
 

  
 
 
 
 

 

1 

บริษัท ไฮเออร เอ็นทเตอรไพรส  จํากัด   
131  อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย  อาคารกลุมนวัตกรรม 1  ต.คลองหน่ึง   

อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120  โทรศัพท  0-2564-7895  โทรสาร 0-2564-7896       
เว็บไซต : www.highents.com  อีเมล : info@highents.com     

Higher Enterprises Co., Ltd.  
131 Innovation Cluster 1 Building, Thailand Science Park, 
 Klong 1  Klong Luang  Pathumthani  12120  Tel : 0-2564-7895  Fax : 0-2564-7896    
 http://www.highents.com  E-mail : info@highents.com 
 

คุณลักษณะเครื่องวัดคาความเปนกรด -ดาง, คามิลลิโวลต, Ion 
และอุณหภูมิ แบบต้ังโตะ  EUTECH  รุน CyberScan pH 6500 

 
คุณลักษณะเฉพาะ 
การวัดคาความเปนกรด-ดาง (pH)  
1.   ชวงการวัดคา (Range)        -2.000 ถึง +20.000 pH 
2.   คาความละเอียด (Resolution)    0.1/ 0.01/ 0.001 pH (เลือกได) 
3.  คาความถูกตอง (Accuracy)    ± 0.1/ 0.01/ 0.002 pH (เลือกได) 

 
การวัดคามิลลิโวลต (mV, Rel mV)  
1.   ชวงการวัดคา (Range)    -2000 ถึง +2000 mV 
2.   คาความละเอียด (Resolution)    0.1 mV  
3.   คาความถูกตอง (Accuracy)    ± 0.2 mV  

  
การวัดคาความเขมขนของอิออน (Ion)  
1.   ชวงการวัดคา (Range)        1 x 10-6  ถึง 9.99 x 1010 ppm 
2.   คาความละเอียด (Resolution)    2, 3, 4 digit 
3.  คาความถูกตอง (Accuracy)    ± 0.17 % ของมาตรเต็ม (monovalent) 

       ± 0.34 % ของมาตรเต็ม (divalent) 
 
การวัดอุณหภูม ิ(Temperature)  
1.   ชวงการวัดคา (Range)    -5.0 ถึง 105.0 ºC / 23.0 ถึง 221.0 ºF 
2.   คาความละเอียด (Resolution)     0.1 ºC / 0.1 ºF 
3.   คาความถูกตอง (Accuracy)    ± 0.2 ºC / 0.3 ºF 
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
1. หนาจอ LCD สีระบบสัมผัส (Touch screen) ที่ใชงานสะดวกดวยสัญลักษณรูปภาพ (user-friendly icon) และ

หนาจอ “Help” ชวยบอกรายละเอียดการใชงานในแตละหนา 
2. ระบบปฏิบัติการแบบ Window (Window® CE-driven)  
3. สามารถเชื่อมตอ Internet ได 
4. มีชองสําหรับตอ  

- BNC สําหรับอิเล็คโทรดแกว (glass electrodes) 
- ATC สําหรับตอโพรบวัดอุณหภูมิ 
- DIN (FET) สําหรับตอ pH electrode ชนิด ISFET 
- RS232 
- USB-A สําหรับตอ เครื่อง print , mouse , keyboard 
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- USB-B 
- IRDA สําหรับการถายโอนขอมูลแบบไรสาย 
- RJ45 สําหับการเชื่อมตอ Internet และระบบ LAN 
- SD card slot 

5. สามารถ log-in ผูใชไดถึง 10 คน และจุขอมูลของผูใชแตละคนได 1,000 ชุด ไดแก คาการวัด, อุณหภูม ิ, คาการ 
คาลิเบรทครั้งสุดทาย , วันและเวลา , สถานะของอิเลคโทรด (electrode status) และคาอื่น ๆ 

6. มรีะบบปองกับแบบปอนรหัสผานสําหรับผูใชไดสูงสุด 10 คน ชวยใหไมตองทําการคาลเิบรททุกครั้งที่เปลี่ยน 
อิเลคโทรดหรือเปลี่ยนผูใช เพราะสามารถบันทึกขอมูลของทั้งหมดผูใชได  

7. สามารถบันทึกขอมูลได 3 แบบ ไดแก แบบจับเวลา, แบบบันทึกเมื่อคาที่วัดไดนิ่งแลว และแบบกดปุมบันทึก
คา 

8. สามารถบันทึกขอมูลอยางตอเนื่องไดสูงสุด 1000 คา 
9. มีแปนกดภายในหนาจอเพื่อใหการปอนขอมูลเปนไปโดยงาย 
10. มีฟงกชัน Real-time on-screen graphic สามารถเขียนกราฟขอมูลได 
11. สามารถตั้งเวลาไดทั้งแบบ 12 และ 24 ชั่วโมง และสามารถตั้งวันไดทั้งแบบ U.S. และแบบสากล (International) 
12. ตรงตามมาตรฐาน GLP เนื่องจากสามารถเรียกดูขอมูลการคาลิเบรทและขอมลูการวัดพรอมดวยวันที่และเวลา

ได 
13. สามารถตั้งเตือนเวลาที่เครื่องอานคาไดสูงกวาหรือต่ํากวาที่ตั้งไว (Hi-Lo Alarm) 

14. สามารถวัดอุณหภูมิไดทั้งในหนวยองศาเซลเซียส (°C) และ องศาฟาเรนไฮต (°F) 
15. สามารถเลือกรูปแบบการชดเชยอุณหภูมิไดทั้งแบบอัตโนมัต ิATC (Automatic Temperature Compensation) และ 

แบบกําหนดอุณหภูมิเอง MTC (Manual Temperature Compensation) 
16. มีระบบการคาลิเบรทแบบอัตโนมัติ (auto calibration) สูงสุด 6 คาบัฟเฟอร จากมาตรฐาน 3 ชนิด คือ 

- USA  :  pH 2.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00  
- NIST  :  pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 
- EURO  :  pH 1.00, 3.00, 6.00, 8.00, 10.00, 13.00 
นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช custom buffer และ manual calibration ไดดวย 

17. ตัวเครื่องสามารถรองรับอิเลคโทรดสําหรับวัดคา pH ไดทั้งชนิดที่เปนแกว และชนิด FET 
18. สามารถเลือก pH stability criteria ได 3 แบบ ( fast , medium , low ) 
19. สามารถวัดไอออนไดทั้งในหนวย ppm, %, mg/ml และ mole/l 
20. สามารถคาลิเบรทคาไอออนไดสูงสุด 5 จุด 
21. ม ีMethods ในการวัดไอออนไดแก   “Direct / Indirect” , “ Known Addition / Subtraction ” , “ Analate  

Addition / Subtraction ” 
22. ในโหมดการวัดไอออนหนาจอจะแสดงชื่อของไอออนที่กําลังวัดอยูชวยปองกันความสับสน 
23. สามารถแสดงผลการวัดไดพรอมกัน 2 ชอง (Channel) เพื่อความสะดวกในการอานคา 
24. ม ีDAS (Data Acquistion Software) สําหรับสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอร 
25. ไดรับมาตรฐาน IP54 ตัวเครื่องสามารถปองกันการกระเด็นของน้ําและฝุน 
26. ไดรับมาตรฐาน CE  
27. ไดรับมาตรฐาน ISO9001:2000 
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28. อุณหภูมิในการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 – 45 °C       
29. ความชื้นสัมพัทธในการปฏิบัติงานอยูระหวาง 5 – 80 % ไมมีการควบแนนของไอน้ํา 
30. สามารถปฏิบัติการไดที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 2000 เมตร 
31. รับประกันตัวเครื่อง 3 ป, หนาจอ LCD 1 ป และหัววัด 6 เดือน 
32. มีคูมือภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยางละ 1 ฉบับ 
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