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หัวข้อที ่1 ข้อมูลเพิม่เตมิ
คู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดมีใหด้าวนโ์หลดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต

หัวข้อที ่2 รายละเอยีดทางเทคนิค
รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

วธีิการตรวจวดั Nephelometry พร้อมแสงกระเจิงท่ีสะสมท่ีมุม 90 องศาของแสงตกกระทบ และ
360 องศารอบๆ ขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้า

วธีิปฏิบติัหลกั DIN EN ISO 7027 

ตวัเคร่ือง วสัดุ: ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon® STK40,
Thermoplastic Elastomer TPS-SEBS (60 Shore) และสเตนเลส

ระดบั IP ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า IP55, หวักระบวน/ชุดทาํความสะอาดอตัโนมติัท่ีติดตั้งไปยงัเคร่ืองมือและ
หน่วยการทาํงานอ่ืนๆ ทั้งหมด IP651

ขนาด (ก x ย x ส) 268 x 249 x 190 มม. (10.6 x 9.8 x 7.5 น้ิว)

นํ้าหนกั อุปกรณ์พร้อมหวักระบวน: 2.7 กก. (6.0 ปอนด)์; อุปกรณ์พร้อมชุดความสะอาดอตัโนมติั:
5.0 กก. (11.0 ปอนด)์

ขอ้กาํหนดดา้นพลงังาน 12 VDC (+2 V, –4 V), 14 VA

ระดบัการป้องกนั III

ระดบัของมลภาวะ 2 

Overvoltage category II

สภาพแวดลอ้ม สาํหรับใชภ้ายในอาคาร

อุณหภูมิในการทาํงาน 0 ถึง 50 °C (32 ถึง 122 °F)

อุณหภูมิสาํหรับจดัเกบ็ –40 ถึง 60 °C (–40 ถึง 140 °F)

ความช้ืน ความช้ืนสมัพทัธ์ 5 ถึง 95% ไม่ควบแน่น

ความยาวสายเคเบิลเซ็นเซอร์ TU5x00 sc โดยไม่มีชุดทาํความสะอาดอตัโนมติั หรือเซ็นเซอร์ไหล: 50 ม. (164 ฟุต);
TU5x00 sc พร้อมโมดูลทาํความสะอาดอตัโนมติั: 10 ม. (33 ฟุต)

เลเซอร์ ผลติภณัฑ์เลเซอร์ Class 1: มีเลเซอร์ class 1 แบบเปล่ียนไม่ได้

แหล่งกาํเนิดแสง 850 nm, สูงสุด 0.55 mW

การต่อท่อ ทางเขา้และทางออกของตวัอยา่งนํ้า: ท่อ ท่อระบาย (อแดปเตอร์ท่อจากขนาด ¼ น้ิว ถึง 6 มม.)

ความสูง สูงสุด 2,000 ม. (6562 ฟุต)

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัท่อ ท่อโพลีเอทิลีน โพลีอะไมด ์หรือโพลียรีูเทน ปรับเทียบ ขนาด OD ¼ น้ิว ,
+0.03 หรือ –0.1 มม. (+0.001 หรือ –0.004 น้ิว)

1 หยดนํ้า แอ่งนํ้า หรือธารนํ้าเลก็ๆ ท่ีจะสร้างความเสียหายใหเ้คร่ืองมืออาจจะเป็นภายในตวัเคร่ืองได้
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รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

หน่วยการวดั TU5300 sc: NTU, FNU, TE/F, EBC หรือ FTU; TU5400 sc: NTU,
mNTU2, FNU, mFNU, TE/F, EBC, FTU หรือ mFTU

ช่วงของการวดั 0 ถึง 1000 NTU, FNU, TE/F และ FTU; 0 ถึง 250 EBC

ขีดจาํกดัการตรวจจบัวธีิการ 0,0001 FNU ท่ี 25 °C (77 °F)

เวลาในการตอบสนอง T90 < 30 วนิาทีท่ี 100 mL/นาที

การหาค่าเฉล่ียสญัญาณ TU5300 sc: 30 ถึง 90 วนิาที
TU5400 sc: 1 ถึง 90 วนิาที

ความแม่นยาํ ± 2% หรือ ± 0.01 FNU (ค่าท่ีสูงกวา่) ตั้งแต่ 0 ถึง 40 FNU

± 10% ของค่าท่ีอ่านไดจ้าก 40 ถึง 1000 FNU อิงจากมาตรฐานปฐมภูมิ Formazin ท่ี
25 °C (77 °F)

ค่าความผดิพลาด ดีกวา่ 1% สาํหรับ 0 ถึง 40 NTU อิงจากมาตรฐานปฐมภูมิ Formazin ท่ี 25 °C
(77 °F)

ความสามารถในการทวนซํ้ า TU5300 sc: 0.002 FNU หรือ 1% (ค่าท่ีสูงกวา่) ท่ี 25 °C (77 °F) ( >
0.025 FNU ช่วง);
TU5400 sc: 0.0006 FNU หรือ 1% (ค่าท่ีสูงกว)่ ท่ี 25 °C (77 °F) ( >
0.025 FNU ช่วง)

การรบกวนของแสง < 0.01 FNU

ความละเอียด 0.0001 FNU (0.0001 ถึง 0.9999/1.000 ถึง 9.999/10.00 ถึง 99.99/100.0 ถึง
1000 FNU)

ค่าเร่ิมตน้: TU5300sc: 0.001 FNU และ TU5400sc: 0.0001 FNU

การชดเชยฟองอากาศ ทางกายภาพ เชิงคณิตศาสตร์

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสารตวัอยา่ง อุณหภูมิ: 2 ถึง 60 °C (35.6 ถึง 140 °F)

สภาพนาํ: 3000 µS/ซม. สูงสุดท่ี 25 °C (77 °F)

อตัราการไหล3: 100 ถึง 1000 มล./นาที; อตัราการไหลท่ีเหมาะท่ีสุด: 200 ถึง
500 มล./นาที
แรงดนั: 6 บาร์ (87 psi) สูงสุดเทียบกบัอากาศ, 2 ถึง 40 °C (35.6 ถึง 104 °F) ตวัอยา่ง;
3 บาร์ (43.5 psi) สูงสุดเทียบกบัอากาศ, 40 ถึง 60 °C (104 ถึง 140 °F) ตวัอยา่ง

ตวัเลือกการปรับเทียบ StablCal® หรือ Formazin: การปรับเทียบแบบ 1 จุด (20 FNU) สาํหรับช่วงการวดั
0 ถึง 40 FNU, การปรับเทียบแบบ 2 จุด (20 และ 600 FNU) สาํหรับช่วงการวดั 0 ถึง
1000 FNU (เตม็) หรือการปรับเทียบกาํหนดเองแบบ 2 ถึง 6 จุดสาํหรับช่วงการวดัของ
0 FNU ถึงจุดการปรับเทียบสูงสุด

ตวัเลือกการตรวจสอบ แท่งแกว้ตรวจสอบ (มาตรฐานทุติยภูมิแบบแขง็) ≤ 0.1 NTU, StablCal หรือ Formazin

การตรวจสอบ (RFID หรือ
Link2SC®)

การตรวจสอบค่าท่ีวดัไดโ้ดยการเปรียบเทียบการวดัในกระบวนการและการวดัแลบ็กบั RFID
หรือ Link2SC

2 1 mNTU = 0.001 NTU
3 เพื่อใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด ใหใ้ชง้านอุปกรณ์ท่ีอตัราการไหล 200 มล./นาที หากมีขนาดอนุภาคสูงสุดท่ี 20 µm สาํหรับขนาดอนุภาคท่ี

ใหญ่กวา่ (สูงสุด 150 µm) อตัราการไหลท่ีดีท่ีสุดอยูท่ี่ 350 ถึง 500 มล./นาที
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รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

การรับรอง ไดรั้บการรับรอง CE; เลขทะเบียน US FDA: 1420492-xxx ผลิตภณัฑน้ี์เป็นไปตาม
IEC/EN 60825-1 และ 21 CFR 1040.10 ตามขอ้กาํหนด Laser Notice No.
50 รวมถึงขอ้กาํหนด Australian RCM

การรับประกนั 1 ปี (สหภาพยโุรป: 2 ปี)

หัวข้อที ่3 ข้อมูลทัว่ไป
ผูผ้ลิตไม่มีส่วนรับผดิชอบใด ๆ ต่อความเสียหายโดยตรง โดยออ้ม ความเสียพิเศษ ความเสียหายจากอุบติัการณ์หรือความเสียหายอนัเป็นผลต่อ
เน่ืองเน่ืองจากขอ้บกพร่องหรือการละเวน้ขอ้มูลใด ๆ ของคู่มือชุดน้ี ผูผ้ลิตสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขคู่มือและเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑท่ี์อา้งถึงได้
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ ขอ้มูลฉบบัแกไ้ขจะมีจดัไวใ้หใ้นเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต

3.1 ข้อมูลเพ่ือความปลอดภยั
ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการนาํผลิตภณัฑไ์ปใชห้รือการใชง้านท่ีผดิวตัถุประสงค ์รวมถึง แต่ไม่จาํกดัเพียงความ
เสียหายทางตรง ความเสียหายท่ีไม่ไดต้ั้งใจ และความเสียหายท่ีต่อเน่ืองตามมา และขอปฏิเสธในการรับผดิชอบต่อความเสียหายเหล่าน้ีใน
ระดบัสูงสุดเท่าท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะอนุญาต ผูใ้ชเ้ป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการระบุถึงความเส่ียงในการนาํไปใชง้านท่ีสาํคญั และ
การติดตั้งกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนักระบวนการต่างๆ ท่ีเป็นไปไดใ้นกรณีอุปกรณ์ทาํงานผดิพลาด
กรุณาอ่านคู่มือฉบบัน้ีโดยละเอียดก่อนเปิดกล่อง ติดตั้งหรือใชง้านอุปกรณ์น้ี ศึกษาอนัตรายและขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ท่ีแจง้ใหท้ราบใหค้รบถว้น
หากไม่ปฏิบติัตามอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ร้ายแรงต่อผูใ้ชห้รือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
ตรวจดูวา่ช้ินส่วนป้องกนัของอุปกรณ์ไม่มีความเสียหาย หา้มใชห้รือติดตั้งอุปกรณ์ในลกัษณะอ่ืนใดนอกจากท่ีระบุไวใ้นคู่มือน้ี
3.1.1 การใช้ข้อมูลแจ้งเตือนเกีย่วกบัอนัตราย

อั น ต ร า ย 
ระบุอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่หลีกเล่ียง อาจทาํใหเ้สียชีวติหรือไดรั้บบาดเจบ็ร้ายแรงได้

คาํ เ ตื อ น 
ระบุอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่หลีกเล่ียง อาจทาํใหเ้สียชีวติหรือไดรั้บบาดเจบ็ร้ายแรงได้

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 
ระบุอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็เลก็นอ้ยถึงปานกลาง

ห ม า ย เ ห ตุ 
ขอ้ควรทราบระบุกรณีท่ีหากไม่หลีกเล่ียง อาจทาํใหอุ้ปกรณ์ไดรั้บความเสียหายได ้ขอ้มูลท่ีตอ้งมีการเนน้ย ํ้าเป็นพิเศษ

3.1.2 ฉลากระบุข้อควรระวงั
อ่านฉลากและป้ายระบุทั้งหมดท่ีมีมาใหพ้ร้อมกบัอุปกรณ์ อาจเกิดการบาดเจบ็หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ หากไม่ปฏิบติัตาม คู่มืออา้งอิง
สญัลกัษณ์ท่ีตวัอุปกรณ์พร้อมขอ้ความเพื่อเฝ้าระวงัเบ้ืองตน้

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเคร่ืองหมายน้ีไม่สามารถทิ้งแบบขยะปกติในเขตยโุรปหรือระบบกาํจดัขยะสาธารณะได ้ส่งคืน
อุปกรณ์เก่าหรือท่ีหมดอายกุารใชง้านใหก้บัผูผ้ลิตเพื่อการกาํจดัไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ กบัผูใ้ช้

หากปรากฏสญัลกัษณ์น้ีบนอุปกรณ์ โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใชง้านและ/หรือขอ้มูลเพื่อความปลอดภยั

ไทย   5



สญัลกัษณ์น้ีระบุถึงความจาํเป็นในการสวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่มีการใชง้านอุปกรณ์เลเซอร์ภายในตวัเคร่ือง

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่ควรสมัผสัส่วนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายดว้ยความระมดัระวงั

สญัลกัษณ์น้ีเป็นการระบุถึงความเส่ียงของอนัตรายจากสารเคมี และระบุวา่ควรใหเ้ฉพาะผูท่ี้มีความชาํนาญและผา่นการฝึก
อบรมเพื่อทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี เป็นผูด้าํเนินการต่างๆ กบัสารเคมี หรือทาํการดูแลรักษาระบบการขนยา้ยสารเคมีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์

สญัลกัษณ์น้ีระบุถึงการส่งคล่ืนวทิยุ

3.1.3 ผลติภณัฑ์เลเซอร์ Class 1

อั น ต ร า ย 

อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้หา้มถอดฝาออกจากอุปกรณ์ อุปกรณ์น้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ลเซอร์ และผูใ้ชมี้ความเส่ียงต่อการบาด
เจบ็ หากโดนแสงเลเซอร์

ผลิตภณัฑเ์ลเซอร์ Class 1, IEC60825-0.55:2014, 850 nm, สูงสุด 1 mW

ตาํแหน่ง: ดา้นหลงัของอุปกรณ์

สอดคลอ้งตามขอ้บงัคบัแห่งสหรัฐอเมริกา 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 โดยเป็นไป
ตามขอ้กาํหนด Laser Notice No. 50 

ตาํแหน่ง: ดา้นหลงัของอุปกรณ์

อุปกรณ์น้ีเป็นผลิตภณัฑเ์ลเซอร์ Class 1 มีการแผรั่งสีของเลเซอร์ท่ีมองเห็นไดเ้ม่ืออุปกรณ์ชาํรุดและเม่ือฝาครอบอุปกรณ์เปิดอยู ่ผลิตภณัฑน้ี์
เป็นไปตาม EN 61010-1 "ขอ้กาํหนดความปลอดภยัสาํหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใชส้าํหรับการวดั ควบคุม และใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ" และ
IEC/EN 60825-1 "ความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์ลเซอร์" รวมถึง 21 CFR 1040.10 โดยเป็นไปตามขอ้กาํหนด Laser Notice
No. 50 ดูรายละเอียดท่ีฉลากแสดงขอ้มูลเลเซอร์ท่ีติดอยูบ่นอุปกรณ์
3.1.4 หน่วย RFID
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งหน่วย RFID จะรับและส่งผา่นขอ้มูล โดยหน่วย RFID จะทาํงานท่ีความถ่ี 13.56 MHz

เทคโนโลย ีRFID เป็นการนาํคล่ืนวทิยมุาประยกุตใ์ช ้การนาํคล่ืนวทิยมุาประยกุตใ์ชอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งขอ้กาํหนดการอนุญาตของแต่ละ
ประเทศ ขณะน้ีมีการอนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีมีหน่วย RFID ไดใ้นประเทศต่อไปน้ี
ประเทศกลุ่ม EU (สหภาพยโุรป), ประเทศกลุ่ม EFTA (เขตการคา้เสรียโุรป), ตุรกี, เซอร์เบีย, มาเซโดเนีย, ออสเตรเลีย, แคนาดา,
สหรัฐอเมริกา, ชิลี, เอกวาดอร์, เวเนซูเอลา, เมก็ซิโก, บราซิล, แอฟริกาใต,้ อินเดีย, สิงคโปร์, อาร์เจนตินา, โคลอมเบีย, เปรู และ ปานามา
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การใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีการติดตั้งหน่วย RFID นอกประเทศท่ีกล่าวถึงดา้นบนอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายภายในประเทศได ้ผูผ้ลิตขอสงวนสิทธ์ิใน
การขออนุญาตในประเทศอื่นๆ เช่นกนั หากมีขอ้สงสยั โปรดติดต่อผูผ้ลิต

3.1.4.1 ข้อมูลความปลอดภยัสําหรับหน่วย RFID

คาํ เ ตื อ น 

อนัตรายหลายประการ หา้มถอดแยกช้ินส่วนอุปกรณ์ในการดูแลรักษา หากจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดหรือซ่อมแซมส่วน
ประกอบภายใน ใหท้าํการติดต่อผูผ้ลิต

คาํ เ ตื อ น 

อนัตรายจากการแผรั่งสีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า หา้มใชอุ้ปกรณ์ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย

ห ม า ย เ ห ตุ 
อุปกรณ์น้ีตอบสนองไวต่อสญัญาณรบกวนคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและพลงังานกลไฟฟ้า สญัญาณรบกวนเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การวเิคราะห์ของอุปกรณ์น้ี โปรดอยา่ตั้งอุปกรณ์น้ีไวใ้กลก้บัอุปกรณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิดสญัญาณรบกวน

ปฏิบติัตามขอ้มูลความปลอดภยัดา้นล่างเพื่อใชง้านอุปกรณ์ตามขอ้กาํหนดภายในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ
• หา้มใชง้านอุปกรณ์ในโรงพยาบาลและสถานประกอบการท่ีใกลเ้คียงกนัน้ี หรือในบริเวณท่ีใกลก้บัอุปกรณ์การแพทย ์เช่น เคร่ืองกระตุน้

หวัใจหรือเคร่ืองช่วยฟัง
• หา้มใชง้านอุปกรณ์ในบริเวณท่ีใกลก้บัสารไวไฟสูง เช่น เช้ือเพลิง สารเคมีไวไฟสูง และสารท่ีระเบิดได้
• หา้มใชง้านอุปกรณ์ในบริเวณท่ีใกลก้บัแก๊ส ไอ หรือฝุ่ นท่ีติดไฟได้
• เกบ็อุปกรณ์ใหพ้น้จากการสัน่สะเทือนหรือการกระแทกท่ีรุนแรง
• อุปกรณ์สามารถก่อใหเ้กิดสญัญาณรบกวนต่อโทรศพัท ์วทิย ุและคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกลเ้คียงได้
• การรับประกนัไม่ครอบคลุมการใชง้านไม่ถูกตอ้งหรือการสึกหรอ

3.1.4.2 การรับรองสําหรับ RFID จาก FCC
อุปกรณ์น้ีอาจมีอุปกรณ์ท่ีใชร้ะบบระบุเอกลกัษณ์ดว้ยคล่ืนความถ่ีวทิย ุ(RFID) ท่ีมีการจดทะเบียนไว ้โปรดดูขอ้มูลการจดทะเบียนของคณะ
กรรมการกลางกาํกบัดูแลกิจการส่ือสาร (FCC) ใน ตาราง 1

ตาราง 1  ข้อมูลการจดทะเบียน
พารามเิตอร์ ค่า

หมายเลขประจาํตวั FCC (FCC ID) YCB-ZBA987 

IC 5879A-ZBA987 

ความถ่ี 13.56 MHz

3.1.5 การปฏิบัตติามและใบรับรอง
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อุปกรณ์เคร่ืองน้ีไม่ไดอ้อกแบบสาํหรับการใชง้านในท่ีพกัอาศยัและอาจมีการป้องกนัการรับสญัญาณวทิยท่ีุไม่เพียงพอในสภาพแวดลอ้มดงั
กล่าว

หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอปุกรณ์ทีท่าํให้เกดิสัญญาณรบกวนของแคนาดา ICES-003, Class A:

รองรับขอ้มูลการทดสอบของผูผ้ลิต
อุปกรณ์ดิจิตอล Class A น้ีไดม้าตรฐานตามเง่ือนไขภายใตห้ลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีทาํใหเ้กิดสญัญาณรบกวนของแคนาดา
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Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne
sur les équipements provoquant des interférences.
FCC Part 15, Class "A" Limits
รองรับขอ้มูลการทดสอบของผูผ้ลิต อุปกรณ์ไดม้าตรฐานตาม Part 15 ของ FCC Rules การใชง้านจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี:

1. อุปกรณ์จะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายจากสญัญาณรบกวน
2. อุปกรณ์จะตอ้งสามารถทนรับสญัญาณรบกวนท่ีไดรั้บ รวมทั้งสญัญาณรบกวนอ่ืน ๆ ท่ีอาจทาํใหก้ารทาํงานไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั

การเปล่ียนแปลงหรือปรับแต่งอุปกรณ์น้ีซ่ึงไม่ไดรั้บรับการรับรองโดยผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อควบคุมมาตรฐาน อาจทาํใหผู้ใ้ชเ้สียสิทธ์ิในการใชง้าน
อุปกรณ์ อุปกรณ์น้ีผา่นการทดสอบและพบวา่ไดม้าตรฐานตามขอ้จาํกดัสาํหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class A ภายใต ้Part 15 ของ FCC
Rules ขอ้จาํกดัน้ีกาํหนดข้ึนเพื่อเป็นการป้องกนัสญัญาณรบกวนท่ีเป็นอนัตรายเม่ือมีการใชง้านอุปกรณ์ในเชิงพาณิชย ์อุปกรณ์น้ีทาํใหเ้กิด
ใช ้และสามารถแพร่คล่ืนความถ่ีวทิย ุและหากมีการติดตั้งและใชง้านไม่เป็นไปตามคู่มือการใชง้าน อาจทาํใหเ้กิดสญัญาณรบกวนท่ีเป็น
อนัตรายต่อการส่ือสารทางวทิย ุการทาํงานของอุปกรณ์ในท่ีพกัอาศยัอาจทาํใหเ้กิดสญัญาณรบกวนท่ีเป็นอนัตราย ซ่ึงในกรณีน้ีผูใ้ชจ้ะตอ้ง
แกไ้ขปัญหาสญัญาณรบกวนดว้ยตวัเอง สามารถใชเ้ทคนิคต่อไปน้ีเพื่อลดปัญหาจากสญัญาณรบกวน:

1. ปลดอุปกรณ์จากแหล่งจ่ายไฟเพื่อยนืยนัวา่อุปกรณ์เป็นสาเหตุของสญัญาณรบกวนหรือไม่
2. หากต่ออุปกรณ์เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าเดียวกนักบัอุปกรณ์ท่ีมีปัญหาสญัญาณรบกวน ใหต่้ออุปกรณ์กบัเตา้รับไฟฟ้าอ่ืน
3. ยา้ยอุปกรณ์ออกห่างจากอุปกรณ์ท่ีไดรั้บสญัญาณรบกวน
4. ปรับตาํแหน่งสายอากาศสาํหรับอุปกรณ์ท่ีไดรั้บสญัญาณรบกวน
5. ลองดาํเนินการตามวธีิการต่าง ๆ ขา้งตน้

3.2 ภาพรวมของผลติภณัฑ์
อั น ต ร า ย 

อนัตรายจากสารเคมีหรืออนัตรายทางชีวภาพ หากอุปกรณ์น้ีถูกใชง้านในการตรวจสอบกระบวนการทรีตเมนต ์และ/หรือ
ระบบฟีดส์สารเคมี ซ่ึงมีขีดจาํกดัตามกฎขอ้บงัคบัและมีขอ้กาํหนดในการตรวจสอบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัดา้นสาธารณสุข ความ
ปลอดภยัของสาธารณะ การผลิตหรือกระบวนการต่างๆ ของเคร่ืองด่ืมหรืออาหาร ถือเป็นความรับผดิชอบของผูใ้ชอุ้ปกรณ์น้ี
ในการรับทราบและปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการมีกลไกท่ีเหมาะสมและเพียงพอไวร้องรับ เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีท่ีอุปกรณ์ทาํงานผดิพลาด

เคร่ืองวดัความขุ่น TU5300 sc และ TU5400 sc ใชก้บัตวัควบคุม SC เพื่อวดัความขุ่นระยะตํ่าซ่ึงส่วนใหญ่พบในการใชง้านกบันํ้าด่ืม
ท่ีผา่นการบาํบดัแลว้ ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 1

เคร่ืองวดัความขุ่นรุ่น TU5300 sc และ TU5400 sc จะวดั แสงท่ีกระเจิงท่ีมุม 90° ในรัศมี 360° รอบขั้วของลาํแสงจากแหล่งกาํเนิด
แสง
โมดูล RFID ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เสริมและตวัเลือกตรวจสอบระบบอตัโนมติัมีใหเ้ลือกใชง้านได4้. หน่วย RFID แสดงอยูใ่น รูปท่ี 1 หน่วย
RFID ช่วยใหเ้ปรียบเทียบการวดัความขุ่นในกระบวนการและในหอ้งปฏิบติัการไดง่้ายดาย คาํอธิบายของตวัเลือกตรวจสอบระบบอตัโนมติัมี
อยูใ่นคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต
ซอฟตแ์วร์วเิคราะห์เชิงคาดคะเน PROGNOSYS สามารถใชง้านไดก้บัเคร่ืองวดัความขุ่นรุ่น TU5300 sc และ TU5400 sc ในการ
ใช ้PROGNOSYS ใหเ้ช่ือมต่อเคร่ืองวดัความขุ่นกบัตวัควบคุม SC ท่ีมี PROGNOSYS

วดีิโอคาํแนะนาํพร้อมใชง้านในส่วนการสนบัสนุนในเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต
โปรดดูรายละเอียดอุปกรณ์เสริมในคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต

4 โมดูล RFID และตวัเลือกตรวจสอบระบบอตัโนมติัมีใหเ้ลือกใชง้านไดเ้ม่ือทาํการซ้ือเท่านั้น
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รูปที ่1  ภาพรวมของผลติภณัฑ์

1   ปุ่มสัง่งาน 9   ช่องใส่ขวด
2   ไฟบอกสถานะ5 10   จุดระบายนํ้าลน้
3   ตวับ่งช้ีหน่วย RFID (เลือกได)้ 11   หวักระบวน (เปิด)
4   ตะปูควงยดึฝาทาํความสะอาด (3x) 12   หวักระบวน (ปิด)
5   ฝาทาํความสะอาด 13   รางสาํหรับสายเคเบิล
6   หวักระบวน 14   ช่องรับสายพว่งสาํหรับอุปกรณ์เสริม
7   ทางเขา้ของตวัอยา่งนํ้า 15   สายเคเบิลเซ็นเซอร์
8   ทางออกของตวัอยา่งนํ้า

3.3 ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บส่วนประกอบทั้งหมดแลว้ โปรดดูรายละเอียดใน รูปท่ี 2 หากพบวา่ช้ินส่วนใดสูญหายหรือชาํรุด โปรดติดต่อผู ้
ผลิตหรือพนกังานขายทนัที

5 แสดงสถานะของอุปกรณ์ โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมในคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต
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รูปที ่2  ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์

1   TU5300 sc หรือ TU5400 sc 6   ตะปูควงและแหวนยดึฝาทาํความสะอาดสาํหรับการใชน้ํ้ าร้อน
2   แท่นแขวนติดผนงั (มีคลิปยดึท่อสองตวับนแท่น) 7   อุปกรณ์สาํหรับทาํการเปล่ียนขวด
3   คลิปยดึท่อ 8   ตวัควบคุมการไหล
4   ตะปูควงของคลิปยดึท่อ ขนาด 2.2 x 6 มม. 9   แท่นรองรับ
5   ตะปูควงสาํหรับยดึ ขนาด 4 x 16 มม. 10   ตลบัดูดความช้ืน

หัวข้อที ่4 การตดิตั้ง
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

4.1 คาํแนะนําในการตดิตั้ง
ห ม า ย เ ห ตุ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีจุดระบายนํ้าท้ิงอยูใ่นบริเวณใกลก้บัอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกวนัเพื่อตรวจหารอยร่ัวซึม

อุปกรณ์น้ีไดรั้บการกาํหนดใหใ้ชง้านท่ีระดบัความสูงไม่เกิน 3100 ม. (10,710 ฟุต) การใชอุ้ปกรณ์น้ีในระดบัความสูงท่ีมากกวา่
3100 ม. อาจทาํใหฉ้นวนสายไฟมีโอกาสเสียหาย ซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายจากไฟฟ้าช็อตได ้ผูผ้ลิตขอแนะนาํใหผู้ใ้ชท่ี้เป็นกงัวลทาํการ
ติดต่อฝ่ายบริการดา้นเทคนิค

4.2 ภาพรวมการตดิตั้ง
รูปท่ี 3 แสดงภาพรวมการติดตั้งแบบไม่มีอุปกรณ์เสริมและระยะห่างท่ีจาํเป็น โปรดดูภาพรวมระบบพร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมดในคู่มือผูใ้ช้
แบบละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต
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รูปที ่3  ภาพรวมการตดิตั้งแบบไม่มอีุปกรณ์เสริม

1   แท่นรองรับ 5   ทางเขา้ของตวัอยา่งนํ้า
2   หวักระบวน 6   ทางออกของตวัอยา่งนํ้า
3   ตวัควบคุม SC 7   TU5300 sc หรือ TU5400 sc
4   ตวัควบคุมการไหล

4.3 การยดึกบัผนัง
ติดตั้งอุปกรณ์กบัผนงัในแนวตั้ง ติดตั้งอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นระดบัเสมอกนั
4.3.1 การตดิตั้งด้วยแท่นแขวนตดิผนัง
ทาํตามขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่างเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กบัผนงัดว้ยแท่นแขวนติดผนงั ผูใ้ชจ้ะเป็นผูจ้ดัหาช้ินส่วนติดตั้งของแท่นแขวน
ติดผนงั
หากเป็นการเปล่ียนอุปกรณ์ 1720D, 1720E หรือ FT660 ใหป้ลดตวัเคร่ืองอุปกรณ์ออกจากผนงั จากนั้นทาํตามขั้นตอนท่ี 2 ถึง 4 ท่ี
แสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่างเพื่อติดตั้งอุปกรณ์บนช้ินส่วนท่ีมีอยูเ่ดิม
บันทกึ: เม่ือมกีารใช้อุปกรณ์เสริม ตาํแหน่งติดตั้งของคลิปยึดท่อจะแตกต่างออกไป โปรดดูรายละเอียดการติดตั้งคลิปยึดท่อในเอกสารท่ีให้มาพร้อมกับอุปกรณ์
เสริม
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4.3.2 การตดิตั้งกบัผนังโดยตรง
โปรดทาํตามขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่างเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กบัผนงัโดยตรง ผูใ้ชจ้ะเป็นผูจ้ดัหาช้ินส่วนติดตั้ง ดึงแผน่ฟิลม์พลาสติก
บางท่ีช่องติดตั้งดา้นหลงัของอุปกรณ์ออก

4.4 การตดิตั้งตลบัดูดความช้ืน
ห ม า ย เ ห ตุ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีตลบัดูดความช้ืนติดตั้งอยู ่มิฉะนั้นอุปกรณ์จะเกิดความเสียหายได้

หากเป็นการติดตั้งคร้ังแรก ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่าง หากเป็นการเปล่ียนตลบัใหม่ โปรดดูรายละเอียดในเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัตลบัดูด
ความช้ืน

1. ใหดู้ท่ีวนัท่ีควรติดตั้งบรรจุภณัฑ ์ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 4 หา้มใชห้ากวนัท่ีปัจจุบนัผา่นเกินวนัท่ีควรติดตั้งไปแลว้
2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวับ่งช้ีบนตลบัดูดความช้ืนใหม่ส่องแสงเป็นสีนํ้าเงิน ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 4
3. ติดตั้งตลบัดูดความช้ืนใหม่ โปรดดูขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง
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รูปที ่4  ตรวจสอบตลบัดูดความช้ืน

1   วนัท่ีควรติดตั้ง (ดด.ปปปป = เดือน
และปี)

2   ไฟบอกสถานะ (ส่องแสงสีฟ้า = ไม่
หมดอาย,ุ สีขาว = หมดอาย)ุ

3   การปกป้องการขนส่งดว้ยความ
ปลอดภยั
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4.5 การเปลีย่นตะปูควงยดึฝาทาํความสะอาด
ห ม า ย เ ห ตุ 

อยา่ขนัสกรูแน่นจนเกินไป มิฉะนั้นอาจทาํใหเ้กิดการแตกร้าวได ้ใชมื้อขนัสกรูใหแ้น่น

หากตวัอยา่งนํ้ามีอุณหภูมิอยูท่ี่ 40 ถึง 60 °C (104 ถึง 140 °F) ตะปูควงยดึฝาทาํความสะอาดจะร้อน ในการป้องกนัอนัตรายจากความ
ร้อน ใหเ้ปล่ียนตะปูควงยดึฝาทาํความสะอาดเป็นตะปูควงยดึฝาทาํความสะอาดสาํหรับการใชน้ํ้ าร้อน โปรดดู รูปท่ี 1 ในหนา้ 9 สาํหรับ
ตาํแหน่งตะปูควงยดึฝาทาํความสะอาด

4.6 การตดิตั้งแท่นรองรับ
แท่นรองรับใชส้าํหรับยดึหวักระบวน (หรือหน่วยความสะอาดอตัโนมติั) เม่ือไม่ไดติ้ดตั้งไวบ้นอุปกรณ์
โปรดดูรายละเอียดการติดตั้งแท่นรองรับในระยะท่ีถูกตอ้งจากอุปกรณ์ใน ภาพรวมการติดตั้ง ในหนา้ 10 ทาํตามขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพ
ดา้นล่างเพื่อติดตั้งแท่นรองรับ

4.7 การตดิตั้งเซ็นเซอร์ไหล (เลือกได้)
เซ็นเซอร์ไหลท่ีเลือกไดจ้ะบ่งช้ีวา่การไหลของตวัอยา่งเป็นขอ้มูลจาํเพาะหรือไม่ การแจง้เตือนจะแสดงบนจอแสดงของตวัควบคุมและไฟแสดง
สถานะ เม่ือมีการแจง้เตือนวา่ไม่มีการไหล ไหลชา้ หรือไหลแรง
ติดตั้งเซ็นเซอร์ไหลท่ีเลือกได ้โปรดดูรายละเอียดในเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัเซ็นเซอร์ไหล

4.8 การตดิตั้งหน่วยความสะอาดอตัโนมตั ิ(เลือกได้)
หน่วยความสะอาดอตัโนมติัจะทาํความสะอาดภายในขวดตามรอบเวลาท่ีเลือกไว ้ติดตั้งหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติัท่ีเลือกได ้โปรดดูราย
ละเอียดในเอกสารท่ีใหม้าพร้อมกบัหน่วยความสะอาดอตัโนมติั

4.9 เช่ือมต่อตวัควบคุม SC

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล โปรดอยา่มองเขา้ไปในส่วนของหลอดแกว้ขนาดเหลก็ขณะท่ีอุปกรณ์เช่ือมต่อ
ไฟฟ้า
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1. ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร์เวอร์ชนัล่าสุดไดจ้าก http://www.hach.com ติดตั้งซอฟตแ์วร์เวอร์ชนัล่าสุดบนตวัควบคุม SC ก่อนเช่ือม
ต่อเคร่ืองมือกบัตวัควบคุม SC
ใหดู้วธีิการติดตั้งซอฟตแ์วร์ท่ีใหม้าในกล่อง หรือไฟลซ์อฟตแ์วร์สาํหรับตวัควบคุม SC ท่ีดาวนโ์หลด

2. ตดัไฟจากตวัควบคุม SC
3. เช่ือมต่อสายเคเบิลเซ็นเซอร์กบัอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบรวดเร็วของตวัควบคุม SC ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 5 เกบ็ฝาครอบตวัเช่ือมต่อไวใ้ช้

งานในคร้ังต่อๆ ไป
4. จ่ายไฟใหก้บัตวัควบคุม SC

ตวัควบคุม SC จะคน้หาเคร่ืองมือ
5. เม่ือตวัควบคุม SC พบเคร่ืองมือ ใหก้ด Enter (ตกลง)

ในหนา้หลกั ตวัควบคุมจะแสดงค่าความขุ่นท่ีเคร่ืองวดัได้

รูปที ่5  เช่ือมต่อสายเคเบิลเซ็นเซอร์กบัตวัควบคุม SC

4.10 การต่อระบบนํา้
4.10.1 การต่อระบบนํา้ของอุปกรณ์

คาํ เ ตื อ น 

อนัตรายจากการระเบิด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อนํ้าท้ิงไม่มีส่ิงอุดตนั หากท่อนํ้าท้ิงมีส่ิงอุดตนัหรือถูกบีบหรือบิดงอ อาจทาํให้
เกิดแรงดนัสูงภายในอุปกรณ์ได้
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คาํ เ ตื อ น 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล สายตวัอยา่งมีนํ้าแรงดนัสูงท่ีอาจส่งผลใหผ้วิหนงัไหมไ้ด ้เม่ือนํ้ามีอุณหภูมิสูง เจา้หนา้ท่ีท่ี
ผา่นการรับรองจะตอ้งไล่แรงดนัออกจากระบบ ก่อนทาํการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์

ห ม า ย เ ห ตุ 
อยา่ใหน้ํ้ าเขา้ไปในช่องขวดมิฉะนั้นเคร่ืองมือจะเกิดความเสียหาย ก่อนติดตั้งหวักระบวนบนเคร่ืองมือ ทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีนํ้าร่ัว
ไหล ทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อทั้งหมดเขา้ท่ีเรียบร้อยแลว้ ทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขนัน็อตขวดแน่นแลว้ แรงดนันํ้าเตม็ขั้นควรจะ
อยูใ่นระบบ เปิดนํ้าไหล และไม่ใหมี้นํ้ าร่ัวไหลออกจากขวดแกว้ใหเ้ห็น

ห ม า ย เ ห ตุ 
ยดึตวัหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติัในแนวตั้งเม่ือติดตั้งบนเคร่ืองมือแลว้ มิฉะนั้นขวดสามารถแตกได ้ถา้ขวดแตก นํ้าจะเขา้ไปในช่องขวด
และเคร่ืองมือจะเกิดความเสียหาย

ห ม า ย เ ห ตุ 
ก่อนจะต่อระบบนํ้าของอุปกรณ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีตลบัดูดความช้ืนและขวดติดตั้งอยู่

ห ม า ย เ ห ตุ 
และส่ิงจาํเป็นคือการรออยา่งนอ้ย 15 นาทีเพื่อใหร้ะบบคงท่ีโดยอา้งอิงจากอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม

ส่ิงของทีผู้่ใช้ต้องจดัหาเอง:
• วาลว์เปิดปิดการไหลของนํ้า
• ท่อนํ้า6
• มีดตดัท่อ

6 โปรดดูรายละเอียดขอ้กาํหนดเก่ียวกบัท่อนํ้าใน รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 3
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1. ต่อระบบนํ้าของอุปกรณ์ ใหดู้ขั้นตอนในรูปภาพดา้นล่างและ รูปท่ี 6
บันทกึ: ในการต่อระบบนํา้ของเคร่ืองมือด้วยอุปกรณ์เสริม ให้ดูเอกสารอ้างอิงท่ีมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม
บันทกึ: ใช้อุปกรณ์ท่อทึบแสงจ่ายจากอุปกรณ์เสริม HACH เพ่ือหลกีเลีย่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

รูปที ่6  ภาพรวมการต่อระบบนํา้ - ไม่มอุีปกรณ์เสริม

1   แท่นรองรับ 4   ตวัควบคุมการไหล
2   ทางเขา้ของตวัอยา่งนํ้า 5   วาลว์เปิดปิดการไหลของนํ้า
3   ทางออกของตวัอยา่งนํ้า
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4.10.2 กาํหนดอตัราการไหล
1. วดัการไหลโดยเปิดตวัควบคุมการไหลใหสุ้ด ทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การไหลอยูต่รงกลางของขอ้มูลจาํเพราะการไหล โปรดดูราย

ละเอียดใน รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 3
2. ค่อยๆ ปิดตวัควบคุมการไหลจนกระทัง่การไหลลดลงไป 20 ถึง 30%

บันทกึ: ตัวควบคุมการไหลจะสร้างแรงดันย้อนกลบัในท่อและลดปริมาณของฟองท่ีอาจเกิดขึน้ในขวดแก้ว

หัวข้อที ่5 การไล่เน้ือหาสําหรับผู้ใช้
ดูเอกสารกาํกบัชุดควบคุมเพื่อดูคาํอธิบายเก่ียวกบัแป้นกดและขอ้มูลการไล่เน้ือหาต่าง ๆ
กดลูกศรดา้นRIGHT (ลูกศรช้ีไปทางขวา)บนชุดควบคุมหลายๆ คร้ังเพื่อแสดงขอ้มูลเพิ่มเติมบนหนา้จอหลกั และเพื่อแสดงการแสดงผล
กราฟฟิก

หัวข้อที ่6 การทาํงาน
โปรดดูคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตเพื่อกาํหนดการตั้งค่าอุปกรณ์และเปรียบเทียบการวดัในกระบวนการและการวดัในแลบ็
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หัวข้อที ่7 การสอบเทยีบ
คาํ เ ตื อ น 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี ปฏิบติัตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ทั้งหมด ใหเ้หมาะสมในการดาํเนินงานกบัสารเคมีนั้นๆ โปรดดูกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัไดท่ี้เอกสารขอ้มูลดา้นความ
ปลอดภยัฉบบัปัจจุบนั (MSDS/SDS)

อุปกรณ์ท่ีไดรั้บการสอบเทียบจากโรงงานและแหล่งกาํเนิดแสงเลเซอร์ท่ีมีความเสถียร ผูผ้ลิตแนะนาํใหท้าํการตรวจสอบการปรับเทียบเป็น
ระยะเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบทาํงานตามท่ีตอ้งการ ผูผ้ลิตแนะนาํใหท้าํการปรับเทียบตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายทอ้งถ่ินและทาํการปรับเทียบหลงั
การซ่อมแซมหรือการดาํเนินการซ่อมบาํรุง
ใชฝ้าสอบเทียบและขวดบรรจุสารความขุ่นมาตรฐาน StablCal หรือมาตรฐาน Formazin ในการสอบเทียบอุปกรณ์ โปรดดูท่ีเอกสารฝา
สอบเทียบสาํหรับขั้นตอนการสอบเทียบเพิ่มเติมดว้ยและปราศจากขวด RFID, การสอบเทียบ 1 จุดและ 2 จุด หรือใชห้ลอดดูดยาและ
มาตรฐาน StablCal หรือมาตรฐาน Formazin ในการสอบเทียบอุปกรณ์
โปรดดูคาํอธิบายท่ีคู่มือผูใ้ช ้www.hach.com เพื่อสอบเทียบเคร่ืองมือและปรับแต่งการตั้งค่าการสอบเทียบ

หัวข้อที ่8 การตรวจสอบ
ใชฝ้าสอบเทียบซ่ึงเป็นอุปกรณ์เสริมและขวดแกว้ปิดผนึกมาตรฐาน StablCal ขนาด 10-NTU เพื่อทาํการยนืยนัการสอบเทียบหลกั (หรือ
มาตรฐาน StablCal ขนาด 10 NTU และหลอดดูดยา) เพื่อทาํการยนืยนัการสอบเทียบหลกั หรือใชฝ้าสอบเทียบและแท่งแกว้ตรวจสอบ
(< 0.1 NTU) เพื่อยนืยนัการสอบเทียบรองในช่วงท่ีมีความทึบตํ่ากวา่
โปรดดูคาํอธิบายท่ีคู่มือผูใ้ชใ้น เพื่อทาํการยนืยนัและกาํหนดค่าการตั้งค่าการยนืยนั

หัวข้อที ่9 การดูแลรักษา
คาํ เ ตื อ น 

อนัตรายจากความร้อน ปฏิบติัตามโปรโตคอลการใชง้านท่ีปลอดภยั ระหวา่งสมัผสัของเหลวท่ีร้อน

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้หา้มถอดฝาออกจากอุปกรณ์ อุปกรณ์น้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ลเซอร์ และผูใ้ชมี้ความเส่ียงต่อการบาด
เจบ็ หากโดนแสงเลเซอร์

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล ส่วนประกอบท่ีเป็นแกว้อาจแตกได ้ใชง้านดว้ยความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็

ห ม า ย เ ห ตุ 
หา้มถอดแยกช้ินส่วนอุปกรณ์ในการบาํรุงรักษา หากจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดหรือซ่อมแซมส่วนประกอบภายใน ใหท้าํการติดต่อผูผ้ลิต
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ห ม า ย เ ห ตุ 
หยดุการไหลของตวัอยา่งนํ้าเขา้ตวัเคร่ืองอุปกรณ์และปล่อยใหอุ้ปกรณ์เยน็ตวัลงก่อนท่ีการบาํรุงรักษาจะเสร็จส้ิน

หากตอ้งการตั้งค่าลกัษณะของเอาทพ์ตุระหวา่งการบาํรุงรักษา ใหก้ด menu (เมนู) และเลือก ตั้งค่าหวั
วดั>TU5x00 sc>แกไ้ข/ทดสอบ>การบาํรุงรักษา>เอาทพ์ตุโหมด

9.1 กาํหนดการบํารุงรักษา
ตาราง 2 แสดงกาํหนดการปฏิบติังานบาํรุงรักษาท่ีแนะนาํ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสถานท่ีและสภาพการทาํงานอาจทาํใหค้วามถ่ีในการปฏิบติังาน
บางอยา่งเพิ่มข้ึน

ตาราง 2   กาํหนดการบํารุงรักษา
งาน 1 ถงึ 3 เดือน 1 ถงึ 2 ปี ตามความจาํเป็น

การทาํความสะอาดขวด ในหนา้ 24
บันทกึ: รอบทาํความสะอาดขึน้อยู่กับคุณภาพของนํา้

X

การทาํความสะอาดช่องใส่ขวด ในหนา้ 26 X

การเปล่ียนขวดตวัอยา่ง ในหนา้ 26 X

การเปล่ียนตลบัดูดความช้ืน ในหนา้ 29
บันทกึ: รอบการเปลีย่นตลบัขึน้อยู่กับความชืน้โดยรอบ อุณหภมิูโดยรอบ และอุณหภมิูของตัวอย่างนํา้

X7

การเปล่ียนท่อ ในหนา้ 29 X

9.2 ทาํความสะอาดส่ิงทีห่กล้น
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

1. โปรดเช่ือฟังระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัของสถานท่ีในการควบคุมการร่ัวไหล
2. ท้ิงของเสียตามระเบียบท่ีใชบ้งัคบั

9.3 การทาํความสะอาดอุปกรณ์
ห ม า ย เ ห ตุ 

อยา่ใชส้ารตวัทาํละลายในการทาํความสะอาดอุปกรณ์

อุปกรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งมีการบาํรุงรักษา การทาํความสะอาดเป็นประจาํจึงไม่จาํเป็นสาํหรับการใชง้านตามปกติ หากบริเวณรอบนอกของ
อุปกรณ์สกปรก ใหใ้ชผ้า้ทาํความสะอาดแบบเปียกเช็ดท่ีพื้นผวิดา้นนอกของอุปกรณ์

7 สองปีหรือตามท่ีระบุโดยการแจง้เตือนของอุปกรณ์
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9.4 การทาํความสะอาดขวด
คาํ เ ตื อ น 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี ปฏิบติัตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ทั้งหมด ใหเ้หมาะสมในการดาํเนินงานกบัสารเคมีนั้นๆ โปรดดูกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัไดท่ี้เอกสารขอ้มูลดา้นความ
ปลอดภยัฉบบัปัจจุบนั (MSDS/SDS)

เม่ือค่าความขุ่นแสดงวา่มีการปนเป้ือนในขวดหรือปรากฏ "VIAL CLARITY (ความกระจ่างชดัของขวด)" บนหนา้จอแผงควบคุม ให้
ทาํความสะอาดขวด

1. กด menu (เมนู)
2. เลือก การตั้งค่าเซ็นเซอร์>TU5x00 sc>แกไ้ข/ทดสอบ>การบาํรุงรักษา>ทาํความสะอาดขวด
3. ทาํตามขั้นตอนท่ีแสดงอยูบ่นหนา้จอแผงควบคุม เคร่ืองมือจะทาํการบนัทึกขอ้มูลกระบวนการทาํความสะอาดโดยอตัโนมติัหลงัจากแสดง

หนา้จอสุดทา้ย
4. หากมีการติดตั้งหน่วยความสะอาดอตัโนมติัไว ้ใหก้ด menu (เมนู) และเลือก การตั้งค่า>TU5x00 sc>เช็ด เพื่อเร่ิมกระบวนการ

ทาํความสะอาดอตัโนมติั
5. หากไม่มีหน่วยความสะอาดอตัโนมติัติดตั้งอยู ่ใหท้าํความสะอาดขวดดว้ยท่ีเชด็ขวดดว้ยตนเอง

ห ม า ย เ ห ตุ 
ถ่ายนํ้าในขวดออกใหม้ากท่ีสุดอยา่งระมดัระวงั ใส่ท่ีเชด็ขวดลงในขวดอยา่งระมดัระวงัเพื่อท่ีนํ้ าจะไดไ้ม่กระฉอกออกมา
ทาํความสะอาดขวดดว้ยท่ีเช็ดขวดดว้ยตนเองตามขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง

9.4.1 ทาํการทาํความสะอาดขวดด้วยสารเคมี
หากค่าความขุ่นไม่กลบัคืนสู่ค่าเร่ิมแรก ใหท้าํตามขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่างเพื่อทาํความสะอาดขวด
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บันทกึ: คงการแสดงค่าเอาท์พตุของตัวควบคุม SC ตามท่ีจาํเป็นก่อนทาํตามขัน้ตอนในรูปภาพ ให้ดูเอกสารอ้างอิงของตัวควบคุม SC สาํหรับการคงการแสดง
ผลเอาท์พตุ
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9.5 การทาํความสะอาดช่องใส่ขวด
ทาํความสะอาดช่องใส่ขวดกต่็อเม่ือช่องบรรจุมีส่ิงปนเป้ือนเท่านั้น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองมือท่ีใชท้าํความสะอาดช่องใส่ขวดมีผวิหนา้นุ่ม
และไม่ทาํใหอุ้ปกรณ์เสียหาย ตาราง 3และรูปท่ี 7แสดงตวัเลือกของวธีิทาํความสะอาดช่องใส่ขวด

ตาราง 3  ตวัเลือกในการทาํความสะอาด
ส่ิงปนเป้ือน ตวัเลือก

ฝุ่ น ท่ีเช็ดช่องใส่ขวด ผา้ไมโครไฟเบอร์ ผา้ท่ีปราศจากขยุ

ของเหลว นํ้ามนั ผา้ นํ้า และสารทาํความสะอาด

รูปที ่7  ตวัเลือกในการทาํความสะอาด

9.6 การเปลีย่นขวดตวัอย่าง
ห ม า ย เ ห ตุ 

ป้องกนัไม่ใหน้ํ้ าเขา้ไปในช่องขวดมิฉะนั้นเคร่ืองมือจะเกิดความเสียหาย ก่อนจะติดตั้งหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติั ใหท้าํการตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไม่มีนํ้าร่ัวไหล ทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อทั้งหมดเขา้ท่ีเรียบร้อยแลว้ ตรวจสอบวา่วางโอริงสีเขียวเขา้ท่ีเพื่อปิดผลึกขวดแกว้
ทาํการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขนัน็อตขวดแน่นแลว้

ห ม า ย เ ห ตุ 

ยดึตวัหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติัในแนวตั้งเม่ือติดตั้งบนเคร่ืองมือแลว้ มิฉะนั้นขวดสามารถแตกได ้ถา้ขวดแตก นํ้าจะ
เขา้ไปในช่องขวดและเคร่ืองมือจะเกิดความเสียหาย

ห ม า ย เ ห ตุ 
โปรดอยา่สมัผสัหรือสร้างรอยขีดข่วนแก่ส่วนท่ีเป็นแกว้ของขวด การสร้างรอยขีดข่วนหรือทาํใหข้วดมีสารปนเป้ือนอาจทาํใหก้ารวดัค่าผดิ
พลาดได้

ห ม า ย เ ห ตุ 

และส่ิงจาํเป็นคือการรออยา่งนอ้ย 15 นาทีเพื่อใหร้ะบบคงท่ีโดยอา้งอิงจากอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม

บันทกึ: ทาํการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มอีนุภาคใดเจ้าไปในช่องขวด
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1. กด menu (เมนู)
2. เลือก การตั้งค่าเซ็นเซอร์ > [เลือกเคร่ืองวเิคราะห์] >แกไ้ข/ทดสอบ >การบาํรุงรักษา >การเปล่ียนขวด
3. ทาํตามขั้นตอนท่ีแสดงอยูบ่นหนา้จอแผงควบคุม วนัท่ีเปล่ียนขวดจะไดรั้บการบนัทึกไวโ้ดยอตัโนมติัหลงัจากหนา้จอสุดทา้ยปรากฏข้ึน

ทาํตามขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่างเพื่อเปล่ียนขวด ใชอุ้ปกรณ์สาํหรับทาํการเปล่ียนขวดในการติดตั้งขวดเพื่อป้องกนัไม่ใหข้วด
ใหม่มีสารปนเป้ือน
ในรูปภาพของขั้นตอนท่ี 3 ใหว้างหวักระบวนลงดา้นขา้งบนพื้นท่ีราบ หากแท่นรองรับไม่ไดติ้ดตั้งใกลก้บัเคร่ืองมือ
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9.7 การเปลีย่นตลบัดูดความช้ืน
หนา้จอแผงควบคุมจะแสดงเม่ือถึงเวลาเปล่ียนตลบัดูดความช้ืน โปรดดูรายละเอียดการเปล่ียนตลบัดูดความช้ืนในเอกสารท่ีอยูใ่นซองบรรจุ
ตลบัดูดความช้ืน

9.8 การเปลีย่นท่อ
เปล่ียนท่อเม่ือท่อเกิดการอุดตนัหรือไดรั้บความเสียหาย
หมุนวาลว์เปิดปิดการไหลของนํ้าเพื่อหยดุการไหลของนํ้าเขา้ตวัเคร่ืองอุปกรณ์ จากนั้นดูรายละเอียดการเปล่ียนท่อใน การต่อระบบนํ้าของ
อุปกรณ์ ในหนา้ 17

หัวข้อที ่10 การแก้ไขปัญหา
โปรดดูขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาในคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดใน www.hach.com

10.1 การแจ้งเตือน
การแจง้เตือนท่ีแสดงบนจอแสดงผลของแผงควบคุม หากตอ้งการดูการแจง้เตือนทั้งหมด ใหก้ดmenu (เมนู) แลว้เลือก
DIAGNOSTICS (การวนิิจฉยั)>TU5x00 sc>REMINDER (การแจง้เตือน)

ข้อความ คาํอธิบาย แนวทางแก้ไขปัญหา

ช่วงเคร่ืองอบ ความจุตลบัดูดความช้ืนตํ่า เปล่ียนตลบัดูดความช้ืน โปรดดูรายละเอียดในเอกสารท่ีใหม้าพร้อม
กบัตลบัดูดความช้ืน

สอบเทียบ ถึงกาํหนดสอบเทียบแลว้ ทาํการสอบเทียบ โปรดดูรายละเอียดใน การสอบเทียบ ในหนา้ 22

PERFORM VER
(ทาํการยนืยนั)

ถึงกาํหนดการยนืยนัแลว้ ทาํการยนืยนั โปรดดูรายละเอียดใน การตรวจสอบ ในหนา้ 22

การเปล่ียนท่ีเช็ด ถึงกาํหนดเวลาท่ีจะตอ้งเปล่ียนท่ีเชด็
ของหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติั
แลว้

เปล่ียนท่ีเช็ดของหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติั โปรดดูเอกสารท่ีมา
พร้อมกบัหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติัเพื่อเปล่ียนท่ีเช็ด
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10.2 คาํเตือน
คาํเตือนท่ีแสดงบนจอแสดงผลของแผงควบคุม หากตอ้งการดูคาํเตือนท่ีเปิดใชอ้ยูท่ ั้งหมด ใหก้ดเมนู แลว้เลือก DIAGNOSTICS (การ
วนิิจฉยั)>TU5x00 sc>รายการเตือน

เหตุการณ์ คาํอธิบาย แนวทางแก้ไขปัญหา

หน่วยทาํความสะอาด หน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติัทาํงานไม่
ถูกตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ติดตั้งหวัท่ีเช็ดอยา่งถูกตอ้ง และแขนท่ีเช็ด
สามารถขยบัข้ึนลงได้

ตลบัเก่า ตลบัดูดความช้ืนมีอายมุากกวา่ 2 ปี เปล่ียนตลบัดูดความช้ืน โปรดดูรายละเอียดในเอกสารท่ีใหม้าพร้อม
กบัตลบัดูดความช้ืน

เคร่ืองร้อน ตลบัดูดความช้ืนหมดอายุ เปล่ียนตลบัดูดความช้ืน โปรดดูรายละเอียดในเอกสารท่ีใหม้าพร้อม
กบัตลบัดูดความช้ืน

การไหลสูง อตัราการไหลสูงกวา่ขีดจาํกดั (มากกวา่
1250 มล./นาที)

ปรับตวัควบคุมการไหลตามความจาํเป็น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวั
ควบคุมการไหลไม่มีความผดิปกติ

ช้ืน PCB SC มีความช้ืนอยูท่ี่ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์
ภายในอุปกรณ์

ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค ยงัสามารถทาํการวดัไดแ้ต่ความถูก
ตอ้งถูกจาํกดั

อุณหภูมิสูง อุณหภูมิเลเซอร์สูงกวา่ขีดจาํกดั ลดอุณหภูมิแวดลอ้มของอุปกรณ์

เซนเซอร์อุณฯ เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิเลเซอร์มีความผดิปกติ ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค ยงัสามารถทาํการวดัไดแ้ต่ความถูก
ตอ้งถูกจาํกดั

การไหลตํ่า อตัราการไหลตํ่ากวา่ขีดจาํกดั (นอ้ยกวา่
75 มล./นาที)

ตรวจสอบท่อวา่มีส่ิงอุดตนัท่ีลดอตัราการไหลหรือไม่ ขจดัส่ิงอุดตนั
ออก
ปรับตวัควบคุมการไหลตามความจาํเป็น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวั
ควบคุมการไหลไม่มีความผดิปกติ

ไม่มีการไหล อตัราการไหลตํ่ากวา่ 10 มล./นาที ตรวจสอบท่อวา่มีส่ิงอุดตนัท่ีปิดกั้นการไหลหรือไม่ ขจดัส่ิงอุดตนั
ออก

ไม่แหง้ อุปกรณ์ไม่สามารถควบคุมความช้ืนภายใน
เคร่ืองได้

เปล่ียนตลบัดูดความช้ืน ดูรายละเอียดใน การเปล่ียนตลบัดูด
ความช้ืน ในหนา้ 29
หากขอ้ผดิพลาดยงัเกิดข้ึนอยู ่โปรดติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค
ยงัสามารถทาํการวดัไดแ้ต่ความถูกตอ้งถูกจาํกดั

PUMP (เคร่ืองสูบ) เคร่ืองสูบอากาศสาํหรับแผงวงจรการเป่า
แหง้มีความผดิปกติ

ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค ยงัสามารถทาํการวดัไดแ้ต่ความถูก
ตอ้งถูกจาํกดั

เซ็น-แหง้: งาน ระบบสูบอากาศสาํหรับระบบการเป่าแหง้
มีความผดิปกติ

ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค การวดัยงัคงพร้อมใชง้าน แต่อายุ
การใชง้านตลบัดูดความช้ืนลดลง

ความขุ่นสูงเกิน ค่าความขุ่นไม่อยูภ่ายในช่วงการสอบเทียบ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ช่วงการสอบเทียบท่ีเลือกไวใ้ชไ้ดก้บัค่าความ
ขุ่นของตวัอยา่ง

การเปล่ียนท่ีเช็ด ถึงกาํหนดเวลาท่ีจะตอ้งเปล่ียนท่ีเช็ดของ
หน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติัแลว้

เปล่ียนท่ีเช็ดของหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติั โปรดดูเอกสารท่ีมา
พร้อมกบัหน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติัเพื่อเปล่ียนท่ีเช็ด

VIAL CLARITY
(ความสะอาดของขวด
แกว้)

ขวดแกว้หรือช่องใส่ขวดแกว้สกปรก ทาํความสะอาดหรือเป่าขวดแกว้และช่องใส่ขวดแกว้ใหแ้หง้
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10.3 ข้อผดิพลาด
ขอ้ผดิพลาดท่ีแสดงบนหนา้จอของแผงควบคุม หากตอ้งการดูขอ้ผดิพลาดท่ีมีอยูท่ ั้งหมด ใหก้ดเมนู แลว้เลือก การ
วนิิจฉยั>TU5x00 sc>รายการขอ้ผดิพลาด

ข้อผดิพลาด คาํอธิบาย แนวทางแก้ไขปัญหา
AUTOCHK. NO FUNC
(ไม่มีการตรวจสอบอตัโนมติั)

การตรวจสอบระบบอตัโนมติัไม่เสร็จสมบูรณ์ ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค

หน่วยทาํความสะอาด หน่วยทาํความสะอาดอตัโนมติัมีความผดิปกติ ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค

EE RSRVD ERR (หน่วย
ความจาํผดิพลาด)

เกิดปัญหากบัหน่วยความจาํภายใน ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค

แฟลชเสีย หน่วยความจาํการสอบเทียบภายในเสียหาย ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค

ความช้ืน PCB มีความช้ืนหรือนํ้าอยูใ่นอุปกรณ์ ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค

เลเซอร์ตํ่าไป เลเซอร์มีความผดิปกติ ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค

หน่วยวดัไฟฟ้า เกิดขอ้ผดิพลาดกบัการวดั เกิดปัญหากบัช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์

ติดต่อฝ่ายใหบ้ริการทางเทคนิค

หวักระบวนเปิด หวักระบวนอยูใ่นตาํแหน่งเปิด หรือเคร่ืองตรวจจบั
ของส่วนหวักระบวนมีความผดิปกติ

หมุนหวักระบวนไปยงัตาํแหน่งปิด

ความขุ่นสูงเกิน ค่าความขุ่นสูงกวา่ช่วงการตรวจวดัของอุปกรณ์
(สูงสุด 1000 FNU)

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ค่าความขุ่นของตวัอยา่งอยู่
ภายในช่วงการตรวจวดัของอุปกรณ์

VIAL PRESENT (ไม่มีขวด
แกว้)

ไม่มีขวดแกว้อยูใ่นช่องใส่ขวดแกว้ ติดตั้งขวดแกว้ลงในช่องใส่ขวดแกว้

VIAL CLARITY (ความ
สะอาดของขวดแกว้)

ขวดแกว้หรือช่องใส่ขวดแกว้สกปรก ทาํความสะอาดหรือเป่าขวดแกว้และช่องใส่ขวด
แกว้ใหแ้หง้

WATER INGRESS (นํ้า
เขา้)8

มีนํ้าอยูใ่นอุปกรณ์ หยดุการไหลไปยงัอุปกรณ์ทนัที ถอดสายเคเบิล
เซ็นเซอร์
ตลบัดูดความช้ืนอาจร้อนได ้โปรดสมัผสัและนาํ
ตลบัดูดความช้ืนออก เม่ือตลบัมีความร้อนเท่ากบั
อุณหภูมิหอ้งเท่านั้น

8 หยดนํ้า แอ่งนํ้า หรือธารนํ้าเลก็ๆ ท่ีจะสร้างความเสียหายใหเ้คร่ืองมืออาจจะเป็นภายในตวัเคร่ืองได้
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