
 

 HI7638 الکترود هدایت آنالین مدل

 HI7638 الکترود کانداکتیویتی خطی با سنسور NTC برای نصب غوطه وری می باشد. 

 .در کاربردهای مختلف صنعتی است EC الکترود کانداکتیویتی داخل خط برای اندازه گیری 

برپایه فناوری   HI7638 .داخلی برای جبران خودکار دما است NTC این الکترود دارای سنسور دمای •

 .چهار حلقه ای ساخته شده از پالتین می باشد 

 .پراب های چهار حلقه ای رسانایی را با سنسورهای پالتینیوم اندازه گیری می کنند •

 .لی برای جبران خودکار دما سنسور دمای داخ •

 PEI بدنه •

  

 : مزیت الکترود رسانایی چهار حلقه ای 

حلقه(، پتانسیومتری )چهار   2ساخته می شوند، آمپرومتریک )  Hanna توسط رسانایی سه نوع پراب  .1

 .حلقه( و القایی )پراب رسانایی بدون الکترود یا حلقوی( 

کرد پتانسیل سنجی برای انجام اندازه گیری استفاده می روی یک از الکترود کانداکتیویتی چهار حلقه ای  .2

 .بیرونی اعمال می شود تا جریانی را در محلول القا کند "درایو"کند. یک جریان متناوب به دو الکترود 

ولتاژ بین جفت الکترود داخلی در محلول اندازه گیری می شود. ولتاژ متناسب با رسانایی است این فناوری   .3

ازه گیری را در طول سه دهه گسترش می دهد. الکترودها از گرافیت، فوالد ضد زنگ یا محدوده خطی اند

 .پالتین ساخته شده اند. اثرات پالریزاسیون کاهش می یابد

روش چهار حلقه ای که مورد تحسین جهانی قرار گرفته ، اندازه گیری فوق العاده پایدار را در محدوده  .4

 .وسیع تری ارائه می دهد

 .ودها دچار پالریزاسیون نمی شونداین الکتر .5

 .بدون نیاز به کالیبراسیون مکرر یا تغییر سلول کار می کنند  .6

 .  دارای ثبات بیشتر هستند .7



 

 HI7638 ویژگی ها/مزایای الکترود رسانایی

 .پراب هدایت خطی مناسب برای غوطه وری مستقیم در لوله ها

 NTC دارای سنسور دمای داخلی

از   .بسیار مهم است EC برای اندازه گیری دقیق  HI7638 یکپارچه پراب NTC سنسور دمای 

آنجایی که دمای یک محلول می تواند مقدار رسانایی را به شدت تغییر دهد، به دست آوردن یک اندازه گیری  

 .به طور دقیق جبران شود EC سریع و پایدار دما اجازه می دهد تا یک قرائت

 انه طول کابل چندگ

HI7638 در طول های مختلف کابل موجود است. 

HI7638 دارای یک کانکتور DIN  متر کابل متصل است 3و. 

HI7638/10 دارای یک کانکتور DIN  متر کابل متصل است 10و. 

HI7638/20 دارای یک کانکتور DIN  متر کابل متصل است 20و. 

 سنسور پالتینیوم

 .برنامه ها ارائه می دهدبهترین پاسخ را در طیف گسترده ای از 

  



 PEI بدنه

محکم و مناسب برای کاربردهای غیر بحرانی هستند که به ترکیب بسیار خوبی از مقاومت   PEI الکترودهای بدنه

 .شیمیایی، مکانیکی و حرارتی نیاز دارند

  

 روش چهار حلقه 

الکترود ها دچار پالریزاسیون نمی شوند  اندازه گیری فوق العاده پایدار را در محدوده وسیع تری ارائه می دهد. این

 .و نیازی به کالیبراسیون مکرر یا تغییرات سلولی ندارند

  

 HI7638 مشخصات فنی الکترود هدایت آنالین مدل 

SKU HI7638-web 

Product Name 
In-line Conductivity probe with NTC sensor for immersion 

installation - HI7638 

Quote 

Required 
Yes 

  

 


