
 

 HI1414D مدل  pH الکترود

 HI1414D مدل  pH مشخصات الکترود

 

HI1414D  دارای یک بدنه شیشه ای ، الکترود pH   پیوندی تک مرجع است که با شیشه ای با

ساخته شده است. این الکترود از پیش تقویت شده دارای   DIN درجه حرارت پایین و یک اتصال

 .راب استیک سنسور دمای داخلی برای اندازه گیری های جبران شده دما در پ

  

این الکترود دارای یک طراحی اتصال باز منحصر به فرد است که در آن یک الیه الکترولیت 

بین نمونه مورد بررسی و سلول  (AgCl) ویسکولن )ژل سخت( وجود دارد که فاقد کلرید نقره

 ریمرجع داخلی است. طرح اتصال باز در برابر گرفتگی و نوک تخت الکترودآن را برای اندازه گی

pH  در سطوحی مانند پوست ، چرم ، صفحات آگار و کاغذ ایده آل می کند. HI1414D   برای

 .توصیه می شود Hanna’s HI99171 متر pH استفاده با

  

 سنسور دما داخلی  •

 نکته مسطح •



 

 تقاطع باز •

HI1414D  از الکترولیت ژل ویسکولن از شیشه دمای پایین (LT)  المپ نوک تخت ، بدنه شیشه ،

 .کند می استفاده باز اتصال محل و ای 

 فرموالسیون شیشه با دمای پایین  

مگا اهم در مقایسه با   50با مقاومت کمتر از  LT نوک شیشه از فرموالسیون مخصوص شیشه  •

 اهداف عمومی استفاده می کند 

 

     (GP)   مگا اهم. از آنجا مفید است که بسیاری از محصوالت غذایی    100با مقاومت در حدود

 .در دمای پایین ذخیره می شوند

در دمای  GP با نزدیک شدن به شیشه LT شه با کاهش دمای شیشه در نمونه ، مقاومت شی •

 .محیط افزایش می یابد

متر   pH ، مقاومت در برابر مقاومت بهینه برای ورودی یک GP در صورت استفاده از شیشه •

 .باالتر می رود

• HI1414D  درجه سانتیگراد اندازه گیری می  50تا  0برای استفاده در نمونه هایی که از

 .شوند مناسب است



 

 HI1414D مدل  pH نی الکترودمشخصات ف 

Body Material                            glass 

    Reference                                  single, Ag/AgCl 

    Junction / Flow Rate                 open 

    Electrolyte                                 viscolene 

    Range                                       pH: 0 to 12 

    Max Pressure                            0.1 bar 

    Tip Shape                                flat 

    Diameter                                   12 mm 

    Body Length / Overall 

Length   
 110 mm / 153.5 mm 

    Recommended Operating 

    Temperature                             

  

 0 to 50°C (32 to 122°F) 

    Temperature Sensor                 yes 

    Matching Pin                             no 

    Amplifier                                   yes 

    Digital                                      no 

    Cable                                        7-pole; 1 m (3.3') 

    Connection                               DIN 

    Applications        
 emulsions, leather, paper, skin, 

surface 

  

 


