول مرجع خارجی است و

pH  با شیشه مقاوم در برابر فلوراید ساخته می شود. 

  

 .این مالحظه طراحی برای نمونه های دارای فلوراید ایده آل است

  

 طراحی اتصال دوبل •

 شیشه مقاوم در برابر فلوراید •

 الکترود قابل تعویض  •

HI1143B از شیشه مقاوم در برابر فلوراید (HF)  ، فریت سرامیکی  ، المپ کروی ، بدنه شیشه

 .قابل شارژ است KCl میلیون  3.5منفرد ، اتصال دوبل استفاده می کند و با 

 فرموالسیون شیشه مقاوم در برابر فلوراید



 

در نمونه های حاوی فلوراید برای شیشه ضرر دارد و باعث کاهش طول  pH اندازه گیری •

 .عمر آن می شود

ه های تهاجمی که دارای یون های فلوراید برای استفاده در برنام HF شیشه مقاوم در برابر •

 .برای عمر طوالنی هستند ، طراحی شده است

 المپ کروی

 .المپ کروی برای استفاده عمومی است •

 .سایر اشکال نوک شامل مخروط برای نفوذ و نوک تخت برای اندازه گیری سطح است •

  

 بدنه شیشه ای   

 .بدنه شیشه ای برای استفاده آزمایشگاهی ایده آل است •

 .شیشه در برابر بسیاری از مواد شیمیایی سخت مقاوم است و به راحتی تمیز می شود •

 .بدنه شیشه ای امکان انتقال سریع گرما به الکترولیت مرجع داخلی را نیز فراهم می کند  •

• mV تولید شده توسط سلول مرجع وابسته به دما است. 

 .ه الکترود سریعتر به تعادل برسد ، پتانسیل مرجع ثابت تر می شودهرچ •

 مرجع اتصال دو سرامیکی منفرد 

• HI1143B یک طرح دو اتصالی است. الکترودهای pH  به صورت یک اتصال یا دو

 .اتصال در دسترس هستند

کی  ضروری مدار الکتری component اتصالی که به عنوان پل نمکی نیز شناخته می شود ، جز

 .است



 

 .حرکت یون ها برای یک قرائت ثابت باید از طریق محل اتصال عبور کند •

مرجع خارجی دارای یک فریت سرامیکی است. سرامیک ماده ای متخلخل است که به   •

 .راحتی با بدنه شیشه ذوب می شود و ضریب انبساط مشابهی دارد 

 .استمیکرولیتر در ساعت  20-15یک اتصال سرامیکی منفرد دارای دبی  •

 .انواع اتصال دیگر با دبی باالتر در دسترس هستند و با مواد مختلف ساخته می شوند •

 قابل شارژ مجدد 

• HI1143B یک الکترود قابل تعویض است. 

 HI7082 3.5M دو اتصال است ، محلول پر کننده pH از آنجایی که این یک الکترود •

KCl  است. 

 .ره ای ندارد این محلول مانند الکترودهای یک اتصال هیچ نق •

عدم وجود نقره از تشکیل رسوب نقره در سطح محل اتصال و مسدود شدن آن جلوگیری می   •

 .کند

 .گرفتگی محل اتصال باعث خوانش های ناپایدار و نامنظم می شود •

  

 BNC اتصال  

• HI1143B  دارای رابط BNC  است. 

 که ورودی پرابسنجی  pH این نوع اتصال جهانی است به این دلیل که می تواند در هر •

BNC دارد استفاده شود. 

میلی متر است که به چند مورد  3.5و   T ، نوع پیچ ، نوع  DIN نوع دیگر اتصاالت شامل •

 .اشاره می شود



 

این نوع اتصاالت تمایل دارند که برای نوع خاصی از کنتور اختصاصی باشند و قابل تعویض  •

 .نیستند

 

 HI1143B مدل  pH مشخصات فنی الکترود

  

    Body Material glass 

    Reference double, Ag/AgCl 

    Junction / Flow Rate ceramic, single / 15-20 μL/h 

    Electrolyte 3.5M KCl 

    Range pH: 0 to 10 

    Max Pressure 0.1 bar 

    Tip Shape spheric (dia: 9.5 mm) 

    Diameter 12 mm 

    Body Length / Overall Length 120 mm / 175.5 mm 

    Recommended Operating 

    Temperature 
-5 to 60°C (23 to 140°F) 

    Temperature Sensor no 

    Matching Pin no 

    Amplifier no 

    Digital no 



 

    Cable coaxial; 1 m (3.3’) 

    Connection BNC 

    Applications strong acid and base 

  

 


