
อ่างนําควบคุมอุณหภูมิ พร้อมก้านกวน Water Bath Mixer รุ่น WBX-01
ยห้ีอ DILIGENT ประเทศไทย

คุณลกัษณะทัวไป

เครืองมือสาํหรับใชท้ดสอบคุณสมบติัในการควบคุมการเกิดตะกรันและการกดักร่อนของสารเคมี ลกัษณะเป็นชุด
Water bath ชนิดรางยาวทีออกแบบติดตงับนโครงสร้าง Stainless steel และอลูมิเนียมทีประกอบภายนอกสาํหรับยดึ
top Stirrers พร้อมมีชุดกวนสารละลาย  รูปแบบการใชง้าน คือ ชุดกวนสารละลายชนิดมอร์เตอร์พร้อมกา้นกวน โดยมีกา้น
กวน  แบบ คือ แกนใบพดัสาํหรับกวนสารละลาย และแกนติดตงัชินงาน (Coupon) และชุดกวนสารละลายชนิดแม่เหล็ก
ติดตงัดา้นล่างอ่างควบคุมอณุหภมิู มี flow meter สาํหรับปรับและวดัการไหลของอากาศทีพน่ลงสารละลาย มีระบบควบคุม
ความร้อน

คุณลกัษณะเฉพาะ
ประกอบไปดว้ยชุดรองรับ Water Bath ,ชุดอปุกรณ์หลกั ,อปุกรณ์และอะไหล่ประกอบ ดงันี

• โครงสร้างระบบ เพือรองรับ Water bath
• ทาํดว้ย Stainless steel และอลูมิเนียม ไม่เกิดสนิมเมือโดนนาํ ขนาดประมาณ (กวา้ง x ยาว X สูง)  x 

160 x 60 ซม. เพอืรองรับชุดอ่างนาํและอปุกรณ์ประกอบ กา้นกวนพร้อมขาตงัและตวัยดึไดดี้ 
• ชุดอุปกรณ์หลกั มีรายละเอยีด ดงันี

• อ่างนาํ ( Water bath ) ทาํดว้ย Stainless steel ขนาดภายในอ่างโดยประมาณ (กวา้ง x ยาว X สูง)  x 120 
x 15.5 ซม. ขนาดภายนอกประมาณ(กวา้ง x ยาว X สูง)  x 150 x 30 ซม. พร้อมท่อระบายนาํออก และ
แท่งแกว้บอกระดบันาํในอ่างอยูด่า้นนอกระบบสามารถถอดทาํความสะอาดได ้มีช่องใส่บีกเกอร์แกว้ 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางโดยประมาณ  -  ซม. สูงประมาณ  ซม. จาํนวน  ช่อง 

• ระบบควบคุมความร้อน ใชแ้บบ Heater จุ่มนาํ มีฝาปิดทาํดว้ย Stainless steel ตงัระยะควบคุมไดต้งัแต่
อณุหภูมิหอ้ง +  ๐ C ถึง  ๐ C (มีฝาปิด) ค่าความถูกตอ้ง +/- . ๐ C ที  ๐ C มีระบบ PID 
controller หนา้จอแสดงค่าเป็น Digital LED แสดงค่าอณุหภมิูเป็น ทศนิยม  ตาํแหน่ง พร้อมมอเตอร์ทาํ
นาํวน เพอืใหค้วามร้อนเท่ากนัทุกจุดในอ่าง มีระบบป้องกนัอณุหภมิูเกินแบบ Double mechanic safety



• ระบบควบคุมการไหลของอากาศ ( Flow mater ) สามารถปรับอตัราการไหลไดจ้าก -  ml/min 
จาํนวน  ชุด โดยแต่ละชุดมีสายยางซิลิโคนต่อไปยงัอ่างนาํแยกทงั  ชุด

• ระบบการกวนสารละลายแบบกา้นกวน จาํนวน  ชุด เป็นเครืองกวนผสมสารละลายใชแ้บบมอเตอร์
หมุน สามารถปรับความเร็วรอบได ้  ช่วง (stage) ดงันี

• ช่วง  (stage I) สามารถหมุนปรับความเร็วรอบไดต้งัแต่ -  รอบต่อนาที
• ช่วง  (stage II) สามารถหมุนปรับความเร็วรอบไดต้งัแต่ -  รอบต่อนาที

• แสดงความเร็วรอบเป็นแบบ digital อยูด่า้นหนา้ของเครือง ตวัเครืองไม่มีปัญหาการสนัสะเทือนต่อการ
เหวยีงใบพดัและอปุกรณ์งานทดสอบในการทาํงานเป็นเวลาต่อเนือง สามารถเปลียนใบกวนผสมได ้
พร้อมกา้นกวนใบพดัสาํหรับกวนสารละลาย และแกนสาํหรับติดตงัชินงาน (Coupon) ทดสอบการ
กดักร่อน รายละเอียด คือ

• แกนใบพดัสาํหรับทดสอบการเกิดตะกรัน เป็นใบพดักวนแบบใบพดั  ใบต่อแกน จาํนวน  แกน มีความ
ยาวทงัหมดโดยประมาณ  ซม. โดยส่วนบนทาํจาก Stainless steel ยาวประมาณ  ซม. ส่วนล่างและ
ใบพดัทาํจาก Teflon ยาวประมาณ  เซนติเมตร

• แกนสาํหรับติดตงัชินงาน (Coupon) ทดสอบการกดักร่อน จาํนวน  แกน มีความยาวทงัหมดโดย
ประมาณ  ซม. โดยส่วนบนทาํจาก Stainless steel ยาวประมาณ  ซม. ส่วนล่างทาํจาก Teflon ยาว
ประมาณ  เซนติเมตร และมีทียดึชินงาน (Coupon) สาํหรับทดสอบการกดักร่อนไดก้า้นละ  ชินงาน 
ทาํดว้ย Teflon

• ระบบการกวนสารละลายแบบแท่งแม่หล็ก เป็นระบบกวนสารละลายทีตวัเครือง ติดตงัเป็นชินเดียวกนั
กบัอ่างควบคุมอณุหภมิูโดยระบบหมุนกวนสารมีตาํแหน่ง อยูด่า้นล่างของอ่างควบคุมอณุหภมิู การกวน
สารละลายมีจาํนวน  ตาํแหน่ง แต่ละ ตาํแหน่งแยกควบคุมความเร็วรอบแบบอิสระ ความเร็วรอบใน
การกวนสารละลาย สูงสุด ,  รอบ/นาที เครืองเปิด/ปิดการทาํงานโดยการหมุนปุ่มปรับความเร็วรอบ 
ของแต่ละตาํแหน่ง

• อปุกรณ์และอะไหล่ประกอบ
• บีกเกอร์แกว้ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ  ซม. สูงประมาณ  ซม. หนาประมาณ .  ซม. พบั

ขอบ  ซม.จาํนวน  ใบ 
• ฝาปิดบีกเกอร์ ทาํดว้ยพลาสติกแขง็ (Teflon) จาํนวน  ฝา โดยเจาะช่อง  ช่อง โดยมีขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลางประมาณ  มิลลิเมตร  ช่อง สาํหรับใส่แกนใบพดัอยูต่รงกลาง ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ประมาณ . มิลลิเมตร  ช่อง และขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ  มิลลิเมตร จาํนวน ช่อง อยูห่่าง
จากริมฝาประมาณ .  เซนติเมตร

• รับประกนัคุณภาพ  ปี
• ไฟฟ้า  VAC




