
Een stabiel signaal over een 
grote afstand
Dankzij de hoge weerstand van het 
glazen membraan vereisen conventio-
nele elektrodes een hoogimpedantie-
meetsysteem. Slechte isolatie van 
connectoren en kabels resulteert in 
foutieve metingen door lekkage of 
storing. Voor conventionele elektrodes 
is de draad daarom meestal beperkt 
tot minder dan 15-20 m. AmpHel®-
elektrodes hebben een miniatuur-
versterker, die de meeste problemen 
geassocieerd met hoge impedantie-
signalen verhelpt. Het circuit boven-
aan de elektrode is volledig afgesloten. 
Daardoor wordt een sterk signaal met 
lage impedantie uitgezonden en kun-
nen gewone connectoren met lange, 
onbeschermde kabels gebruikt wor-
den. Deze doorbraaktechnologie levert 
een stabiel signaal voor industriële 
controle en een grote kostbesparing 
op coaxiale kabels met weinig storing. 
In sommige gevallen is ook een trans-
mitter niet meer nodig, wat leidt tot 
een verdere kostenbesparing.

Voor toepassingen die uitzonderlijk 
vijandig bleken te zijn voor elektrodes, 
heeft Hanna Instruments vier soor-
ten gespecialiseerd glas ontwikkeld. 
Het eerste is een extreem duurzaam 
sensorglas voor algemeen en industri-
eel gebruik. Dit glas kan de belasting 
van dagelijks gebruik aan. De andere 
soorten elektrodeglas laten continue 
controle toe in zeer zure oplossingen 
die fluoride-ionen bevatten, alsook 
hoge of lage temperatuurproces-
stromen, zonder de levensduur van de 
elektrode opmerkelijk te verminderen.

De behuizing van de elektrode bestaat 
uit glas of PEI, terwijl de junctie uit 
cloth of PTFE bestaat.

  Sterk signaal tot 75 meter
  Coaxiale kabels met weinig storing 

zijn niet langer nodig
  Metingen in vuile stalen en zeer 

vochtige omstandigheden 
  Modellen met uitwendige vervang-

bare batterij voor langere levens-
duur elektrode

  Glazen sensor voor specifieke toe-
passingen

Type glas Toepassing pH-bereik Temperatuurbereik
LT Lage temperatuur 0 tot 12 -10 tot 80 °C
HT Hoge temperatuur 0 tot 14 0 tot 100 °C
HF Zuurstalen met F— (*) 0 tot 10 -5 tot 60 °C

Met het nieuwe AmpHel®-
model met vervangbare bat-
terij, is het niet langer nood-

zakelijk om een elektrode weg 
te werpen wanneer de batterij 

leeg is

Installatie
Eenvoudige installatie van deze elektrodes is mogelijk dankzij de ¾' UNF  
uitwendige draad. 

Modellen met glazen behuizing en PTFE juncties zijn aanbevolen voor inline 
installaties.

Modellen met een PEI behuizing en cloth-junctie zijn geschikt voor reservoir-
controle of voor gebruik met draagbare meters, waar de elektrode gemakkelijk 
bereikbaar is voor onderhoud.
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AmpHel® pH-elektrodes met vervangbare batterij 
Een doorbraak in technologie

pH-elektrodes voor algemeen gebruik
Code Behuizing Junctie Elektrolyt Glastype Temperatuur Max. druk Connector Kabel
HI6291005 PEI cloth gel GP -5 tot 80  °C 3 bar BNC 5 m
pH-elektrodes hoge temperatuur
Code Behuizing Junctie Elektrolyt Glastype Temperatuur Max. druk. Connector Kabel
HI8299505 glas PTFE polymeer HT 0 tot 100 °C 3 bar BNC 5 m

Code Behuizing Junctie Elektrolyt Glastype Temperatuur Max. druk Connector Kabel
HI6293005 PEI cloth gel platina -5 tot 80 °C 3 bar BNC 5 m
HI6493005 PEI cloth gel goud -5 tot 80 °C 3 bar BNC 5 m

HI740031: uitwisselbare batterij voor de Amphel-elektrode (versterking van het signaal) 

AmpHel® pH-elektrodes met vervangbare batterij

AmpHel® ORP-elektrodes met vervangbare batterijPR
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