
 

 FC2053 مدل  pH الکترود

 

 FC2053 مناسب مواد غذایی pH الکترود

با سنسور دمای داخلی دارای   Hanna Instruments FC2053 مواد غذایی pH الکترود 

استفاده شده در اندازه گیری  pH طراحی منحصر به فردی است که آن را از سایر الکترودهای

 .محصوالت غذایی جدا می کند

FC2053 ن محل اتصال مرجع خارجی و  دارای یک بدنه متحرک است که امکان تمیز کرد

جایگزینی الکترولیت ژل را فراهم می کند. بدنه متحرک این امکان را برای مشتری فراهم می کند تا  

مواد جامد گرفتار شده در سطح محل اتصال را که منجر به خرابی و جایگزینی پراب می شود ، پاک  

 .کند

یج هنگام آزمایش محصوالت غذایی ،  یک مشکل را -بدنه متحرک برای تمیز کردن مرجع خارجی 

گرفتگی محل اتصال مرجع است. وقتی این اتفاق می افتد مدار الکتریکی از پراب نشانگر به سلول  

امکان پاکسازی ناحیه   FC2053 .مرجع مختل می شود و منجر به قرائت کند و نامنظم می شود 



 

زه گیری گرفتار می شوند ، فراهم می  مرجع خارجی هر نوع ماده جامد / نیمه جامد را که هنگام اندا

 .کند

  

برای جایگزینی ژلی که  HI9071 به همراه ژل الکترولیت FC2053  ژل الکترولیت قابل تعویض

 .به عنوان بخشی از فرآیند جداسازی و تمیز کردن برداشته می شود ، عرضه می شود

 

 FC2053 مشخصات 

 یک پالستیک با کیفیت غذایی است که دوام باالیی دارد. پالستیک  PVDF بدنه - PVDF بدنه 

PVDF   در برابر کلر )سفید کننده( که ماده شیمیایی رایجی است که برای گندزدایی استفاده می

 .شود ، مقاوم است

  

طراحی نوک مخروطی شکل امکان نفوذ به مواد جامد ، نیمه جامد و   - شیشه ای نوک مخروطی

 .در انواع محصوالت غذایی فراهم می کند PH امولسیون را برای اندازه گیری مستقیم

  



 

برای المپ  (LT) از المپ شیشه ای با دمای پایین  pH2020 FC3 الکترود - شیشه دمای پایین

یک فرموالسیون مخصوص شیشه است که در مقایسه با  LT یشه سنجش استفاده می کند. نوک ش

مقاومت کمتری دارد. این طرح مفید است زیرا بسیاری از محصوالت  (GP) شیشه هدف عمومی 

را کاهش   LT غذایی در دمای پایین ذخیره می شوند. همانطور که دمای شیشه حسگر مقاومت شیشه 

 .ی محیط نزدیک می شود در دما GP می دهد ، به مقاومت ایده آل شیشه

  

دارای سنسور دمای ترمیستور داخلی است که در   pH2020 FC الکترود - حسگر دما داخلی

است. سنسور دمای ترمیستور یک خواندن دما را با دقت باال فراهم می   pH نوک الکترود نشانگر

 .کند

گذارند ، ضروری است. خواندن دما به منظور جبران تغییرات دما که بر پاسخ الکترود تأثیر می 

قرار دارد که مطابق   pH سنسور دمای ترمیستور برای اندازه گیری سریع و دقیق دما در نوک المپ

 .بر پتانسیل غشا تأثیر می گذارد  Nernst معادله 

  

 FC2053 مدل  pH مشخصات فنی الکترود

Hsn Code 90279090 

Description 
PVDF body, conical tip, pH/Temperature 

electrode with removable sleeve junction 

Reference Cell Type double 

Junction Type/Flow 

Rate 
open 

Type of Electrolyte gel, refillable 

Refill Electrolyte gel 



 

Body Material PVDF 

Glass Type low temperature (LT) 

Tip / Shape coical 

Optimum pH Range 0 to 12 

Temperature 

Operating Range 
0 to 50°C (32 to 122°F) 

Temperature Sensor built in 

Connector Type quick connect DIN 

Amplifier built in 

Recommended Use solids and semisolid food related products 

  

  

 


