
เครืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ pH Meter Cyberscan Diamond Series

รุ่น pH 150 ยห้ีอ Eutech

คุณลกัษณะทัวไป Digital pH mater

• ควบคุมการทาํงานดว้ยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

• แสดงผลดว้ยหนา้จอ LCD ขนาดใหญ่  บรรทดัพร้อมกนั โดยแสดงค่า pH ทีบรรทดับน อณุหภูมิทีบรรทดัทีสอง 

และบรรทดัที  แสดงคา่ % slope และหนา้จอแสดงผลเป็นลกัษณะ % Larger Three Line display 

• สามารถแสดงสญัลกัษณ์เตือน และ error massages ต่าง ๆ ในหนา้จอได้

• แสดงคาํวา่ “READY” ปรากฏบนหนา้จอ เพือช่วยบ่งบอกวา่ค่าทีปรากฏบนหนา้จอคงทีแลว้

• สามารถคา้งค่าทีหนา้จอไดโ้ดยการกดปุ่ม HOLD เพอืความสะดวกในการอ่านหรือบนัทึกค่า

• สามารถทาํการคาลิเบรท pH ไดสู้งสุด  จุดทีชุด บฟัเฟอร์ USA และ NIST อีกทงัสามารถทาํการคาลิเบรทได้

สูงสุด  จุดทีชุด บฟัเฟอร์ DIN

• สามารถแสดงค่า Offset ได ้และแสดงคา่ %Slope ของ pH electrode ไดที้หนา้จอ

• สามารถแสดงค่า แบตเตอรรีคงเหลือทีหนา้จอได ้(Battery Life Indicator) 

• สามารถตงัระบบการเตือนการคาลิเบรทครังถดัไป (Calibration due alarm) ทีหนา้จอเมือถึงกาํหนดเวลา

• มีระบบการชดเชยอณุหภมิูทงัแบบอตัโนมติั(Automatic Temperature Compensation)และแบบปรับค่าดว้ย

ตนเอง(Manual Temperature Compensation)

• ตวัครืองสามารถกนันาํไดต้ามมาตราฐาน IP 67 (นาํลึก  เมตร)

• ตวัเครืองมีหน่วยความจาํสามารถเกบ็ขอ้มูลไดสู้งสุด  ชุดขอ้มูล

• อณุหภมิูทีเหมาะสมในการใชง้านเครืองอยูร่ะหวา่ง  ถึง  ºC

• มีทีแขวนอิเลค็โทรดและคลิป(Grip-Clip Electrode Holder) สาํหรับแขวนอิเล็คโทรดทีดา้นขา้งบีกเกอร์ โดย Grip-

Clip สาํหรับการแขวน Conductivity electrode มีขนาด  mm และ Grip-Clip สาํหรับแขวน ATC electrode มี

ขนาด mm (option) 

• ตวัเครืองสามารถเพมิ wall-mount ได ้เพอืลดพืนทีการใชง้าน (option)

• ใชแ้บตเตอร์รีเป็นถ่านอลัคาไลน์ขนาด AA จาํนวน  กอ้น โดยมีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่  ชวัโมง

• เป็นผลิตภณัฑที์ไดร้ับมาตรฐาน CE, FCC, TUV

• ไดร้ับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ มีศูนยบ์ริการหลงัการขาย

• มีคู่มือการใชง้านภาษาไทย และภาษาองักฤษอยา่งละ  ฉบบั

• รับประกนัการใชง้านสาํหรับตวัเครือง  ปีเตม็ อิเลก็โทรด  เดือน เป็นไปตามเงือนไขการรับประกนัของโรงงาน



การวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง

ช่วงการวดัค่า (Range) -2.00 ถึง .  pH

ค่าความละเอยีด (Resolution) 0.01 pH

ค่าความถูกต้องแม่นยาํ(Accuracy) ±0.01 pH

การสอบเทียบ (Calibration)
5 จุด (USA หรือ NIST)

6 จุด (DIN)

การวดัค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า(mV)

ช่วงการวดัค่า (Range) +2000 ถึง -  mV

ค่าความละเอยีด (Resolution) 

ทค่ีามากกว่า .  ขึน ไปคือ  mV 
0.1 mV ที ± .  mV 

ค่าความถูกต้องแม่นยาํ(Accuracy)

หรือที . % ของการอ่านค่า
±0.2 mV + 2 LSD 

การสอบเทียบ (Calibration) ±200 mV

การวดัค่าอุณหภูมิ

ช่วงการวดัค่า (Range) -10.0 ถึง .  oC ( 14.0 ถึง .  oF)

ค่าความละเอยีด (Resolution) 0.1 oC/oF

ค่าความถูกต้องแม่นยาํ(Accuracy) ±0.5 oC , ± 0.9 oF

การสอบเทียบ (Calibration) Offset in 0.1 increments, ±10 oC หรือ  oF



เครืองวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ pH Meter Cyberscan Diamond Series รุ่น pH 150

Order Code Part No. Description

Meter

ECPHEP15000 01X651607 pH 150 Meter Only: Meter, Grip-Clip™, two AA batteries

ECPHWP15002 01X651608
pH 150 Meter & Electrode: Meter with double-junction

PH electrode and ATC probe, Grip-Clip™, two AA Batteries

ECPHWP15002K 01X651609

pH 150 Meter Kit: Meter with double-junction

PH electrode and ATC probe, Grip-Clip™, two AA Batteries,

hand carry case. PH buffers, storage solution, rinse solution

Electrodes

ECFC7252201B 01X099417 Replacement pH electrode, double-junction, epoxy body, BNC

ECFE7372801W 93X218990 pH electrode with built-in ATC. Double-junction, epoxy body, BNC

ECFC7352901W 01X218995 pH electrode with built-in ATC. Double-junction, epoxy body, BNC

ECFC7960201B 01X256613 ORP electrode. Double-junction, epoxy body, gel-filled, BNC

PHWPTEM01W 01X021807
ATC probe. Use with any standard pH electrode for

Temperature compensation

Accessories

GRIPCLIP GRIPCLIP Grip-Clip™

60X426401 60X426401 Optional 100/240 VAC SMPS power adapter, 9V, 6W’

ECPHBUFKITC 01X639001 pH buffer set, pH 4 (red), 7 (yellow), 10(blue), 480 mL each

ECPHBUFKIT 01X638901 Colouriess pH buffer set, pH4, 7 and 10 (480 mL each)



Order Code Part No. Description

pH

pH range -2.00 to 16.00 pH

pH Resolution 0.01pH

pH Accuracy ±0.01 pH

Calibration
Up to 5 points (USA & NIST)

Up to 6 points (DIN)

mV

mV Range ±2000 mV

mV Resolution 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV beyond

Accuracy ±0.2 mV +2 LSD or +0.5 % of reading; whichever is greater

Calibration ±200 mV

Temperature

Temperature 

Range
-10.0 to 110.0 ºC (14.0 to 230.0 ºF)

Resolution 0.1 ºC/ºF

Accuracy ±0.5 ºC; ±0.9 ºF

Calibration Offset in 0.1 increments, ±10 ºC or ±18 ºF

Display Three line custom LCD

Temperature Compensation Automatic or manual from -10 to 110 ºC

Memory Stores up to 150 data sets

Power
Two AA batteries (included), >700 hours continuous use; AC adapter

(optional)

Dimensions (L x W x H)
Meter: 7 7/8" x 3 1/8" x 2 1/4" (20 x 8.3 x 5.7 cm)

Boxed: 9 1/8" x 9 1/8" x 2 3/4" (23 x 23 x 7 cm)

Weight
Meter: 1 lb (0.5 kg)

Boxed: 1.4 lb (0.7 kg)


