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หัวข้อที ่1 ข้อมูลเพิม่เตมิ
คู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดมีใหด้าวนโ์หลดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต

หัวข้อที ่2 รายละเอยีดทางเทคนิค
รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

วธีิการตรวจวดั วดัปริมาณของความขุ่นดว้ยแสงกระเจิงท่ีสะสมท่ีมุม 90° องศาของแสงตกกระทบ และ 360°
องศารอบๆ ขวดแกว้ตวัอยา่งนํ้า

วธีิปฏิบติัหลกั DIN EN ISO 7027 

ขนาด (ก x ย x ส) 41 x 28 x 12.5 ซม. (16 x 11 x 7.7 น้ิว)

นํ้าหนกั 2.37 กก. (5.23 ปอนด)์

ตวัเคร่ือง IP20 

ระดบัการป้องกนั อุปกรณ์: III; อุปกรณ์จ่ายไฟ: I

ระดบัของมลภาวะ 2 

Overvoltage category II

ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์: 15 VDC, 2 A; อุปกรณ์จ่ายไฟ: 100–240 VAC ± 10%, 50/60 Hz

อุณหภูมิในการทาํงาน 10 ถึง 40 °C (50 ถึง 104 °F)

อุณหภูมิสาํหรับจดัเกบ็ –30 ถึง 60 °C (–22 ถึง 140 °F)

ความช้ืน ความช้ืนสมัพทัธ์ 5 ถึง 95% ไม่ควบแน่น

สภาพแวดลอ้ม สาํหรับใชภ้ายในอาคาร

ความสูง สูงสุด 2,000 ม. (6562 ฟุต)

จอแสดงผล 17.8 มม. (7 น้ิว) หนา้จอสมัผสัสี

เลเซอร์ ผลติภณัฑ์เลเซอร์ Class 1: มีเลเซอร์ class 1 แบบเปล่ียนไม่ได้

แหล่งกาํเนิดแสง 850 nm, สูงสุด 0.55 mW

หน่วยการวดั NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC, mg/L, mNTU1 หรือ mFNU

ช่วงของการวดั 0 ถึง 1000 FNU, FNU, TE/F, FTU; 0 ถึง 100 mg/L; 0 ถึง 250 EBC

ความแม่นยาํ ± 2% ของค่าท่ีอ่านไดบ้วก 0.01 NTU จาก 0 ถึง 40 FNU

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

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

ความแม่นยาํ < 40 NTU: 0.002 NTU หรือ 1% (ค่าท่ีสูงกวา่); > 40 NTU: 3.5% ตามมาตรฐาน
ปฐมภูมิ Formazin ท่ี 25 °C (77 °F)

1 1 mNTU = 0.001 NTU
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รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

การรบกวนของแสง < 0.01 FNU

ตวัเลือกการปรับเทียบ StablCal®: การสอบเทียบ 1 รอบ (20 FNU) สาํหรับช่วงการวดั 0 ถึง 40 FNU; การ
สอบเทียบ 2 รอบ (20 และ 600 FNU) สาํหรับช่วงการวดั 0 ถึง 1000 FNU (เตม็)

Formazin: การสอบเทียบ 2 รอบ (20 FNU และนํ้าผสมเจือจาง) สาํหรับช่วงการวดั 0 ถึง
40 FNU; การสอบเทียบ 3 รอบ (20 FNU, 600 FNU และนํ้าผสมเจือจาง) สาํหรับช่วง
การวดั 0 ถึง 1000 FNU (เตม็)

Degrees (องศา): การสอบเทียบ 3 รอบ (20 และ 100 mg/L และนํ้าผสมเจือจาง)
สาํหรับช่วงการวดั 0 ถึง 100 mg/L (เตม็)

SDVB: การสอบเทียบ 3 รอบ (20 FNU, 600 FNU และนํ้าผสมเจือจาง) สาํหรับช่วงการ
วดั 0 ถึง 1000 FNU (เตม็)

Custom (แบบกาํหนดเอง): การสอบเทียบแบบกาํหนดเอง 2 ถึง 6 รอบสาํหรับช่วงการวดั
0 FNU ถึงรอบสอบเทียบสูงสุด

ตวัเลือกการตรวจสอบ แท่งแกว้ตรวจสอบ (มาตรฐานการวดัความขุ่นทุติยภูมิ) < 0.1 NTU, StablCal หรือ
Formazin (0.1 ถึง 40 NTU)

การตรวจสอบ (RFID หรือ
Link2SC®)

การตรวจวดัในกระบวนการและการตรวจวดัในหอ้งปฏิบติัการไดรั้บการเปรียบเทียบดว้ย RFID
หรือ Link2SC สาํหรับการตรวจสอบค่าท่ีวดัได้

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
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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

สญัลกัษณ์น้ีระบุถึงความจาํเป็นในการสวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่มีการใชง้านอุปกรณ์เลเซอร์ภายในตวัเคร่ือง

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
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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
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
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• 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) YUH-QR15HL

IC 9278A-QR15HL

ความถ่ี 13.56 MHz

3.1.5 การรับรอง
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อุปกรณ์เคร่ืองน้ีไม่ไดอ้อกแบบสาํหรับการใชง้านในท่ีพกัอาศยัและอาจมีการป้องกนัการรับสญัญาณวทิยท่ีุไม่เพียงพอในสภาพแวดลอ้มดงั
กล่าว

หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอปุกรณ์ทีท่าํให้เกดิสัญญาณรบกวนของแคนาดา ICES-003, Class A:

รองรับขอ้มูลการทดสอบของผูผ้ลิต
อุปกรณ์ดิจิตอล Class A น้ีไดม้าตรฐานตามเง่ือนไขภายใตห้ลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอุปกรณ์ท่ีทาํใหเ้กิดสญัญาณรบกวนของแคนาดา
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 ภาพรวมผลติภณัฑ์
เคร่ืองวดัความขุ่นรุ่น TU5200 ใชต้รวจวดัความขุ่นช่วงตํ่าในการใชน้ํ้ าด่ืมท่ีผา่นกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติั
การน้ีไดรั้บการปรับเทียบจากโรงงานและจะตรวจวดั แสงท่ีกระเจิงท่ีมุม 90° ในรัศมี 360° รอบขั้วของลาํแสงจากแหล่งกาํเนิดแสง
อุปกรณ์น้ีใชห้นา้จอสมัผสัในการสัง่งาน โปรดดูรายละเอียดใน รูปท่ี 1

โมดูล RFID มีใหเ้ลือกใชง้านได ้รูปท่ี 1 แสดงโมดูล RFID โมดูล RFID ช่วยใหเ้ปรียบเทียบการวดัความขุ่นในกระบวนการและในหอ้ง
ปฏิบติัการไดง่้ายดาย
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วดีิโอคาํแนะนาํพร้อมใชง้านในส่วนการสนบัสนุนในเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต
โปรดดูรายละเอียดอุปกรณ์เสริมในคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต

รูปที ่1  ภาพรวมของผลติภณัฑ์

1   ฝาครอบ 6   พอร์ต USB ชนิด A
2   ช่องใส่ขวด 7   พอร์ต USB ชนิด B
3   หนา้จอ 8   พอร์ตอีเธอร์เน็ตสาํหรับการเช่ือมต่อ LAN
4   ปุ่มเปิด/ปิดเคร่ือง 9   ไฟสญัญาณโมดูล RFID (เสริม)
5   ช่องต่ออุปกรณ์จ่ายไฟ 10   พอร์ต USB ชนิด A

3.3 ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บส่วนประกอบทั้งหมดแลว้ โปรดดูรายละเอียดใน รูปท่ี 2 หากพบวา่ช้ินส่วนใดสูญหายหรือชาํรุด โปรดติดต่อผู ้
ผลิตหรือพนกังานขายทนัที
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รูปที ่2  ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์

1   TU5200 4   อุปกรณ์จ่ายไฟ
2   ชุดสารเคมี StablCal, ขวดปิดผนึกพร้อม RFID (10,

20 และ 600 NTU)
5   ฝาครอบกนัฝุ่ น

3   ขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้า 6   ท่ีวางขวด

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

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

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

4.1 คาํแนะนําในการตดิตั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์:

• บนพื้นผวิท่ีเรียบ
• ในสถานท่ีท่ีสะอาด แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก มีการควบคุมอุณหภูมิ
• ในสถานท่ีท่ีมีการสัน่สะเทือนนอ้ยท่ีสุดและไม่โดนแสงแดดโดยตรง
• ในสถานท่ีท่ีมีพื้นท่ีวา่งโดยรอบกวา้งเพียงพอท่ีจะวางอุปกรณ์ต่อพว่งและทาํงานบาํรุงรักษา
• ในสถานท่ีท่ีสามารถมองเห็นและเขา้ถึงปุ่มเปิด/ปิดเคร่ืองและสายไฟไดส้ะดวก
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4.2 การเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก (เลือกได้)

ห ม า ย เ ห ตุ 
การรักษาความปลอดภยัของเครือข่ายและจุดเขา้สู่การใชง้านเป็นความรับผดิชอบของลูกคา้ท่ีใชอุ้ปกรณ์ไร้สาย ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงความเสียหายทางออ้ม พิเศษ อนัเป็นผลต่อเน่ือง หรือเหตุบงัเอิญ ท่ีเกิดจากช่องวา่งหรือการรุกลํ้า
ความปลอดภยัของเครือข่าย

อุปกรณ์มีพอร์ต USB 1.1 สามช่องและพอร์ตอีเธอร์เน็ตหน่ึงช่อง ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 1 ในหนา้ 8
พอร์ต USB ชนิด A—เช่ือมต่อกบัเคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองสแกนบาร์โคด้แบบมีดา้มจบั แฟลชไดรฟ์ USB แป้นพิมพ2์ หรือโมดูล SIP 10 

พอร์ต USB ชนิด B—เช่ือมต่อกบัพีซี
พอร์ตอเีธอร์เน็ต—เช่ือมต่อกบั LAN ดว้ยสายเคเบิลหุม้ฉนวน (เช่น STP, FTP, S/FTP) ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลหุม้ฉนวนคือ
20 ม. (65.6 ฟุต) หากตอ้งการตั้งค่าการเช่ือมต่อ LAN ท่ีเคร่ืองอุปกรณ์ โปรดดูรายละเอียดในคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต
บันทกึ: สายเคเบิล USB ต้องยาวไม่เกิน 3 ม. (9.8 ฟุต)

หัวข้อที ่5 อนิเทอร์เฟซผู้ใช้และโครงสร้างเมนู
จอแสดงผลของอุปกรณ์เป็นหนา้จอสมัผสั ใชป้ลายน้ิวท่ีแหง้สะอาดสัง่งานฟังกช์นัต่างๆ บนหนา้จอสมัผสั โปรดอยา่ใชป้ลายดา้นท่ีใชเ้ขียน
ของดินสอหรือปากกาหรือของมีคมอ่ืนๆ ในการเลือกรายการบนหนา้จอ มิเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อหนา้จอ
โปรดดูภาพรวมของหนา้จอหลกัใน รูปท่ี 3

2 ใชแ้ทนหนา้จอสมัผสัได ้ใชแ้ป้นพิมพเ์พื่อป้อนขอ้ความลงในกล่องขอ้ความบนหนา้จอ (เช่น รหสัผา่นและ ID ตวัอยา่งนํ้า)
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รูปที ่3  ภาพรวมของจอแสดงผล

1   ID ตวัอยา่งนํ้าและหมายเลขการตรวจวดั3 7   ลูกศรเล่ือนข้ึน/ลง
2   ความเห็นของผูใ้ช้ 8   เมนูแถบดา้นขา้ง (โปรดดู ตาราง 2)
3   คาํแนะนาํ 9   วนัท่ีและเวลา
4   ค่าความขุ่น หน่วย และโหมดการอ่านค่า 10   ปุ่มตวัเลือก
5   คาํเตือนหรือขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด 11   ปุ่มอ่าน
6   ไอคอนสถานะการสอบเทียบและโคง้สอบเทียบ 12   ปุ่มขอ้มูล (ความช่วยเหลือ)

ตาราง 2  ไอคอนของเมนูแถบด้านข้าง
ไอคอน คาํอธิบาย

Login (ลอ็กอิน)

ลอ็กอินหรือลอ็กเอาตผ์ูค้วบคุม หากตอ้งการลอ็กอิน ใหเ้ลือก ID ผูค้วบคุมแลว้กด Login (ลอ็กอนิ)
หากตอ้งการลอ็กเอาต ์ใหก้ด Logout (ลอ็กเอาต์)
บันทกึ: เม่ือผู้ควบคุมลอ็กอินแล้ว ไอคอนลอ็กอินจะเปลีย่นเป็นไอคอนท่ีเลือกให้กับ ID ผู้ควบคุมน้ัน (เช่น รูปปลา ผเีส้ือ หรือลกู
ฟุตบอล) และข้อความ "ลอ็กอิน" จะเปลีย่นเป็น ID ผู้ควบคุม

Sample ID (ID ตวัอยา่งนํ้า)

เลือก ID ตวัอยา่งนํ้า

การสอบเทียบ

เร่ิมการสอบเทียบ

Verification (การยนืยนั)

เร่ิมการยนืยนั

3 หมายเลขการตรวจวดัจะเพิ่มทีละหน่ึงเม่ือตรวจวดัเสร็จในแต่ละคร้ัง
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ตาราง 2  ไอคอนของเมนูแถบด้านข้าง (ต่อ)
ไอคอน คาํอธิบาย

Link2SC
เปรียบเทียบการตรวจวดัในกระบวนการและการตรวจวดัในหอ้งปฏิบติัการ

Data Log (บนัทึกขอ้มูล)

แสดงบนัทึกการอ่านค่า บนัทึกการปรับเทียบ บนัทึกการตรวจสอบ และบนัทึกเปรียบเทียบ โปรดดูราย
ละเอียดใน การแสดงขอ้มูลท่ีบนัทึก ในหนา้ 20

Setup (ตั้งค่า)

กาํหนดค่าอุปกรณ์ โปรดดูรายละเอียดใน การกาํหนดการตั้งค่าค่าอุปกรณ์ ในหนา้ 13

Diagnostics (การวนิิจฉยั)

แสดงขอ้มูลเฟิร์มแวร์ การสาํรองขอ้มูลอุปกรณ์ การอปัเดตอุปกรณ์ ขอ้มูลการส่งสญัญาณ และขอ้มูล
บริการโรงงาน

Timer (ตวัตั้งเวลา)

กาํหนดตวัตั้งเวลา

ไปท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์ล่าสุดและคู่มือผูใ้ชเ้ม่ืออุปกรณ์มีการเช่ือมต่อ
LAN

Documents (เอกสาร)

แสดงคู่มือผูใ้ชแ้ละวดีิโอสาํหรับอุปกรณ์

หัวข้อที ่6 การเร่ิมทาํงาน
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 โปรดอยา่มองเขา้ไปในส่วนของหลอดแกว้ขนาดเหลก็ขณะท่ีอุปกรณ์เช่ือมต่อกบัแหล่งจ่าย
ไฟ

ต่อสายไฟกบัอุปกรณ์และเปิดอุปกรณ์ตามขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง
เม่ือเมนูภาษาแสดงขึ้น ใหเ้ลือกภาษาแลว้กด OK (ตกลง) การตรวจสอบภายในระบบจะเร่ิมทาํงาน
บันทกึ: หากต้องการเปลีย่นภาษาหลงัจากเร่ิมต้นใช้งานเบือ้งต้นแล้ว โปรดดูท่ี การเปล่ียนภาษา ในหน้า 14
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หัวข้อที ่7 การทาํงาน
7.1 การกาํหนดค่า
7.1.1 การกาํหนดการตั้งค่าค่าอุปกรณ์
1. กด  สองคร้ังแลว้กด Setup (ตั้งค่า)
2. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
สถานทีต่ั้ง กาํหนดช่ือสถานท่ีตั้งของอุปกรณ์ สถานท่ีตั้งจะถูกบนัทึกพร้อมกบัการตรวจวดัลงในบนัทึกขอ้มูล
Date & Time (วนัที่
และเวลา)

กาํหนดรูปแบบวนัท่ี รูปแบบเวลา และวนัท่ีและเวลา ป้อนวนัท่ีและเวลาปัจจุบนั Date Format (รูป
แบบวนัที)่—กาํหนดรูปแบบวนัท่ี ตวัเลือก: dd-mmm-yyyy (ค่าเร่ิมตน้), yyyy-mm-dd, dd-
mm-yyyy หรือ mm-dd-yyyy Time Format (รูปแบบเวลา)—กาํหนดรูปแบบเวลา ตวัเลือก:
12 หรือ 24 ชัว่โมง (ค่าเร่ิมตน้)

Security (การรักษา
ความปลอดภยั)

เปิดใชง้านหรือปิดใชง้านการป้องกนัดว้ยรหสัผา่นสาํหรับการตั้งค่าและงานต่างๆ ในรายการการรักษา
ความปลอดภยั Security Password (รหัสผ่านการรักษาความปลอดภยั)—กาํหนดหรือเปล่ียน
รหสัผา่น (ผูดู้แลระบบ) การรักษาความปลอดภยั (สูงสุด 10 ตวัอกัษร) รหสัผา่นเป็นแบบแยกแยะตวั
พิมพใ์หญ่-เลก็ Security List (รายการการรักษาความปลอดภยั)—กาํหนดระดบัการรักษาความ
ปลอดภยัสาํหรับการตั้งค่าและงานแต่ละรายการในรายการการรักษาความปลอดภยั
• Off (ปิด)—ผูค้วบคุมทุกคนสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและ/หรือทาํงานได้
• One key (กญุแจหน่ึงดอก)—เฉพาะผูค้วบคุมท่ีมีระดบัการรักษาความปลอดภยัเป็นรูปกญุแจ

หน่ึงดอกหรือกญุแจสองดอกเท่านั้นท่ีสามารถเปล่ียนการตั้งค่าหรือทาํงานได ้โปรดดูรายละเอียดใน 
การเพิ่ม ID ผูค้วบคุม ในหนา้ 14

• Two keys (กญุแจสองดอก)—เฉพาะผูค้วบคุมท่ีมีระดบัการรักษาความปลอดภยัเป็นรูปกญุแจ
สองดอกเท่านั้นท่ีสามารถเปล่ียนการตั้งค่าหรือทาํงานได้

บันทกึ: การตั้งค่าการรักษาความปลอดภยัจะยงัไม่เปลีย่นเป็นเปิดจนกว่าจะกด Close (ปิด)

Sound Settings
(การตั้งค่าเสียง)

เปิดใชง้านหรือปิดใชง้านการตั้งค่าเสียงสาํหรับแต่ละกิจกรรม กาํหนดระดบัเสียงสาํหรับแต่ละกิจกรรม
(1 ถึง 10) หากตอ้งการเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านการตั้งค่าเสียงทั้งหมด ใหเ้ลือก All (ทั้งหมด) แลว้
กด Setup (ตั้งค่า)
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ตวัเลือก คาํอธิบาย
Network &
Peripherals (เครือ
ข่ายและอุปกรณ์รอบข้าง)

แสดงสถานะการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีต่อกบัอุปกรณ์โดยตรงและท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ผา่น
LAN (Local Area Network)

• เคร่ืองพิมพ—์เคร่ืองพิมพเ์ฉพาะเคร่ืองหรือเคร่ืองพิมพผ์า่นเครือข่าย
• เครือข่าย—การเช่ือมต่อผา่น LAN
• แผงควบคุม—แผงควบคุม SC
• พีซี
• หน่วยความจาํ USB—แฟลชไดรฟ์ USB
• แป้นพิมพ์

Power
Management (การ
จดัการพลงังาน)

กาํหนดเวลาท่ีอุปกรณ์จะเขา้สู่โหมดพกัหรือปิดการทาํงานโดยอตัโนมติัหลงัจากผา่นช่วงเวลาท่ีไม่มีการ
ใชง้าน Sleep Timer (ตั้งเวลาพกั)—กาํหนดเวลาท่ีอุปกรณ์จะเขา้สู่โหมดพกั ตวัเลือก: OFF
(ปิด), 30 นาที, 1 (ค่าเร่ิมตน้), 2 หรือ 12 ชัว่โมง Power-Off Timer (ตั้งเวลาปิดเคร่ือง)—
กาํหนดเวลาท่ีอุปกรณ์จะปิดการทาํงาน ตวัเลือก: OFF (ปิด), 2, 6, 12 (ค่าเร่ิมตน้) หรือ 24 ชัว่โมง

7.1.1.1 การเปลีย่นภาษา

ห ม า ย เ ห ตุ 
หลงัจากปิดการทาํงานของเคร่ืองแลว้ ใหร้ออยา่งนอ้ย 20 วนิาทีแลว้จึงเปิดเคร่ืองอีกคร้ัง มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้

หากตอ้งการเปล่ียนภาษาหลงัจากเร่ิมตน้ใชง้านเบ้ืองตน้แลว้ ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี

1. ปิดการทาํงานของอุปกรณ์
2. เปิดการทาํงานของอุปกรณ์
3. ในระหวา่งการเร่ิมตน้ใชง้าน ใหแ้ตะท่ีหนา้จอจนกวา่เมนูภาษาจะปรากฏขึ้น (ประมาณ 45 วนิาที)
4. เม่ือเมนูภาษาแสดงขึ้น ใหเ้ลือกภาษาแลว้กด OK (ตกลง)

7.1.2 การเพิม่ ID ผู้ควบคุม
เพิ่ม ID ผูค้วบคุมท่ีไม่ซํ้ ากนัสาํหรับแต่ละบุคคลท่ีจะทาํการตรวจวดัตวัอยา่งนํ้า (สูงสุด 30 รายการ) เลือกไอคอน รหสัผา่นของผูค้วบคุม
และระดบัการรักษาความปลอดภยัสาํหรับแต่ละ ID ผูค้วบคุม

1. กด Login (ลอ็กอนิ)
2. กด Options (ตวัเลือก)>New (ใหม่)
3. ป้อน ID ผูค้วบคุมใหม่ (สูงสุด ตวัอกัษร) แลว้กด OK (ตกลง)
4. กดลูกศร LEFT (ซ้าย) และ RIGHT (ขวา) เพื่อเลือกไอคอนของ ID ผูค้วบคุม (เช่น รูปปลา ผเีส้ือ หรือลูกฟุตบอล)
5. กด Operator Password (รหัสผ่านของผู้ควบคุม) แลว้ป้อนรหสัผา่นของ ID ผูค้วบคุม

บันทกึ: รหัสผ่านเป็นแบบแยกแยะตัวพิมพ์ใหญ่-เลก็
6. กด Security Level (ระดบัการรักษาความปลอดภยั) แลว้เลือกระดบัการรักษาความปลอดภยัของ ID ผูค้วบคุม

• Off (ปิด)—ผูค้วบคุมไม่สามารถเปล่ียนการตั้งค่าหรือทาํงานต่างๆ ในการตั้งค่าการรักษาความปลอดภยัท่ีมีระดบัการรักษาความ
ปลอดภยัเป็นรูปกญุแจหน่ึงดอกหรือกญุแจสองดอกได้

• One key (กญุแจหน่ึงดอก)—ผูค้วบคุมสามารถเปล่ียนการตั้งค่าทั้งหมดและทาํงานทั้งหมดในการตั้งค่าการรักษาความปลอดภยัท่ี
มีระดบัการรักษาความปลอดภยัเป็นปิดหรือเป็นรูปกญุแจหน่ึงดอกได้

• Two keys (กญุแจสองดอก)—ผูค้วบคุมสามารถเปล่ียนการตั้งค่าทั้งหมดและทาํงานทั้งหมดในการตั้งค่าการรักษาความปลอดภยั
ได้

บันทกึ: ก่อนท่ีจะเลือกระดับการรักษาความปลอดภยั ต้องกาํหนดการตั้งค่าการรักษาความปลอดภยัเป็นเปิด โปรดดูรายละเอียดใน การกาํหนดการตั้งค่าค่า
อุปกรณ์ ในหน้า 13

7. กด OK (ตกลง)>Close (ปิด)
8. หากตอ้งการแกไ้ข ID ผูค้วบคุม ใหเ้ลือก ID ผูค้วบคุมแลว้กด Options (ตวัเลือก)>Edit (แก้ไข)
9. หากตอ้งการลบ ID ผูค้วบคุม ใหเ้ลือก ID ผูค้วบคุมแลว้กด Options (ตวัเลือก)>Delete (ลบ)>OK (ตกลง)
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7.1.2.1 การกาํหนดค่าแทก็ RFID ผู้ควบคุม (เลือกได้)
หากตอ้งการใชแ้ทก็ RFID ผูค้วบคุมในการลอ็กอินเขา้อุปกรณ์ ใหบ้นัทึก ID ผูค้วบคุมท่ีตอ้งการเป็นแทก็ RFID ผูค้วบคุมดงัน้ี:

1. กด Login (ลอ็กอนิ)
2. เลือก ID ผูค้วบคุมแลว้กด Options (ตวัเลือก)>Initialize RFID Tag (เร่ิมต้นแทก็ RFID)
3. ป้อนรหสัผา่นของ ID ผูค้วบคุมท่ีจาํเป็น
4. ทาํตามขั้นตอนท่ีแสดงอยูบ่นหนา้จอ
5. กด OK (ตกลง) เพื่อเปล่ียน ID ผูค้วบคุมบนแทก็ RFID เป็น ID ผูค้วบคุมใหม่ ถา้มี
6. กด Close (ปิด)
7. วางแทก็ RFID ผูค้วบคุมไวท่ี้ดา้นหนา้ของโมดูล RFID เพื่อลอ็กอิน

7.1.3 การเพิม่ ID ตวัอย่างนํา้
เพิ่ม ID ตวัอยา่งนํ้าเฉพาะสาํหรับตวัอยา่งนํ้าแต่ละรายการ (สูงสุด 100 รายการ) ID ตวัอยา่งนํ้าระบุถึงสถานท่ีเกบ็ตวัอยา่งนํ้าหรือขอ้มูลจาํ
เพาะอ่ืนๆ ของตวัอยา่งนํ้า
คุณสามารถนาํเขา้ ID ตวัอยา่งนํ้าจากไฟลส์เปรดชีทลงในอุปกรณ์ไดอี้กวธีิหน่ึง โปรดดูรายละเอียดการนาํเขา้ ID ตวัอยา่งนํ้าในคู่มือผูใ้ชแ้บบ
ละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต
บันทกึ: เม่ือวางขวดบรรจุตัวอย่างนํา้ท่ีติดสติกเกอร์ RFID ตัวอย่างนํา้ไว้ท่ีด้านหน้าของโมดลู RFID ข้อมลู ID ตัวอย่างนํา้จะถกูเพ่ิมและเลือกไว้ในอุปกรณ์
โดยอัตโนมติั

1. กด Sample ID (ID ตวัอย่างนํา้)
2. กด Options (ตวัเลือก)>New (ใหม่)
3. ป้อน ID ตวัอยา่งนํ้าใหม่ (สูงสุด 20 ตวัอกัษร)
4. หากขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้ามีบาร์โคด้ท่ีระบุ ID ตวัอยา่งนํ้า ใหอ่้านบาร์โคด้ดว้ยเคร่ืองสแกนบาร์โคด้แบบมีดา้มจบัท่ีต่อเขา้กบัอุปกรณ์ บาร์

โคด้ดงักล่าวจะถูกเพิ่มใน ID ตวัอยา่งนํ้า
5. กดOK (ตกลง)
6. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
Add Date/Time
(เพิม่วนัที/่เวลา)

เพิ่มวนัท่ีและเวลาท่ีมีการเกบ็ขอ้มูลตวัอยา่งนํ้าของ ID ตวัอยา่งนํ้านั้น (เลือกได)้ วนัท่ีและเวลาท่ีบนัทึก
ของแต่ละ ID ตวัอยา่งนํ้าจะแสดงบนเมนู ID ตวัอยา่งนํ้า

Add Number (เพิม่
หมายเลข)

เพิ่มหมายเลขการตรวจวดัใน ID ตวัอยา่งนํ้า (เลือกได)้ เลือกหมายเลขแรกท่ีใชเ้ป็นหมายเลขการตรวจวดั
(0 ถึง 999)
หมายเลขการตรวจวดัจะปรากฏอยูใ่นวงเลบ็ต่อจาก ID ตวัอยา่งนํ้าบนหนา้จอหลกั โปรดดูรายละเอียดใน 
รูปท่ี 3 ในหนา้ 11

Add Color (เพิม่สี) เพิ่มวงกลมสีในไอคอน ID ตวัอยา่งนํ้า (เลือกได)้ ไอคอน ID ตวัอยา่งนํ้าจะปรากฏอยูด่า้นหนา้ของ ID
ตวัอยา่งนํ้าบนหนา้จอหลกั โปรดดูรายละเอียดใน รูปท่ี 3 ในหนา้ 11

7. กด OK (ตกลง)>Close (ปิด)
8. หากตอ้งการแกไ้ข ID ตวัอยา่งนํ้า ใหเ้ลือก ID ตวัอยา่งนํ้าแลว้กด Options (ตวัเลือก)>Edit (แก้ไข)>OK (ตกลง)
9. หากตอ้งการลบ ID ตวัอยา่งนํ้า ใหเ้ลือก ID ตวัอยา่งนํ้าแลว้กด Options (ตวัเลือก)>Delete (ลบ)>OK (ตกลง)
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7.1.4 การกาํหนดการตั้งค่าการตรวจวดั
เลือกโหมดการอ่านค่า หน่วยการตรวจวดั การตั้งค่าบนัทึกขอ้มูล ความละเอียด และอ่ืนๆ

1. ในหนา้จอการอ่านค่าหลกั ใหก้ด Options (ตวัเลือก)>Reading Setup (ตั้งค่าการอ่านค่า)
2. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
Reading (การอ่าน
ค่า)

กาํหนดโหมดการอ่านค่าเป็นโหมดเดียว ต่อเน่ือง หรือตํ่าสุด ค่าเร่ิมตน้: Single (เดียว) Single
(เดยีว)—การตรวจวดัจะหยดุเม่ือค่าท่ีอ่านไดไ้ม่มีการเปล่ียนแปลง Continuous (ต่อเน่ือง)—การ
ตรวจวดัจะทาํต่อเน่ืองไปจนกวา่ผูใ้ชจ้ะกด Done (เสร็จ) Minimum Mode (โหมดตํา่สุด)—
กาํหนดเป็นเปิดเม่ือมีการเปรียบเทียบการตรวจวดัในกระบวนการและการตรวจวดัในหอ้งปฏิบติัการและ
การตรวจวดัในกระบวนการอยูใ่นช่วง NTU ท่ีต ํ่ากวา่ ขจดัผลกระทบจากอนุภาคท่ีไม่สามารถใชเ้ป็น
ตวัแทนไดใ้นตวัอยา่งแบบจว้ง Signal Avg (สัญญาณเฉลีย่)—ค่าความขุ่นท่ีแสดงบนหนา้จอเป็นค่า
เฉล่ียของค่าต่างๆ ท่ีตรวจวดัไดร้ะหวา่งรอบเวลาท่ีเลือกไว ้ตวัเลือก: 5 ถึง 15 วนิาทีสาํหรับโหมดการ
ตรวจวดัเดียว 5 ถึง 90 วนิาทีสาํหรับโหมดการตรวจวดัต่อเน่ือง

Unit (หน่วย) เลือกหน่วยการวดัท่ีแสดงบนหนา้จอและท่ีบนัทึกในบนัทึกขอ้มูล ตวัเลือก: NTU, FNU, TE/F,
FTU, EBC, mNTU หรือ mFNU ค่าเร่ิมตน้: FNU)

Data Log Setup
(ตั้งค่าบันทกึข้อมูล)

กาํหนดค่าบนัทึกขอ้มูล Auto Store (จดัเกบ็อตัโนมตั)ิ—ขอ้มูลการตรวจวดัไดรั้บการบนัทึกโดย
อตัโนมติัในบนัทึกการอ่านค่า ค่าเร่ิมตน้: On (เปิด) เม่ือไม่ไดเ้ลือกไว ้ใหก้ด Options (ตวั
เลือก)>Store (จดัเกบ็) เพื่อบนัทึกการตรวจวดัปัจจุบนัในบนัทึกการอ่านค่าตามความจาํเป็น Send
Data Format (รูปแบบการส่งข้อมูล)—กาํหนดรูปแบบเอาทพ์ตุของขอ้มูลการตรวจวดัท่ีส่งไปยงั
อุปกรณ์ภายนอก (CSV หรือ XML) ค่าเร่ิมตน้: XML Print Format (รูปแบบการพมิพ์)—
กาํหนดรูปแบบเอาทพ์ตุของขอ้มูลการตรวจวดัท่ีส่งไปยงัเคร่ืองพิมพ ์(พิมพด่์วนหรือพิมพแ์บบละเอียด
(GLP)) Comments (ความเห็น)—อนุญาตใหผู้ใ้ชเ้พิ่มความเห็นในรายการบนัทึกได ้Auto
Send (ส่งอตัโนมตั)ิ—ขอ้มูลการตรวจวดัจะถูกส่งโดยอตัโนมติัไปยงัอุปกรณ์ทั้งหมด (เช่น เคร่ืองพิมพ์
แฟลชไดรฟ์ USB และเซิร์ฟเวอร์ FTP) ท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์หลงัจากการวดัในแต่ละคร้ัง

Resolution (ความ
ละเอยีด)

เลือกจาํนวนตาํแหน่งทศนิยมท่ีแสดงบนหนา้จอ ตวัเลือก: 0.001 (ค่าเร่ิมตน้) หรือ 0.0001

Bubble Reject
(ปฏเิสธฟอง)

กาํหนดการปฏิเสธฟองใหเ้ป็นเปิด (ค่าเร่ิมตน้) หรือปิด

Close lid to start
reading (ปิดฝาเพ่ือ
เร่ิมต้นอ่านค่า)

ตั้งค่าอุปกรณ์ใหเ้ร่ิมตน้การตรวจวดัโดยอตัโนมติัหรือไม่เม่ือปิดฝาครอบ ค่าเร่ิมตน้: On (เปิด) การตรวจ
วดัจะดาํเนินการกต่็อเม่ือมีขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าอย◌ูู◌่ในเคร่ือง

7.1.5 การกาํหนดช่วงทีย่อมรับ
ก่อนท่ีจะนาํการตรวจวดัในกระบวนการและการตรวจวดัในหอ้งปฏิบติัการมาเปรียบเทียบกนับนอุปกรณ์ ใหก้าํหนดช่วงท่ียอมรับของผลการ
เปรียบเทียบ ช่วงท่ียอมรับหมายถึงผลต่างสูงสุดท่ียอมรับไดร้ะหวา่งการตรวจวดัในกระบวนการและการตรวจวดัในหอ้งปฏิบติัการ

1. กด LINK2SC
2. กด Options (ตวัเลือก)>Compare Setup (ตั้งค่าเปรียบเทยีบ)
3. กด Acceptance Range (ช่วงทีย่อมรับ)>Unit (หน่วย)
4. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
% กาํหนดช่วงท่ียอมรับเป็นเปอร์เซ็นต ์( 1 ถึง 99%)

NTU กาํหนดช่วงท่ียอมรับเป็นหน่วย NTU (0.015 ถึง 100.00 NTU)

5. กด Value (ค่า) แลว้ป้อนช่วงท่ียอมรับ
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7.2 การตรวจวดั
7.2.1 การเกบ็ตวัอย่างนํา้
• เกบ็ตวัอยา่งนํ้าในขวดแกว้หรือขวดพลาสติกสะอาดท่ีมีฝาปิดแน่นสนิท
• ลา้งภาชนะบรรจุดว้ยตวัอยา่งนํ้าอยา่งนอ้ยสามรอบ
• เม่ือเกบ็ตวัอยา่งนํ้าจากก๊อกนํ้าในระบบจ่ายนํ้าหรือโรงงานผลิตนํ้า ใหเ้ปิดนํ้าท้ิงไวอ้ยา่งนอ้ยหา้นาทีแลว้จึงเกบ็ตวัอยา่งนํ้า อยา่ปรับการไหล

ของนํ้าเน่ืองจากอาจทาํใหมี้อนุภาคเพิ่มข้ึนได้
• เม่ือเกบ็ตวัอยา่งนํ้าจากแหล่งนํ้า (เช่น ธารนํ้าหรือถงัเกบ็นํ้า) ใหเ้กบ็ตวัอยา่งนํ้าอยา่งนอ้ยหน่ึงลิตร (1 ควอร์ต) และนาํมาเทผสมกนัก่อนท่ี

จะนาํตวัอยา่งท่ีสุ่มไดไ้ปใชใ้นการตรวจวดั หากคุณภาพของแหล่งท่ีเกบ็ตวัอยา่งนํ้าไม่คงท่ี ใหเ้กบ็ตวัอยา่งนํ้าจากหลายๆ สถานท่ีในระดบั
ความลึกท่ีแตกต่างกนัเท่าท่ีจาํเป็น จากนั้นนาํมาเทผสมกนัรวมเป็นตวัอยา่งนํ้าจากแหล่งเดียวเพื่อใชใ้นการตรวจวดั

• เทลงในภาชนะบรรจุ เทตวัอยา่งนํ้าใหล้น้ภาชนะบรรจุ จากนั้นใหปิ้ดฝาครอบภาชนะบรรจุตวัอยา่งนํ้าทนัทีเพื่อไม่ใหมี้ช่องวา่งในแนวตั้ง
(อากาศ) เหนือตวัอยา่งนํ้า

• เขียนขอ้มูลของตวัอยา่งนํ้าบนภาชนะบรรจุ
• เร่ิมตน้วเิคราะห์โดยเร็วท่ีสุดเพื่อป้องกนัอุณหภูมิเปล่ียนแปลง แบคทีเรียเจริญเติบโต และการตกตะกอน

7.2.2 การป้องกนัการปนเป้ือนในขวด
ห ม า ย เ ห ตุ 

โปรดอยา่สมัผสัหรือสร้างรอยขีดข่วนแก่ส่วนท่ีเป็นแกว้ของขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้า การสร้างรอยขีดข่วนหรือทาํใหแ้กว้มีสารปนเป้ือนอาจ
ทาํใหก้ารวดัค่าผดิพลาดได้

ส่วนท่ีเป็นแกว้ตอ้งสะอาดอยูเ่สมอและไม่มีรอยขีดข่วน ใชผ้า้ท่ีปราศจากขยุเชด็เพื่อขจดัรอยน้ิวมือ รอยเป้ือน หรือฝุ่ นผงออกจากแกว้ เปล่ียน
ขวดตวัอยา่งนํ้าเม่ือมีรอยขีดข่วนท่ีแกว้
ดูบริเวณท่ีหา้มสมัผสัโดนของขวดตวัอยา่งนํ้าท่ี รูปท่ี 4 ใส่ขวดตวัอยา่งนํ้าไวใ้นท่ีวางขวดเสมอเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนท่ีกน้ขวด

รูปที ่4  ภาพรวมของขวดบรรจุตวัอย่างนํา้

1   พื้นผวิท่ีมีการตรวจวดั—หา้มสมัผสัโดน

7.2.3 การเตรียมขวดบรรจุตวัอย่างนํา้
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ
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ห ม า ย เ ห ตุ 
ปิดฝาขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าไวเ้สมอเพื่อป้องกนัการกระฉอกในช่องใส่ขวด

ดูขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่างเพื่อเตรียมขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าสาํหรับการตรวจวดั ตรวจวดัตวัอยา่งนํ้าทนัที
บันทกึ: หากมส่ิีงปนเป้ือนในขวดหลงัจากล้างด้วยตัวอย่างนํา้แล้ว ให้ทาํความสะอาดขวดบรรจุตัวอย่างนํา้ โปรดดรูายละเอียดใน การทาํความสะอาดขวดบรรจุ
ตวัอยา่งนํ้า ในหน้า 22

7.2.4 การวางขวดลงในอุปกรณ์
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้หา้มถอดฝาออกจากอุปกรณ์ อุปกรณ์น้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ลเซอร์ และผูใ้ชมี้ความเส่ียงต่อการบาด
เจบ็ หากโดนแสงเลเซอร์
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ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล โปรดอยา่มองเขา้ไปในส่วนของหลอดแกว้ขนาดเหลก็ขณะท่ีอุปกรณ์เช่ือมต่อกบัแหล่งจ่าย
ไฟ

ห ม า ย เ ห ตุ 
ปิดฝาครอบไวเ้สมอเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนในช่องใส่ขวด

1. ลอ็กอินเขา้อุปกรณ์ดงัน้ี:

• วางแทก็ RFID ผูค้วบคุมไวท่ี้ดา้นหนา้ของโมดูล RFID หรือ
• กด Login (ลอ็กอนิ) เลือก ID ผูค้วบคุมท่ีตอ้งการแลว้กด Select (เลือก)

2. เลือก ID ตวัอยา่งนํ้าดงัน้ี:

• จดัวางสติกเกอร์ RFID ตวัอยา่งนํ้าบนขวดตวัอยา่งนํ้าไวท่ี้ดา้นหนา้ของโมดูล RFID หรือ
• กด Sample ID (ID ตวัอย่างนํา้) เลือก ID ตวัอยา่งนํ้าท่ีตอ้งการแลว้กด Select (เลือก)

บันทกึ: หากต้องการเพ่ิม ID ตัวอย่างนํา้ในอุปกรณ์ ดูรายละเอียดใน การเพิ่ม ID ตวัอยา่งนํ้า ในหน้า 15

3. เช็ดขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าดว้ยผา้ท่ีปราศจากขยุเพื่อขจดัส่ิงปนเป้ือน
4. เชด็พื้นผวิดา้นนอกของขวดใหแ้หง้ดว้ยผา้ท่ีปราศจากขยุ อยา่ลืมเช็ดกน้ขวดใหแ้หง้
5. วางขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าในช่องใส่ขวด โปรดดูขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง

7.2.5 การตรวจวดัตวัอย่างนํา้
1. กด Read (อ่านค่า) หากการตรวจวดัไม่เร่ิมตน้โดยอตัโนมติัเม่ือปิดฝาครอบ
2. เม่ือการตรวจวดัเสร็จส้ิน ใหก้ด Options (ตวัเลือก)>Store (จดัเกบ็) เพื่อบนัทึกการตรวจวดัในบนัทึกการอ่านค่าตามความจาํเป็น

บันทกึ: หากการตั้งค่าบันทึกอัตโนมติัมกีารกาํหนดไว้เป็นเปิด "ข้อมลูถกูจัดเกบ็แล้ว" จะแสดงบนหน้าจอและการตรวจวดัจะถกูบันทึกโดยอัตโนมติัใน
บันทึกการอ่านค่า

3. หากตอ้งการแสดงการตรวจวดัท่ีบนัทึกไว ้ใหก้ด Options (ตวัเลือก)>Reading Log (บันทกึการอ่านค่า) โปรดดูตวัเลือกเพิ่ม
เติมท่ี การแสดงขอ้มูลท่ีบนัทึก ในหนา้ 20

4. หากตอ้งการส่งขอ้มูลการตรวจวดัไปยงัอุปกรณ์ภายนอกท่ีเช่ือมต่ออยูก่บัอุปกรณ์ ใหก้ด Options (ตวัเลือก)>Send Data (ส่ง
ข้อมูล) โปรดดูตวัเลือกเพิ่มเติมท่ี การแสดงขอ้มูลท่ีบนัทึก ในหนา้ 20
บันทกึ: หากการตั้งค่าส่งอัตโนมติัมกีารกาํหนดไว้เป็นเปิด ข้อมลูการตรวจวดัจะถกูส่งโดยอัตโนมติัไปยงัอุปกรณ์ภายนอกท่ีเช่ือมต่ออยู่กับอุปกรณ์

7.2.6 การเปรียบเทยีบการตรวจวดัในกระบวนการและการตรวจวดัในห้องปฏิบัตกิาร
ดูคู่มือผูใ้ชฉ้บบัละเอียดท่ี www.hach.com เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการและการตรวจวดัในหอ้งปฏิบติัการ
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7.3 การแสดงข้อมูลทีบ่ันทกึ
ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวท้ั้งหมดจะเกบ็อยูใ่นบนัทึกขอ้มูล บนัทึกขอ้มูลแบ่งออกเป็นส่ีรายการบนัทึกดงัน้ี:

• บันทกึการอ่านค่า—แสดงการตรวจวดัท่ีบนัทึกไว้
• บันทกึสอบเทยีบ—แสดงขอ้มูลการสอบเทียบท่ีผา่นมา
• บันทกึยืนยนั—แสดงขอ้มูลการยนืยนัท่ีผา่นมา
• บันทกึเปรียบเทยีบ—แสดงการเปรียบเทียบการตรวจวดัในกระบวนการและการตรวจวดัในหอ้งปฏิบติัการท่ีไดบ้นัทึกไว้

1. กด Data Log (บันทกึข้อมูล) และเลือกบนัทึกท่ีตอ้งการแสดง
2. หากตอ้งการแสดงรายละเอียดของรายการบนัทึก ใหเ้ลือกรายการบนัทึกแลว้กด View Details (ดูรายละเอยีด)

บันทกึ: หากต้องการเพ่ิมความเห็นในรายการบันทึก ให้กดท่ีไอคอนความเห็น
3. หากตอ้งการแสดงเฉพาะรายการบนัทึกท่ีไดบ้นัทึกไวร้ะหวา่งรอบเวลาหรือท่ีมี ID ผูค้วบคุมหรือ ID ตวัอยา่งนํ้าท่ีตอ้งการ ใหท้าํตามขั้น

ตอนดา้นล่างน้ี
a. กด Filter (ตวักรอง) แลว้เลือก On (เปิด)
b. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
Time Interval (รอบเวลา) เลือกรอบเวลา
Operator ID (ID ผู้ควบคุม) เลือก ID ผูค้วบคุม
Sample ID (ID ตวัอย่างนํา้) เลือก ID ตวัอยา่งนํ้า ตวัเลือกน้ีจะแสดงกต่็อเม่ือเลือกบนัทึกการอ่านค่าหรือบนัทึกเปรียบ

เทียบไวเ้ท่านั้น
4. หากตอ้งการส่งขอ้มูลบนัทึกไปยงัอุปกรณ์ (เช่น เคร่ืองพิมพห์รือแฟลชไดรฟ์ USB) ลบรายการบนัทึก หรือแสดงรายการบนัทึกเปรียบ

เทียบหรือรายการบนัทึกการอ่านค่าในกราฟ ใหท้าํตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี
a. กด Options (ตวัเลือก)
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b. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
Delete
(ลบ)

ลบรายการใดรายการหน่ึงต่อไปน้ี
• รายการบนัทึกท่ีเลือกไว้
• รายการบนัทึกในรอบเวลา
• รายการบนัทึกท่ีมี ID ผูค้วบคุมท่ีระบุ
• รายการบนัทึกท่ีมี ID ตวัอยา่งนํ้าท่ีระบุ4

• รายการทั้งหมดในบนัทึกท่ีเลือกไว้

Send
Data (ส่ง
ข้อมูล)

ส่งรายการใดรายการหน่ึงต่อไปน้ีไปยงัอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเช่ือมต่อโดยตรงกบัอุปกรณ์ (เช่น เคร่ืองพิมพห์รือ
แฟลชไดรฟ์ USB) และท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ผา่น LAN (เคร่ืองพิมพผ์า่นเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ FTP)

• รายการบนัทึกท่ีเลือกไว้
• รายการบนัทึกในรอบเวลา
• รายการบนัทึกท่ีมี ID ผูค้วบคุมท่ีระบุ
• รายการบนัทึกท่ีมี ID ตวัอยา่งนํ้าท่ีระบุ4

• รายการทั้งหมดในบนัทึกท่ีเลือกไว้

View
Graph (ดู
กราฟ)

แสดงรายการบนัทึกการอ่านค่าท่ีมี ID ตวัอยา่งนํ้าเดียวกนัในกราฟ ตวัเลือกน้ีจะแสดงกต่็อเม่ือเลือกบนัทึก
เปรียบเทียบหรือบนัทึกการอ่านค่าไวเ้ท่านั้น
หากตอ้งการเพิ่มรายการบนัทึกสาํหรับ ID ตวัอยา่งนํ้าอ่ืนในกราฟ ใหก้ด Options (ตวัเลือก)>Add
Data (เพิม่ข้อมูล) เลือก ID ตวัอยา่งนํ้าท่ีจะเพิ่มลงในกราฟ
หากตอ้งการแสดงรายละเอียดของจุดขอ้มูล ใหแ้ตะท่ีจุดขอ้มูลบนหนา้จอหรือกดลูกศร LEFT (ซ้าย) และ
RIGHT (ขวา) เพื่อเลือกจุดขอ้มูล
Data points (จุดข้อมูล)—เลือกสญัลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนจุดขอ้มูล Control Limit (เส้นขอบเขต)—
กาํหนดค่าตํ่าสุดและค่าสูงสุดของการอ่านค่าท่ีแสดงบนกราฟ

หัวข้อที ่8 การปรับเทยีบ
คาํ เ ตื อ น 

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

อุปกรณ์ไดรั้บการปรับเทียบจากโรงงานและแหล่งกาํเนิดแสงเลเซอร์มีความเสถียร ผูผ้ลิตแนะนาํใหท้าํการตรวจสอบการปรับเทียบเป็นระยะ
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบทาํงานตามท่ีตอ้งการ ผูผ้ลิตแนะนาํใหท้าํการปรับเทียบหลงังานซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษาโดยรวม
โปรดดูรายละเอียดการปรับเทียบอุปกรณ์และการตรวจสอบการปรับเทียบในคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดท่ีเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต

หัวข้อที ่9 การดูแลรักษา
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

4 ตวัเลือกน้ีจะแสดงกต่็อเม่ือเลือกบนัทึกการอ่านค่าหรือบนัทึกเปรียบเทียบไวเ้ท่านั้น

ไทย   21



ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 
อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี ปฏิบติัตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ทั้งหมด ใหเ้หมาะสมในการดาํเนินงานกบัสารเคมีนั้นๆ โปรดดูกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัไดท่ี้เอกสารขอ้มูลดา้นความ
ปลอดภยัฉบบัปัจจุบนั (MSDS/SDS)

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ได ้หา้มถอดฝาออกจากอุปกรณ์ อุปกรณ์น้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้ลเซอร์ และผูใ้ชมี้ความเส่ียงต่อการบาด
เจบ็ หากโดนแสงเลเซอร์

ห ม า ย เ ห ตุ 
หา้มถอดแยกช้ินส่วนอุปกรณ์ในการบาํรุงรักษา หากจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดหรือซ่อมแซมส่วนประกอบภายใน ใหท้าํการติดต่อผูผ้ลิต

9.1 ทาํความสะอาดส่ิงทีห่กล้น
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

1. โปรดเช่ือฟังระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยัของสถานท่ีในการควบคุมการร่ัวไหล
2. ท้ิงของเสียตามระเบียบท่ีใชบ้งัคบั

9.2 การทาํความสะอาดอุปกรณ์
ทาํความสะอาดภายนอกของอุปกรณ์ดว้ยผา้ชุบนํ้าหมาดๆ แลว้เช็ดอุปกรณ์ใหแ้หง้

9.3 การทาํความสะอาดขวดบรรจุตวัอย่างนํา้
ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง 

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

ทาํความสะอาดขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าเม่ือมีส่ิงปนเป้ือนในขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าหลงัจากลา้งขวดแลว้
ส่ิงทีต้่องเตรียม:

• กรดไฮโดรคลอริก (ความเขม้ขน้ 10%)
• สารทาํความสะอาดสาํหรับแกว้ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ (ความเขม้ขน้ 0.1%)
• นํ้ากลัน่หรือนํ้าท่ีปราศจากไอออน
• นํ้าผสมเจือจาง
• ท่ีเช็ดขวด (เลือกใชไ้ด)้
• ผา้ท่ีปราศจากขยุ

1. แช่พื้นผวิดา้นนอกและดา้นในของขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าและฝาปิดในกรดไฮโดรคลอริก 10% ไวน้าน 15 นาที
2. ทาํความสะอาดพื้นผวิดา้นนอกและดา้นในของขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าและฝาปิดดว้ยสารทาํความสะอาดสาํหรับแกว้ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ

(ความเขม้ขน้ 0.1%)
3. ลา้งขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าในนํ้ากลัน่หรือนํ้าท่ีปราศจากไอออนใหท้ัว่สามรอบ

บันทกึ: หากขวดบรรจุตัวอย่างนํา้น้ันใช้ในการตรวจวดัตัวอย่างนํา้ท่ีมคีวามขุ่นในช่วงตํา่หรือนํา้ผสมเจือจาง ให้ล้างขวดในนํา้ผสมเจือจาง (ไม่ล้างในนํา้กลัน่
หรือนํา้ท่ีปราศจากไอออน)
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4. ใชท่ี้เชด็ขวดเช็ดทาํความสะอาดขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้า เพื่อผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด จากนั้นลา้งขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้าใหท้ัว่อีกคร้ัง โปรดดูราย
ละเอียดใน รูปท่ี 5

5. เช็ดพื้นผวิดา้นนอกของเซลลบ์รรจุสารละลายใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มท่ีปราศจากขยุ อยา่ผึ่งแหง้ขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้า
6. สาํหรับการเกบ็รักษา ใหเ้ติมนํ้ากลัน่หรือนํ้าท่ีปราศจากไอออนใส่ในขวดบรรจุตวัอยา่งนํ้า

บันทกึ: หากขวดบรรจุตัวอย่างนํา้น้ันใช้ในการตรวจวดัตัวอย่างนํา้ท่ีมคีวามขุ่นในช่วงตํา่หรือนํา้ผสมเจือจาง ให้เติมนํา้ผสมเจือจางใส่ในขวดบรรจุตัวอย่างนํา้
(ไม่ใช่นํา้กลัน่หรือนํา้ท่ีปราศจากไอออน)

7. ปิดฝาขวดทนัทีเพื่อรักษาความช้ืนภายในขวด

รูปที ่5  การทาํความสะอาดขวดด้วยทีเ่ช็ดขวด (เลือกใช้ได้)

9.4 การทาํความสะอาดช่องใส่ขวด
ตาราง 3  ตวัเลือกในการทาํความสะอาด

ส่ิงปนเป้ือน ตวัเลือก

ฝุ่ น ท่ีเช็ดช่องใส่ขวด ผา้ไมโครไฟเบอร์ ผา้ท่ีปราศจากขยุ

ของเหลว นํ้ามนั ผา้ นํ้า และสารทาํความสะอาด

หัวข้อที ่10 การแก้ไขปัญหา
โปรดดูขอ้มูลการแกไ้ขปัญหาในคู่มือผูใ้ชแ้บบละเอียดใน www.hach.com
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