Intellical PHC301 påfyllningsbar pH-universalelektrod för
lab, 1 m kabel
Produktnr:

PHC30101

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss

Intellical PHC301 är en digital pH-kombinationselektrod med inbyggd temperaturgivare. PHC301 har en påfyllningsbar referenskoppling
med två keramiska pluggar. Den här pH-elektroden för lab är stötsäker med dess Zeonor-plastkropp som skyddar ända ned till givarelementets
glaskula. Elektroden är tillgänglig med en kabel på 3 eller 1 meter. PHC301 påfyllbar pH-kombinationselektrod rekommenderas för
avloppsvatten, dricksvatten och allmänna vätsketillämpningar. PHC301 lämpar sig inte för användning med organiska lösningsmedel. En
28 mL-flaska med påfyllningslösning för referenselektrolyt (3 M KCl-lösning mättad med AgCl) medföljer proben.
Digitala Intellical-prober är fabrikskalibrerade
Klar att testa direkt ur förpackningen.
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 tillhandahåller ultimat spårbarhet i mäthistoriken
Lagrad tid- och datumstämpel för varje mätning, användar- och prov-ID, kalibreringshistorik, parameter och probserienummer.
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.

Specifikationer
Accuracy:

±0,02 pH

Dimension (D x L):

12 mm x 200 mm

Elektrodtyp:

Påfyllningsbar

Elektrolyt:

2841700

Givartyp:

Standard

Junction:

Porous Pin Junction

Kabellängd:

1m

Längd:

200 mm

Mätområde:

0 - 14 pH

Parameter:

pH

Reference system:

Ag/AgCl (enkel koppling)

Sensor material:

Zeonor

Sodium (Alkalinity) error:

-0,6 pH vid pH 12,6 i 1 M NaOH

Specialfunktioner:

Double junction reference

Temperaturnoggrannhet:

±0,3 °C

Temperaturområde :

0 - 50 °C

Temperaturupplösning :

0,1 °C

Termistor:

ATC

Upplösning:

0,001/0,01/0,1

Vikt :

0,1 kg

Vad finns i förpackningen
Intellical PHC301 pH-elektrod för lab med förvaringsflaska med blötläggning, 1 m kabel, 28 mL-flaska med påfyllningslösning för
referenselektrolyt (3 M KCl-lösning mättad med AgCl), kalibreringscertifikat och grundläggande användarhandbok.

Obligatoriska tillbehör
•
•

Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 100 mL (Item S21M004)
Påfyllningslösning, referens, 3 M KCl med AgCl, 28 mL (Item 2841700)
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