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คุณลักษณะเครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง, mV  และอุณหภูมิ     
สําหรับออกภาคสนามและหองปฏิบัติการ 

  EUTECH  รุน CyberScan pH110 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 
การวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH)  
1. ชวงการวัดคา (Range)  -2.00  ถึง  16.00 pH 
2. คาความละเอียด (Resolution)  0.01 pH  
3. คาความถูกตอง (Accuracy)  ±0.01 pH 

 
การวัดคามิลลิโวลต (mV) 
1. ชวงการวัดคา (Range)   -1999 ถึง +1999 mV 
2. คาความละเอียด (Resolution)   0.1 mV (ชวง  -199.9 ถึง 199.9 mV) 

1 mV (ชวงที่นอยกวา  -199.9 mV  และมากกวา 199.9 mV) 
3.     คาความถูกตอง (Accuracy)  ± 0.2 mV + 1 LSD (ชวง  -199.9 ถึง 199.9 mV) 

± 2 mV + 1 LSD (ชวงที่นอยกวา  -199.9 mV  และมากกวา 199.9 mV) 
 

การวัดอุณหภูม ิ(Temperature) 
1. ชวงการวัดคา (Range)   -10.0 ถึง 110.0 ºC 
2. คาความละเอียด (Resolution)   0.1 ºC   
3. คาความถูกตอง (Accuracy)  ± 0.5 ºC 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
1. ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร ASIC (Application Specific Integrated Circuit) 
2. สามารถสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรผาน RS 232 ได และสามารถสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพได 
3. สามารถบันทึกคาลงในหนวยความจําไดถึง 100 คา (Memory) และเปนแบบ non – volatile memory  โดยการกด

ปุม MI  และเรียกดูขอมูลโดยการกดปุม MR 
4. สามารถเลือกชุดสารละลายบัฟเฟอรมาตรฐานได 4 มาตรฐาน ดังนี ้ USA, NIST, DIN และ PWB 
5. สามารถทําการคาลิเบรท pH ไดสูงสุด 6 จุด 
6. แสดงคา pH slope และคา offset  ซึ่งเปนคาที่ใชตรวจสอบประสิทธิภาพของอิเลคโทรดได 
7. สามารถเลือกใชระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัต ิ(Automatic Temperature Compensation) และแบบกําหนด

อุณหภูมิเอง (Manual) ไดในชวง 0 ถึง 100 ºC         
8. สามารถแสดงอุณหภูมิไดทั้งในหนวย ºC และ ºF 
9. แสดงผลดวยหนาจอ LCD 2 บรรทัดพรอมกัน โดยแสดงคา pH หรือ  mV ที่บรรทัดบน และอุณหภูมทิี่บรรทัด

ลาง  
10. สามารถแสดงสญัลักษณเตือน และ  error massages  ตางๆ ในหนาจอได 
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11. มคํีาวา “READY” ปรากฏบนหนาจอ  เพื่อชี้วาคาที่ปรากฏบนหนาจอคงที่แลว 
12. สามารถคางคาที่หนาจอไดโดยการกดปุม HOLD  เพื่อความสะดวกในการอานหรือบันทึกคา 
13. สามารถเลือกใชฟงกชันการคางคาอัตโนมัต ิ(Auto-Hold) ได 
14. ไดรับมาตรฐาน IP 54 
15. มีระบบปดเครื่องอัตโนมัต ิ(Auto-Power Off) ภายหลังจากที่กดปุมสุดทายประมาณ 20 นาที  เพื่อชวยในการ

ประหยัดแบตเตอรี่ 
16. ใชแบตเตอรี่เปนถานอัลคาไลนขนาด 3A  จํานวน 4 กอน โดยมีอายุการใชงานยาวนานกวา 700 ชั่วโมง หรือ

จะเลือกใชอแดปเตอร 9 VDC  เพื่อตอกับไฟอาคาร 220 VAC  ก็ได 
17. เปนผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน CE  
18. ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มีศูนยบริการหลังการขาย 
19. มีคูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ 
20. รับประกันการใชงานสําหรับตัวเครื่อง 3 ปเต็ม หัววัด 6 เดือน พรอมบัตรรับประกัน 
 

http://www.highents.com
mailto:info@highents.com
http://www.highents.com
mailto:info@highents.com

