
 

 HI2002 مدل ORP پراب

HI2002 نظارت بر جریان ORP متری 5، دارای سنسور پالتین، الکترود با پین تطبیق و کابل 

 .این الکترود به طور خاص برای کاربردهای صنعتی ساخته شده است

 NPT ½ برای نصب در خط. 

 .گرفتگی بدون PTFE با غشای انحصاری pH الکترود 

 .تکنولوژی دو اتصاله

 .PVDF بدنه

 .مدل هایی با پین و آمپلی فایر منطبق داخلی

  

به منظور کاهش آلودگی معمولی ناشی از استفاده صنعتی، این الکترودها یک فناوری مرجع پلیمری 

و فناوری اتصال دوگانه را ترکیب می کنند. با این فناوری نیازی به پر کردن مجدد نیست و الکترود 

رد. عالوه بر این،  را می توان در نمونه هایی مانند ترکیبات آلی، پروتئین ها و فلزات سنگین استفاده ک

حلقوی منحصر به فرد استفاده می کنند که گرفتگی را به  PTFE از یک اتصال pH الکترودهای

 .حداقل می رساند

این پراب های صنعتی دارای یک الکترود بدنه شیشه ای برای استفاده در مواد شیمیایی تهاجمی  

ترودها در برابر استرس مکانیکی  به الک PEI هستند و به راحتی تمیز می شوند. یک غالف محافظ

درجه فارنهایت(   176تا  23درجه سانتی گراد )  80تا  -5مقاومت می کند. محدودیت های عملیاتی 

 .است (psi 87) اینچ بار 6و فشار تا 



 

  

در دسترس هستند، که بسیاری از آنها دارای یک پین تطبیق داخلی هستند.   ORP و pH هر دو مدل

نین دارای یک تقویت کننده داخلی هستند که امکان اندازه گیری دور از محل برخی از مدل ها همچ

 .دستگاه را بدون نیاز به فرستنده فراهم می کند

  

هستند که امکان اتصال سریع و آسان به   BNC دارای یک کانکتور HI 2000 و  HI 1000 سری

فوت( موجود  16یا  9.8ی ) متر 5یا  3دستگاه را فراهم می کند. مدل هایی با کابل  pH/ORP هر

 .است

 :HI2002 مدل ORP مشخصات فنی پراب

Junction   double, PTFE 

Electrolyte   polymer 

Matching Pin   yes 

Amplifier   no 

Temperature   -5 to 80°C 

Max Pressure   6 bar (87 psi) 

Connector   BNC 

Cable   5 m 

  

 


