Intellical PHC108 pH-elektrod för punktering i rostfritt stål
för lab, 1 m kabel
Produktnr:

PHC10801

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss

Intellical PHC108 är en digital pH-kombinationselektrod för punktering med ej påfyllningsbar färgad elektrolyt (polymer) med en keramisk
plugg plus en öppen referensvätskebrygga och inbyggd temperaturgivare. PHC108 har ett hölje i rostfritt stål som är enkelt att rengöra och
passar perfekt för användning i livsmedelsindustrin. Tack vare dess spjutformade glasgivare är PHC108 speciellt utformad för att mäta pH i
halvfasta prover. PHC108 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel, prover med låg jonstyrka eller hög alkalitet.
Digitala Intellical-prober tillhandahåller ultimat spårbarhet i mäthistoriken
Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer
Digitala Intellical-prober larmar när kalibreringen behöver utföras igen
Man behöver inte gissa för att få de mest tillförlitliga och exakta resultat med varje mätning.
Digitala Intellical-prober kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på
nytt
Perfekt för en fleranvändarmiljö med flera HQD-serielab och bärbara mätare.
Digitala Intellical-elektroder kan flyttas mellan mätarna utan att de behöver omkalibreras och utan att inställningarna måste anges på
nytt

Specifikationer
Accuracy:

±0,02 pH

Dimension (D x L):

6 mm x 182 mm

Elektrodtyp:

Gel, ej påfyllningsbar

Elektrolyt:

Polymergel

Givartyp:

Glas

Junction:

Porous Pin & Open Junctions

Kabellängd:

1m

Längd:

182 mm

Mätområde:

2 - 12 pH

Omgivningstemperatur:

0 - 60 °C

Parameter:

pH

Reference system:

Ag/AgCl

Sensor material:

Rostfritt stål

Skyddsklassning:

IP65

Sodium (Alkalinity) error:

<0,1 pH vid pH 11 i 0,1 M NaCl

Specialfunktioner:

For semi-solid media/samples

Temperaturnoggrannhet:

±0,3 °C

Temperaturområde :

0 - 60 °C

Temperaturupplösning :

0,1 °C

Termistor:

ATC

Upplösning:

0,001/0,01/0,1

Vikt :

0,1 kg

Vad finns i förpackningen
Intellical PHC108 pH-elektrod för lab med förvaringsskydd, 1 m kabel, kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.
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