
 

 HI12303 مدل  pH الکترود

 HI12303 مدل  pH مشخصات الکترود

  

 DIN سریع  اتصال  همراه  به شده پر  ژل  و با   PEI الکترود با بدنه

HI12303 دارای یک بدنه پلی اتریمید (PEI)  الکترود ، pH   دو اتصاله با سنسور دمای داخلی

است. این نوع اتصال اختصاصی   DIN است و به دستگاهی متصل می شود که دارای اتصال سریع

 .است HI98190 دستگاههای خاصی مانند 

قسمت دارای یک اتصال سرامیکی در سلول مرجع خارجی است و  pH HI12303 الکترود 

با دوام   PEI کروی با شیشه ای با هدف عمومی ساخته شده و توسط باله های بدن pH سنجش

 .محافظت می شود

 از  غیر به و  است عالی بسیار  این مالحظه طراحی به دلیل دوام در اندازه گیری با دستگاههای پرتابل 

 .ندارد  نگهداری به نیازی پراب ،  کالیبراسیون و  کردن تمیز

 

 مقاوم در برابر مواد شیمیایی  PEI بدن •

 مرجع دو اتصال •

 (GP) شیشه هدف عمومی  •



 

HI12303 از شیشه های عمومی (GP) المپ کروی ، بدنه پلی اتریمید ، (PEI)   فریت ،

 .تصال دوبل استفاده می کندسرامیکی منفرد و ا

 المپ کروی   

 .المپ کروی برای استفاده عمومی است •

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

  

 PEI بدنه الکترود  

)پلی اتریمید( برای طیف گسترده ای از کاربردها مناسب است و به دلیل  PEI بدنه الکترود •

 .ندازه گیری های میدانی برتری دارددوام در ا

محافظ اطراف نوک شیشه ای کروی شکستگی ناشی از ضربه یا افتادن اتفاقی الکترود را به   •

 .حداقل می رساند

پالستیکی با کیفیت باال است که از نظر شیمیایی در برابر بسیاری از مواد   PEI پالستیک •

 .شیمیایی خشن مقاوم است

 

 



 

 مرجع دو اتصاله 

 .یک الکترود دو اتصال دارای یک محفظه داخلی است که سیم مرجع را احاطه کرده است •

را در  Ag / AgCl یونهای نقره در الکترولیت محفظه داخلی وجود دارد که سیم مرجع •

 .خود جای داده است. الکترولیت خارج از این محفظه عاری از نقره است

طراحی اتصال دوبل به این معنی است که در واقع هیچ نقره ای از الکترود وارد نمونه نمی  •

 .شود

اربردهایی را دارد که یونهای نقره در نمونه نامطلوب هستند  این طرح امکان اندازه گیری در ک •

 .یا رسوبات نقره روی محل اتصال ممکن است تشکیل شود 

  

 Din اتصال سریع  

• HI12303 از اتصال Quick DIN  استفاده می کند که اتصال و برداشتن پراب را ساده و

 .آسان می کند

 HI12303 مدل  pH مشخصات فنی الکترود

Body Material                      PEI 

    Reference                           double, Ag/AgCl 

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

    Electrolyte                           gel 

    Range                                 pH: 0 to 13 

    Max Pressure                       2 bar 

    Tip Shape                           spheric (dia: 7.5 mm) 

    Recommended Operating   



 

    Temperature                        0 to 70°C (32 to 158°F) 

    Temperature Sensor            yes 

    Matching Pin                       no 

    Amplifier                             yes 

    Digital                                 no 

    Cable                                  5-pole; 1 m (3.3') 

    Connection                         Quick connect DIN 

    Applications                        field applications 

 


