
เครืองวดัความเป็นกรดด่าง แบบตงัโต๊ะ Benchtop pH Meter รุ่น pH700 ยห้ีอ EUTECH

คุณลกัษณะของ Laboratory pH Meter

• ควบคุมการทาํงานดว้ย ASIC Microprocessor แสดงผลดว้ยหนา้จอ LCD ขนาดใหญ่ จะแสดงค่า  แถว 

โดยแสดงค่า pH หรือ mV ทีแถวบน และอณุหภูมิทีแถวล่าง

• สามารถเลือกใชร้ะบบชดเชยอณุหภูมิแบบอตัโนมตัิ (Automatic Temperature Compensation) และแบบ

กาํหนดอณุหภูมิเอง (Manual Temperature Compensation) ไดต้งัแต่  ถึง .  ºC

• การคาลิเบรทเป็นแบบอตัโนมติั (Auto Calibration) สามารถทาํการคาลิเบรท pH ไดท้งัแบบจุดเดียว และ

หลายจุด โดยทาํการคาลิเบรทไดม้ากสุด  จุด 

• สามารถเลือกชุดของสารละลายมาตรฐานได ้  แบบ คือ USA หรือ NIST

• สามารถทาํการคา้งค่าทีหนา้จอได ้โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยใหส้ะดวกในการอ่านและการบนัทึกค่า

• มีขอ้ความ “READY” ปรากฏทีหนา้จอ เพอืบ่งชีวา่ค่าทีปรากฏบนหนา้จอคงทีแลว้

• มีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของอิเลคโทรด โดยพิจารณาจากค่า pH slope และค่า offset

• สามารถแสดงค่า pH slope และค่า offset ทีหนา้จอแสดงผลไดท้นัที เมือทาํการคาลิเบรทครบ  จุด

• สามารถบนัทึกขอ้มลูสู่หน่วยความจาํได ้  ชุด ซึงหน่วยความจาํนีเป็นแบบ non-volatile memory คือ

ขอ้มูลยงัคงมีการบนัทึกไวใ้นสถานะปิดเครือง

• ดา้นใตเ้ครืองมีแผ่นคู่มือการใชง้านอยา่งยอ่ทีสามารถเลือนดูได้

• แผงปุ่มกดทนต่อฝุ่ นละออง และป้องกนันาํกระเดน็ใส่ (Splash-proof housing)

• ใชแ้หล่งจ่ายไฟ VDC ต่อกบัไฟอาคาร  VAC

• ไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 : 2000

• ผลิตภณัฑไ์ดรั้บมาตรฐาน CE

การวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง

ช่วงการวดัค่า -2.00 ถึง - .  pH ละเอียด .  pH

ค่าความละเอยีด 0.01 pH 2.

ค่าความถูกต้องแม่นยาํ ±0.01 pH



การวดัค่าอุณหภูมิ

ช่วงการวดัค่าอุณหภูมิ 0.0 ถึง .  ºC / 32.0 ถึง .  ºF

ค่าความละเอยีด 0.1 °C/°F

ค่าความถูกต้อง ± 0.3 ºC / ± 0.5 ºF ทีอณุหภูมิ  ถึง  ºC

การวดัค่ามิลลโิวลต์ (mV) (Optional electrode)

ค่ามิลลโิวลต์ (mV) (Optional electrode) ในช่วง - ,  ถึง + ,  mV

ค่าความละเอยีด
0.1 mV สาํหรับช่วง ± .  mV, 1.0 mV สาํหรับช่วงทีเกินกวา่ ± 

mV 

ค่าความถูกต้อง (Accuracy)
±0.2 mV สาํหรับช่วงช่วง ± .  mV ±2.0 mV สาํหรับ ช่วงทีเกินกว่า ±

 mV

เครืองวดัความเป็นกรดด่าง แบบตังโต๊ะ Benchtop pH Meter รุ่น pH700

Model pH 700

Range -2.00 to 16.00 pH

Resolution 0.01 pH

Accuracy ±0.01 pH

Cal. Points Up to 5

Buffer Sets
USA (1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45),

NIST (1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45)

ORP

Range ±2000 mV

Rel. mV Range ±2000 mV

Resolution 0.1 mV (±199.9 mV) / 1 mV (beyond)

Accuracy ±0.2 mV (±199.9 mV) / ±2 mV (beyond)

Temperature

Range (Meter) 0.0 to 100.0 ºC / 32.0 to 212.0 ºF

Resolution 0.1 ºC / 0.1 ºF

Accuracy ±0.3 ºC / ±0.5 ºF (0 to 70 ºC)

Compensation ATC / MTC (0 to 100 ºC) (pH only)

Calibration
Offset in 0.1 ºincrements;

offset range: ±5.0 ºC / ±9.0 ºF

Power Requirements 9 V DC adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SMPS)


