
 

 HI1616D مدل  pH الکترود

 .هوشمند برای کاربردهای عمومی pH یک الکترود

 

HI1616D یک الکترود بدنه شیشه ای ، ژلی ، تک اتصالی با اتصال DIN   است. این الکترود

از شیشه های  pH یک اتصال سرامیکی واحد در سلول مرجع خارجی است و قسمت سنجشدارای 

 .عمومی استفاده می شود 

  

این الکترود از پیش تقویت شده دارای یک سنسور دمای داخلی برای اندازه گیری های جبران شده 

 HI1616D .دما در یک طرح پراب است. این مالحظه طراحی برای نظارت مستمر ایده آل است

توصیه   Hanna’s HI98140 ،HI98150 ،HI98230 ،HI98240 متر pH برای استفاده با

 .می شود

  



 

 .دارای سنسور دمای داخلی و تقاطع سرامیکی منفرد می باشد

 الکترود را هیدراته نگه دارید

ود  باید در محلول ذخیره سازی نگهداری شوند. قرار دادن الکتر pH در حالت ایده آل ، الکترودهای

در یک لیوان کوچک که با محلول ذخیره سازی پر شده باشد ، مناسب است. یک گزینه برای 

دستگاههای جیبی قرار دادن یک تکه کوچک اسفنج در درپوش دستگاه و ریختن محلول ذخیره  

در درپوش برای خیساندن اسفنج است. متناوباً ، درپوش الکترودهای  (HI70300) سازی

رای ذخیره سازی خریداری کنید. قبل از ریختن محلول اضافی ،  را ب HI740200 مخصوص 

 .درپوش را می توان روی متر قرار داد

  

 .الکترودها را قبل از استفاده تمیز کنید

محل اتصال الکترودهای خود را یک بار در روز یا حداقل یک بار در هفته تمیز کنید تا از گرفتگی  

دقیقه الکترود را در محلول تمیز    20تا  15شود. حداقل محل اتصال جلوگیری کند و دقت آن حفظ 

کننده مناسب غوطه ور کنید. هانا طیف گسترده ای از راه حل های تمیز کردن را برای اهداف 

 .عمومی و کاربردهای خاص ارائه می دهد 

  

 .الکترود را سالی یک بار تعویض کنید

می شود ، یا میزان قرائت به شدت متغیر است   اگر الکترود شما برای ایجاد ثبات قرائت خیلی طوالنی

 .سال است 1.5ماه تا  6از  pH ، زمان تعویض الکترود بیشتر است. طول عمر معمول هر الکترود

 



 

 HI1616D مدل  pH مشخصات فنی الکترود

pH electrode   HI-1616D 

Reference   single, Ag/AgCl 

Junction/Flow rate   Ceramic, single 

Electrolyte   Gel 

Max pressure   up to 2 bar 

Range   pH: 0 to 14 

Recommended operating temp   20 to 40°C 

Tip/Shape   Spheric (dia: 9.5mm) 

Temperature Sensor   Yes 

Amplifier   Yes 

Body material   glass 

Cable   7-pole; 1m 

Recommended use   Continuous monitoring 

Connection   7-pin DIN 

  

 


