
 

 HI1330B مدل  pH الکترود

 HI1330B مدل  pH مشخصات الکترود

 

HI1330B ک اتصالیک بدنه شیشه ای ، قابل تعویض ، یک الکترود پیوندی تک اتصال با ی 

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

کروی با شیشه ای با درجه حرارت پایین ساخته شده است. این مالحظه   pH کوچک و حسگر

در ویال ها ، لوله های آزمایش و کاربردهای عروق کوچکتر ایده آل  pH طراحی برای اندازه گیری 

 .است

  

 (LT) شیشه با دمای پایین  •

 نکته کوچک المپ  •

 الکترود قابل تعویض  •

، المپ کروی ، بدنه شیشه ، محل   (LT) از شیشه دمای پایین  HI1330B مدل  pH الکترود

 .قابل شارژ است 3.5M KCl + AgClاتصال سرامیک استفاده می کند و با  

  



 

 فرموالسیون شیشه با دمای پایین  

ی بسیار باال برای المپ حساس شیشه مضر است و باعث کاهش  در دما  pH اندازه گیری •

 .طول عمر آن می شود 

درجه    25مگا اهم در   100دارای مقاومت  (GP) با شیشه عمومی pH یک الکترود  •

درجه    25مگا اهم در  50در حدود  LT سانتیگراد خواهد بود در حالی که مقاومت شیشه

 .سانتیگراد است

 .نزدیک می شود GP به مقاومت شیشه  LT نه ، مقاومت شیشه با کاهش دمای شیشه در نمو •

، مقاومت بیش از حد مطلوب افزایش می یابد ، در نتیجه   GP در صورت استفاده از شیشه •

 .باعث افزایش مقاومت ظاهری می شود و در نهایت اندازه گیری تأثیر می گذارد

• HI1330B  سانتیگراد اندازه گیری می درجه  70تا  - 5برای استفاده در نمونه هایی که از

 .شوند مناسب 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 •

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

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

 .هرچه الکترود سریعتر به تعادل برسد ، پتانسیل مرجع ثابت تر می شود •

 اتصال سرامیکی تکی

الزم مدار  component اتصال خارجی الکترود ، که به آن پل نمکی نیز گفته می شود ، جز  

 .الکتریکی است

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

 .مرجع خارجی دارای یک فریت سرامیکی است  •

شود و ضریب انبساط سرامیک ماده ای متخلخل است که به راحتی با بدنه شیشه ذوب می   •

 .مشابهی دارد 

 .میکرولیتر در ساعت است   20- 15یک اتصال سرامیکی منفرد دارای جریان  •

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

 قابل شارژ مجدد 

• HI1330B یک الکترود قابل تعویض است. 

 HI7071 3.5M ک اتصال است ، محلول پر کنندهی  pH از آنجایی که این یک الکترود •

KCl + AgCl  است. 



 

قابل شارژ ، باید درب پر کننده را قبل از کالیبراسیون و  pH در صورت استفاده از الکترود •

 .اندازه گیری بردارید

برداشتن درپوش باعث ایجاد فشار مثبت سر در سلول مرجع می شود که سرعت جریان  •

 .ا از طریق اتصال خارجی فراهم می کند باالتری از الکترولیت ر

 .سرعت جریان باالتر منجر به خوانش سریعتر و پایدارتر می شود •

 BNC اتصال

• HI1330B از رابط BNC استفاده می کند. 

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

BNC زن دارد استفاده شود. 

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

 .اشاره می شود

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

 .نیستند

 

 

 



 

  HI1330B مدل  pH مشخصات فنی الکترود

Body Material                           glass 

    Reference                                 single, Ag/AgCl 

    Junction / Flow Rate                
 ceramic, single / 15-20 

μL/h 

    Electrolyte                                3.5M KCl + AgCl 

    Range                                       pH: 0 to 12 

    Max Pressure                             0.1 bar 

    Tip Shape                                 spheric (dia: 5 mm) 

    Diameter                                   5 mm 

    Body Length / Overall Length    80 mm / 175.5 mm 

    Recommended Operating 

    Temperature                             

  

 -5 to 70°C (23 to 158°F) - 

LT 

    Temperature Sensor                 no 

    Matching Pin                            no 

    Amplifier                                  no 

    Digital                                      no 

    Cable                                        coaxial; 1 m (3.3’) 

    Connection                               BNC 

    Applications                              test tubes, vials 

  

 


