
 

 FC214D مدل  pH الکترود

 

 DIN برای تجزیه و تحلیل ماءالشعیر به همراه اتصال  FC214D pH الکترود

 تقویت شده با بدنه تیتانیوم pH از الکترود  HI99151 عیرماءالش pH دستگاه اندازه گیری

FC214D  با سنسور دمای داخلی استفاده می کند. الکترود تقویت شده پاسخی سریع و پایدار را

 .ایجاد می کند که به دلیل تخلیه ساکن در برابر صدای الکتریکی مصون است 

شکستنی ایجاد می کند که برای جبران سریع  بدنه الکترود از تیتانیوم ساخته شده است ، که ساختار 

 .دما امکان انتقال گرما به سنسور دمای داخلی را فراهم می کند 

متر  PH است که مخصوصاً برای استفاده با pH یک الکترود FC214D مدل  pH الکترود

 .طراحی شده است  HI99151 پرتابل

محل اتصال مرجع بخشی از  محل اتصال مرجع است. pH بخشی جدایی ناپذیر از هر الکترود

الکترود است که جریان یونهای مستقر در سلول مرجع را به داخل نمونه مورد اندازه گیری امکان  

 .پذیر می کند 



 

معمولی  PH بسیار مهم است که این جریان برای تکمیل یک مدار الکتریکی رخ دهد. یک الکترود

کی را می توان به راحتی توسط نمونه هایی با  دارای اتصالی از مواد سرامیکی است. این ماده سرامی

 .محتوای جامدات باال و یا مخلوط گلدان مرطوب مسدود کرد

 

حل اتصال از الکترود ، محل اتصال را اینچ م 8/ 1با اتصال پارچه ای می توان به سادگی با استخراج  

پاک کرد. این بخش جدیدی را در معرض دید قرار می دهد و در نتیجه یک اتصال مجدد ایجاد می 

 .شود

 

 



 

 :ویژگی های اصلی

پاسخی سریع و پایدار را ارائه می دهد که به دلیل تخلیه ساکن در برابر صدای  -الکترود تقویت شده 

 .الکتریکی مصون است

 .نیازی به محلول پر کردن نیست -الکترود پر از ژل بدون نگهداری 

 .بدنه تیتانیوم بسیار بادوام

 .یری از گرفتگیمحل اتصال پارچه ای قابل افزایش برای جلوگ

 .دارای شیشه با درجه حرارت باال

 FC214D مدل  pH مشخصات فنی الکترود

Description   pH electrode 

Reference   single, Ag/AgCl 

Junction   cloth 

Electrolyte   Gel 

Max pressure   3 bar 

Range   pH: 0 to 13 

Recommended Operating Temp   0 to 80°C - HT 

Tip/Shape   Spheric (dia: 5mm) 

Temperature Sensor   Yes 

Amplifier   Yes 

Body Material   Titanium with HT glass sensor 

Cable   7-pole; 1m 

Recommended use   Beer 

Connection   DIN (recommended for use with the HI-99151) 

 


