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Model HP-480 

 -Nhà sản xuất phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001; 

 -Dải đo pH: 0-14 

 -Độ phân giải: 0,01; 

 -Nhiệt độ: 0 - 100oC, độ phân giải 1oC, lựa chọn hiển thị; 

 -Độ lặp: +/-0,05pH (đầu vào tương đương); 

 -Đầu ra: 4-20mA DC, kiểu cách điện, điện trở cực đại 900 ohm; 

 -Đầu ra công tắc: 

 +Gồm 2 đầu ra R1 và R2; 

 +Kiểu công tắc: Công tắc Rơ le kiểu SPDT (1c), 240 VAC 3A, 30V DC 3A (có điện trở tải); 

 +Chức năng: lựa chọn hoạt động giới hạn trên hoặc giới hạn dưới (điều khiển Đóng/Mở), alarm lỗi và 

bảo dưỡng; 

 -Hiệu chuẩn:  

 +Hiệu chuẩn hai điểm tự động hoặc thủ công. Hiệu chuẩn hai điểm tự động, tự động xác nhận hiệu 

điện thế có ổn định hay không, tổ hợp kiểu dung dịch chuẩn pH2, 4, 9 và 10 (JIS), và pH7 (JIS);  

+Hiệu chuẩn thủ công, tự do lựa chọn, nhưng các dung dịch nên khác nhau trên 2 độ pH; 

+Hiệu chuẩn nhiệt độ: một điểm; 

-Chức năng tự động chuẩn đoán: Lỗi hiệu chuẩn, lỗi chuẩn đoán điện cực, lỗi máy phân tích; 

-Nguồn điện cấp: 90-264 VAC 50/60Hz, tiêu thụ 10W hoặc nhỏ hơn; 

-Dải bù nhiệt: 0 tới 100oC; 

-Nhiệt độ xung quanh: -5 tới 45oC 

 -Bù nhiệt: Lựa chọn giữa 500 ohm, 6,8k ohm, 1k ohm, 350 ohm  và không bù nhiệt; 

 -Phù hợp CE và FCC. 

 

-Ngoài ra chúng tôi có các loại điện cực pH cho các ứng dụng đặc biệt khác  như: mẫu có độ a xít, độ 

kiềm cao, có HF ăn mòn thủy tinh, hoặc mẫu nước nhiễm dầu, và độ dài cáp nối có thể lên tới 50m 

theo yêu cầu. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin hoặc truy cập website: www.horiba.com 

Điện cực pH Dải nhiệt độ Dải áp suất Kiểu gá 

6108-50B (5m cáp), không chì, chịu 

va đập không vỡ 

Phù hợp cho 80% ứng dụng 

-10 tới 100oC 0 tới 0,6MPa 
CH-101: Nhúng chìm 

CF: Dòng chảy 

6109-50B (5m cáp), không chì, chịu 

va đập không vỡ 

Phù hợp cho dung dịch có độ nhớt cao 

-10 tới 80oC 0 tới 0,03MPa 
CH-101: Nhúng chìm 

CF: Dòng chảy 

6110-50B (5m cáp) 0 tới 60oC 0 tới 0,03MPa CH-101: Nhúng chìm 


