
เครืองวดัค่าพเีอช LAQUAtwin pH Meter รุ่น pH Series ยห้ีอ HORIBA

เครืองวัดค่ากรด ด่าง ใชต้วัอยา่งเพยีง .  มล. (ตวัอยา่ง . ml บนแผน่ตวัอยา่ง B) หวัวดัสามารถวดัคา่ตวัอยา่งได้

หลากหลาย ทงัหยดเพือวดัค่าตวัอยา่งปริมาณนอ้ยๆ , จุ่มวดั , สุ่มตกัตวัอยา่ง , ใชแ้ผน่ Sampling sheet ซึงแช่นาํ DI แลว้

สมัผสักบัตวัอยา่งแลว้นาํมาวดั , ตวัอยา่งทีเป็นของแขง็แต่มีความชืนอยู ่, ตวัอยา่งทีเป็นผง , ตวัอยา่งทีเป็นแผน่กระดาษ

เสน้ดาย หรือ แผน่ฟิลม ์ไม่จาํเป็นตอ้งใชบ้ีกเกอร์ในการสอบเทียบ เพียงแค่ใชต้วัอยา่งสองสามหยดหรือใส่ตวัอยา่งลงบน

เซ็นเซอร์แบบแบน ช่วยคุณประหยดัเวลาในการทดสอบและป้องกนัการสูญเสียตวัอยา่ง

pH-11 pH-22 pH-33

คุณสมบัติของ pH Meter รุ่น pH Series

• เครืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) แบบปากกากนันาํโดยวิธีแบบอิเลค็โทรดแกว้(Glass electrode method)

• เครืองมีขนาดกะทดัรัด พกพาสะดวก ผูใ้ชส้ามารถร้อยเชือกผา่นช่องทีส่วนหวัของเครือง เพอืถือหรือคลอ้งคอ 

ป้องกนัเครืองตกหรือสูญหาย

• หัววดัค่าเป็นแบบ flat sensor with temperature compensation ซึงสามารถวดัค่าไดโ้ดยตรงสาํหรับตวัอยา่งปริมาณ

นอ้ย (micro-sample จาก  µL)

• ใชป้ริมาณตวัอยา่งขนัตาํ .  มล. หรือ .  มล.โดยใชร่้วมกบั แผน่ Sampling sheet B (optional)

• สามารถเลือกชุดของสารละลายมาตรฐานได ้  แบบ คือ USA หรือ NIST

• สามารถเปลียนโหมดเลือกดู mV ไดด้ว้ยเพียงกดปุ่ม MEAS

• สามารถเลือกวดัแบบ Auto Stable เพือวดัต่อเนือง หรือแบบ Auto Hold ซึงจะคา้งค่าทีหนา้จอช่วยใหส้ะดวกใน

การอ่านและการจดบนัทึกค่า

• แสดงผลการวดัค่า pH และขอ้ความต่าง ๆ รวมถึงสญัลกัษณ์แบตเตอรี และ error message บนจอ LCD (ขาวดาํ) 

พร้อมแสงพืนหลงั

• มีระบบชดเชยอณุหภูมิ (Temperature Compensation)

• การวดัเสถียรอตัโนมติั

• ปิดเครืองอตัโนมติั (Auto Power-Off) เมือไม่มีการกดปุ่มใดๆ นานประมาณ  นาที เพอืช่วยในการประหยดั

แบตเตอรี

• ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีเหลือนอ้ย

• กนันาํไดต้ามมาตรฐาน IP67 ตวัเครืองจะไม่เสียหายเมือตกลงในนาํลึก  เมตรเป็นเวลา  นาที

• สามารถถอดเปลียนเฉพาะเซนเซอร์ไดเ้มือเซนเซอร์หมดอายหุรือเสือมสภาพ



• ใชแ้บตเตอรีเป็นถ่าน CR2032 จาํนวน  กอ้น มีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่  ชวัโมงเมือใชง้านอยา่งต่อเนือง

• วสัดุทาํจาก ABS อีพอ็กซี 

• ไดร้ับมาตรฐาน CE

• ไดร้ับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 , OHSAS 18001 และมีศูนยบ์ริการหลงัการขาย

• มีคู่มือการใชง้านทงัฉบบัภาษาองักฤษและภาษาไทยอยา่งละ  ฉบบั

• รับประกนัการใชง้านสาํหรับตวัเครืองเป็นเวลา  ปี และ  เดือนสาํหรับอิเลก็โทรด

• สภาพการใชง้าน:  - C, ความชืนสมัพทัธ์ % หรือนอ้ยกวา่

pH 11 : จุดสอบเทียบสูงสุด  จุด จอแสดงผล pH และ mV

pH 22 : จุดสอบเทียบสูงสุด  จุด จอแสดงผล pH และ mV

pH 33 : จุดสอบเทียบสูงสุด  จุด แสดงค่า pH, mV และอณุหภูมิ



เครืองวดัค่าพเีอช LAQUAtwin pH Meter รุ่น pH Series

Model pH-11 pH-22 pH-33

Measurement Principle Glass Electrode

Minimum Sample Volume 0.1ml (0.05ml with Sampling Sheet B)

pH Range & Resolution

0.0 to 14.0 pH : 0.1 pH •

0.00 to 14.00 pH : 0.01 pH • •

MV Range & Resolution

± 650 mV : 1mV • • •

Calibration Points

Up to 2 •

Up to 3 •

Up to 5 •

Accuracy

±0.1 pH •

±0.01 pH • •

Temperature Display 0 to 50.0 °C •

Temperature Calibration 5 to 40.0 ºC •

Display Custom (monochrome) digital LCD with backlight

Operating Temperature 5 to 40°C

Operating Humidity 85% or less relative humidity (no condensation)

Power CR2032 batteries (2)

Battery Life Approx. 400 hours in continuous use (without backlight)

Dimensions 164 × 29 × 20mm (excluding projections)

Mass Approx. 55 g (including sensor and batteries)

Functions

- Auto Calibration

- Auto Buffer Recognition

- Auto Temperature Compensation

- Temperature Calibration (only for pH-33)

- Auto Stable / Auto Hold Measurement

- Auto Power Off (30mins)

- Switchable Backlight

- Low Battery Indicator

- IP67 Dust / Waterproof

- Replaceable Sensor


