Intellical PHC101 laboratóriumi, alacsony karbantartási
igényű, géltöltésű pH-elektróda, 1 méteres kábel
Termékszám:

PHC10101

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Az Intellical PHC101 egy digitális kombinációs pH-elektróda beépített hőmérséklet-érzékelővel. A PHC101 elektróda a nem újratölthető,
géltöltésű, nyílt referenciakapcsolásnak köszönhetően kevés karbantartást igényel. A pH-elektróda laboratóriumi változata az üvegbúra
érzékelőelemig terjedő epoxi műanyag háznak köszönhetően ütésálló. Az elektróda 3 vagy 1 méteres kábellel kapható. A PHC101 elektróda a
pH szennyvízben, ivóvízben való mérésére és általános vízminőségi alkalmazásokhoz ideális. A PHC101 elektróda nem alkalmazható szerves
oldószerek vagy 2-nél kisebb pH-értékű minták esetén.
Az Intellical PHC101 elektróda a szennyvíz elemzésénél gyors és stabil választ ad
Egyedi szilárdgélszonda és nyílt referenciakapcsolás kifejezetten a szennyvizek pH-méréséhez tervezve.
Az Intellical digitális pH-szonda tökéletes nyomonkövethetőséget biztosít a méréselőzményekben
Tárolja minden mérés idő- és dátumbélyegzőjét, kezelő- és mintaazonosítót, kalibrálási előzményeket, paramétereket és pH-szonda
sorozatszámokat
Az Intellical digitális pH-szonda figyelmezteti a felhasználót, amikor újrakalibrálásra van szükség
A mérések legmegbízhatóbb és legpontosabb eredményeihez nem szükségesek becslések.
Az Intellical digitális pH-szonda újrakalibrálás vagy a mérési beállítások ismételt bevitele nélkül helyezhető át más mérőműszerbe
Ideális megoldást nyújt a több HQD sorozatú laboratóriumi és hordozható műszerekkel felszerelt többfelhasználós környezetek számára.

Műszaki adatok
Accuracy:

± 0,02 pH

Csatlakozó:

Nyitott csatlakozó

Elektróda típus:

Nem újratölthető gél referenciaelem

Felbontás:

0,001/0,01/0,1

Hőmérséklet felbontás:

0,1 °C

Hőmérséklet pontosság:

±0,3 °C

Hőmérséklet tartomány:

0 - 50 °C

Hossz:

175 mm

Kábel hossz:

1m

Méréstartomány:

pH 2 to 14

Method Type:

Field: Non-Refillable Gel Reference Element

Paraméter:

pH

Product Kit:

Model: PHC101
Accessories Included: None

Reference Junction:

Open Junction

Reference system:

Ag/AgCl

Sensor Body Material:

Epoxy

Sensor Cable Length (m):

1

Sensor material:

Epoxi

Sodium (Alkalinity) error:

-0,6 pH 12,6 pH-értéknél 1 M NaOH esetén

Speciális tulajdonság:

Kettős csatlakozású referencia

Súly:

0,1 kg

Szenzor típus:

pH Üveg

Szondatípus:

Normál

Termisztor:

ATC

Test Requirements:

Parameter Needed: pH
Minimum Sample Depth (mm): 20

Type of Measurement:

Field

A doboz tartalma
Intellical PHC101 laboratóriumi pH-szonda tároló szívópalackkal, 1 m-es kábel, kalibrálási tanúsítvány, valamint általános felhasználói
kézikönyv.
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