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คุณลักษณะเครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง, คามิลลิโวลต, ไอออน  
และอุณหภูมิ แบบต้ังโตะ EUTECH รุน CyberScan  ION510 

 
 
คุณลักษณะเฉพาะ 
การวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH)  
1. ชวงการวัดคา (Range)        0.00 ถึง 14.00 pH      
2. คาความละเอียด (Resolution)  0.01 pH  
3. คาความถูกตอง (Accuracy)   ±0.01 pH 
 
การวัดคามิลลิโวลต (mV)  
1. ชวงการวัดคา (Range)    -1,999 ถึง +1,999 mV   
2. คาความละเอียด (Resolution)    0.1 mV สําหรับชวงที่นอยกวา  ± 199.9 mV 
     1 mV สําหรับชวงที่เกินกวา   ± 200  mV  
3. คาความถูกตอง (Accuracy)   ±0.2 mV สําหรับชวงที่นอยกวา  ± 199.9 mV 
     ±2 mV สําหรับชวงทีเ่กินกวา  ± 200  mV 
 
การวัดคาความเขมขนของไอออน 
1. ชวงการวัดคา (Range)        0.0 ถึง 1999 pH      
2. คาความละเอียด (Resolution)  0.01 ppm ในชวง 0.01 ถึง 0.99 ppm 

0.1 ppm ในชวง 1.0 ถึง 199.9 ppm 
1 ppm  ในชวง 200 ถึง 1999 ppm 

3. คาความถูกตอง (Accuracy)   ±0.5 % ของมาตรเต็ม สําหรับ mono-valent ions 
     ±1 % ของมาตรเต็ม สําหรับ di-valence ions 
 
การวัดอุณหภูม ิ 
1. ชวงการวัดคา (Range)   0.0 ถึง 100.0 ºC 
2. คาความละเอียด (Resolution)   0.1 ºC 
3. คาความถูกตอง (Accuracy)  ± 0.3 ºC  
 
คุณลักษณะท่ัวไป 
1. ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร ASIC (Application Specific Integrated Circuit) 
2. แสดงผลดวยจอ LCD ขนาดใหญ   ซึ่งชัดเจนและอานงาย จะแสดงคา 2 แถว โดยแสดงคา pH, mV  

หรือ  ION ที่แถวบน และอุณหภูมทิี่แถวลาง พรอมทั้งแสดงสัญลักษณรูปภาพ และ error message  
ตาง ๆ  

3. มรีะบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัต ิ(Automatic Temperature Compensation) ไดตั้งแต 0 ถึง  
100.0 ºC 
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4. การคาลิเบรทเปนแบบอัตโนมัต ิ(Auto Calibration) สามารถทําการคาลิเบรท pH ไดทั้งแบบจุดเดียว 
และหลายจุด โดยทําการคาลิเบรทไดมากที่สุด 5 จุด โดยเลือกคาน้ํายาบัฟเฟอรจาก 2 ชุด 
บัฟเฟอรมาตรฐาน ดังนี ้
USA : pH 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 
NIST : pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 

5. สามารถแสดงคา pH slope และคา offset ผูใชจึงสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของอิเลคโทรดได 
6. สามารถคาลิเบรทไอออนไดมากที่สุด 3 จุด  โดยอยางนอยที่สุดจะตองทําการคาลิเบรท 2 จุด 
7. สามารถทําการคางคาที่หนาจอได โดยการกดปุม HOLD ชวยใหสะดวกในการอานและการบันทึกคา 
8. มีขอความ “READY” ปรากฏที่หนาจอ เพื่อชี้วาคาที่ปรากฏบนหนาจอคงที่แลว 
9. สามารถบันทึกขอมูลสูหนวยความจําได 100 ชุด ซึ่งหนวยความจํานี้เปนแบบ non-volatile memory 

คือขอมูลที่บันทกึไวจะไมหายไปแมจะปดเครื่อง 
10. ม ีOutput  สําหรับตอกับเครื่องบันทึกขอมูล (Recorder)  
11. ดานใตเครื่องมีแผนคูมือการใชงานอยางยอทีส่ามารถเลื่อนดูได 
12. แผงปุมกดทนตอฝุนละออง และปองกันน้ํากระเด็นใส (Splash-proof Keypad) เปนไปตามมาตรฐาน 

IP 54 
13. ใชอแดปเตอร 9VDC ตอกับไฟอาคาร 220 VAC  
14. ไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  และมศูีนยบริการหลังการขาย 
15. ผลิตภัณฑไดรับมาตรฐาน CE 
16. ตัวเครื่องรับประกัน 3 ป อิเล็คโทรดรับประกัน 6 เดือน 
17. มีคูมือการใชงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ฉบับ 
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