Ammonia ISE combination electrode, fixed cable, BNC
Αρ. προϊόντος:

5192700

ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Αυτό το στοιχείο δεν είναι πλέον διαθέσιμο.

Συνδυαστικό ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE) αµµωνίας, µε αναλώσιµη µεµβράνη, επαναπληρώσιµο ηλεκτρολύτη και σταθερό καλώδιο µε
βύσµα BNC. Το αισθητήριο παρέχεται µε τρεις µεµβράνες αµµωνίας και διάλυµα πλήρωσης ηλεκτροδίου.
Ακριβές
Δεν χρειάζεστε µόνο µια απάντηση, αλλά τη σωστή απάντηση, και γρήγορα.
Οι βελτιστοποιηµένοι αλγόριθµοι σταθεροποίησης στις πλατφόρµες των µετρητών της Hach εξαλείφουν
τις εικασίες του χειριστή και µειώνουν τις ανακριβείς µετρήσεις. Πολλά ηλεκτρόδια
λειτουργούν ειδικά για να παράσχουν ακριβή αποτελέσµατα και την ταχύτερη
απόκριση, ακόµη και σε δύσκολα περιβάλλοντα.
Εύχρηστο
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, αναζητάτε νέους τρόπους για να εξοικονοµήσετε χρήµατα
και πόρους. Παραλείψτε τη µελέτη πολύπλοκων εγχειριδίων χρήσης και αφιερώστε το χρόνο σας
στη µέτρηση, χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασµό µενού και τα απλά πληκτρολόγια της Hach
για πραγµατικά διαισθητική λειτουργία.
Συµπαγές και ανθεκτικό
Βασιστείτε στα ανθεκτικά συστήµατα µέτρησης της Hach που έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν στις
δύσκολες συνθήκες δοκιµών σε εξωτερικούς χώρους και συχνή χρήση. Επιλέξτε µεταξύ των πιο ισχυρών βιοµηχανικών αισθητηρίων
ή µη γυάλινων ηλεκτροδίων για ανθεκτικά, αδιάβροχα συστήµατα
που παραδίδονται καθηµερινά.
Ευέλικτο
Χρειάζεται να εκτελέσετε µετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο; Η Hach προσφέρει αποδοτικότητα µε
αξιόπιστα, υψηλής απόδοσης συστήµατα που µεταφέρονται εύκολα µαζί σας από τον εργαστηριακό πάγκο
απευθείας στην τοποθεσία δοκιµών. Μετρήστε σήµερα τις παραµέτρους που χρειάζεστε
µε τη διασφάλιση που µπορείτε να επεκτείνετε στο µέλλον.

Προδιαγραφές
Accuracy:

±0,02 mV ή 0,05%, όποιο είναι µεγαλύτερο (ανάλογα µε την εφαρµογή)

Electrode junction :

Δακτύλιος από πορώδες PTFE

Απαιτείτε ISA:

4447169

Διάλυµα πλήρωσης :

4447226

Διάµετρος :

12 mm

Ειδικά χαρακτηριστικά :

Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης αερίων

Εύρος θερµοκρασίας :

0 - 50 °C

Εύρος µέτρησης :

0,06 - 17.000 mg/L NH3

Θερµική αντίσταση :

-

Μήκος :

149 mm

Μήκος καλωδίου :

0.91 m

Τύπος αισθητηρίου :

Ανίχνευσης αερίων: γυάλινο µε αναλώσιµη µεµβράνη ευαίσθητη στην NH3

Τύπος ηλεκτροδίων :

Συνδυαστικό εργαστηριακό ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)

Υλικό :

Σώµα αισθητηρίου: ABS

Απαιτούμενα παρελκόμενα
•
•
•

Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) Powder Pillows, pk/100 (Item 4447169)
Σετ µεµβρανών αµµωνιακών, συσκ./5 Κιτ αντικατάστασης µεµβρανών αµµωνίας, 5 τµχ. (Item 5192711)
Διάλυµα πλήρωσης, ISENH3181, 0,1 M NH₄Cl, 50 mL (Item 4447226)
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