
DOC023.93.90633

ซีร่ีส์ EZ

คู่ มือผู้ใช้

12/2022, ฉบับที่ 7





สารบัญ

หัวข้อที ่1  ข้อมูลทางกฎหมาย ........................................................................................................................... 3

หัวข้อที ่2  รายละเอยีดทางเทคนิค .......................................................................................................................5

หัวข้อที ่3  ข้อมูลทัว่ไป .................................................................................................................................... 7
3.1  ขอ้มูลเพื่อความปลอดภยั ......................................................................................................................... 7

3.1.1  การใชข้อ้มูลแจง้เตือนเก่ียวกบัอนัตราย .................................................................................................7
3.1.2  ฉลากระบุขอ้ควรระวงั ................................................................................................................... 7
3.1.3  สญัลกัษณ์ .................................................................................................................................9
3.1.4  ความปลอดภยัทางเคมีและชีวภาพ ...................................................................................................... 9
3.1.5  ขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัโอโซน .............................................................................................................9

3.2  วตัถุประสงคก์ารใชง้าน .......................................................................................................................... 9
3.3  ภาพรวมของผลิตภณัฑ์......................................................................................................................... 10
3.4  ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์................................................................................................................... 11

หัวข้อที ่4  การตดิตั้ง ..................................................................................................................................... 13
4.1  คาํแนะนาํในการติดตั้ง ..........................................................................................................................13
4.2  ขนาดของเคร่ืองวเิคราะห์ .......................................................................................................................14
4.3  เชิงกล ........................................................................................................................................... 14

4.3.1  การติดตั้งกบัผนงั ....................................................................................................................... 14
4.3.2  การเปิดฝาเคร่ือง ........................................................................................................................15

4.4  การติดตั้งทางไฟฟ้า ............................................................................................................................. 16
4.4.1  ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)........................................................................... 16
4.4.2  เช่ือมต่อระบบไฟฟ้า ................................................................................................................... 16
4.4.3  ต่อไฟ AC............................................................................................................................. 18
4.4.4  ต่อสายสญัญาณและสายควบคุม ...................................................................................................... 19
4.4.5  การเช่ือมต่อ Modbus (ตวัเลือก).................................................................................................. 19

4.4.5.1  Modbus TCP/IP........................................................................................................ 19
4.4.5.2  Modbus RS232/485..................................................................................................20

4.5  การต่อระบบนํ้า ................................................................................................................................. 21
4.5.1  คาํแนะนาํในการวางสายท่อเกบ็ตวัอยา่ง ..............................................................................................21
4.5.2  แนวทางเก่ียวกบัท่อระบาย ............................................................................................................ 22
4.5.3  แนวทางเก่ียวกบัท่อระบายอากาศ ..................................................................................................... 23
4.5.4  ต่อท่อเคร่ืองวเิคราะห์ .................................................................................................................. 23
4.5.5  ติดตั้งขวด ............................................................................................................................... 25

หัวข้อที ่5  อนิเทอร์เฟซผู้ใช้และโครงสร้างเมนู ..................................................................................................... 27

หัวข้อที ่6  การเร่ิมทาํงาน ............................................................................................................................... 29
6.1  ทดสอบส่วนประกอบ .......................................................................................................................... 29
6.2  ทดสอบสญัญาณอินพตุ/เอาตพ์ตุ ...............................................................................................................30
6.3  เร่ิมการไหลของสารตวักระทาํ ................................................................................................................. 31

หัวข้อที ่7  การทาํงาน .................................................................................................................................... 33
7.1  เลือกระดบัผูใ้ช้.................................................................................................................................. 33
7.2  ภาพรวมของวธีิการ ............................................................................................................................. 33
7.3  หยดุซอฟตแ์วร์ฉุกเฉิน .......................................................................................................................... 34
7.4  ดูขอ้มูล ...........................................................................................................................................34

1



7.5  ปรับเทียบ ........................................................................................................................................ 34
7.6  ทาํความสะอาด .................................................................................................................................. 35
7.7  การควบคุมระยะไกล ........................................................................................................................... 35
7.8  การตั้งค่าเคร่ืองวเิคราะห์ ........................................................................................................................35

หัวข้อที ่8  การบํารุงรักษา ............................................................................................................................... 37
8.1  กาํหนดการบาํรุงรักษา .......................................................................................................................... 37
8.2  การแสดงการเตือนในปัจจุบนั ................................................................................................................. 38
8.3  ตรวจสอบการร่ัวไหลและความขดัขอ้ง ....................................................................................................... 38
8.4  เตรียมและเปล่ียนสารตวักระทาํ ................................................................................................................38
8.5  ตรวจสอบและทาํความสะอาดอิเลก็โทรด .....................................................................................................39
8.6  ปรับเทียบอิเลก็โทรด pH...................................................................................................................... 39
8.7  ปรับเทียบเคร่ืองวเิคราะห์ .......................................................................................................................39
8.8  ทาํความสะอาดส่วนประกอบของเคร่ืองวเิคราะห์ ............................................................................................ 39
8.9  ทาํความสะอาดท่อระบาย ...................................................................................................................... 40
8.10  เปล่ียนท่อป๊ัมรีดท่อ ........................................................................................................................... 40
8.11  เปล่ียนหลอดดูดยาของตวัจ่าย ................................................................................................................ 41
8.12  เปล่ียนวาลว์ตวัจ่าย ............................................................................................................................ 42
8.13  การเปล่ียนท่อ ................................................................................................................................. 43
8.14  เปล่ียนอิเลก็โทรด ............................................................................................................................. 43
8.15  ปรับเทียบโฟโตมิเตอร์ดว้ยนํ้าผา่นการกลัน่สองคร้ัง ....................................................................................... 43
8.16  เปล่ียนปากเป็ดป๊ัมขนาดเลก็ ..................................................................................................................43
8.17  เปล่ียนฟิวส์ใหม่ .............................................................................................................................. 44
8.18  ปิดเคร่ืองวเิคราะห์ ............................................................................................................................ 45

หัวข้อที ่9  การแก้ไขปัญหา ............................................................................................................................. 47

หัวข้อที ่10  ช้ินส่วนอะไหล่และอปุกรณ์เสริม .......................................................................................................49

สารบัญ

2



หัวข้อที ่1 ข้อมูลทางกฎหมาย
ผูผ้ลิต: AppliTek NV/SA

จาํหน่าย: Hach Lange GmbH

คู่มือฉบบัน้ีไดรั้บการรับรองจากผูผ้ลิตแลว้
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ข้อมูลทางกฎหมาย
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หัวข้อที ่2 รายละเอยีดทางเทคนิค
รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

ตาราง 1  ข้อมูลจาํเพาะทัว่ไป
รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

ขนาด (W x H x D) 460 × 688 × 340 มม. (18.11 × 27.09 × 13.39 น้ิว)

เคส ระดบัมาตรฐานการป้องกนั: IP44 สาํหรับใชภ้ายในอาคารเท่านั้น
วสัดุตวัเคร่ือง: ABS, PMMA และเหลก็กลา้ชุบผวิ

นํ้าหนกั 25 ถึง 40 กก. (55 ถึง 88 ปอนด)์ (อิงตามรุ่นของเคร่ืองวเิคราะห์)

ขอ้กาํหนดดา้นไฟฟ้า 110–240 VAC ±10%, 50/60 Hz1

การใชพ้ลงังาน สูงสุด 150 VA1

ประเภทการติดตั้ง II

ระดบัของมลภาวะ 2 

อุณหภูมิในการทาํงาน 10 ถึง 30 °C (50 ถึง 86 °F) ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุด 5 ถึง 95% ไม่มีการกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า ไม่มีการกดักร่อน

อุณหภูมิสาํหรับจดัเกบ็ -20 ถึง 60 °C (-4 ถึง 140 °F) ความช้ืนสมัพทัธ์ไม่เกิน 95% ไม่มีการกลัน่ตวัเป็นหยดนํ้า

ตวัจ่ายอากาศสาํหรับอุปกรณ์ แหง้และปราศจากนํ้ามนั ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพ ISA-S7.0.01-1996 วา่ดว้ยอากาศสาํหรับอุปกรณ์
แรงดนัตํ่าสุด: 6 บาร์ (600 kPa หรือ 87 PSI)

นํ้าปราศจากแร่ธาตุ สาํหรับลา้งและ/หรือเจือจาง

ท่อระบายนํ้า แรงดนัในสภาพแวดลอ้ม มีอากาศถ่ายเท เสน้ผา่นศูนยก์ลางตํ่าสุด 64 มม.

การต่อสายดิน แท่งสายดินท่ีแหง้และสะอาด มีความตา้นทานตํ่า (< 1 Ω) พร้อมสายดินขนาดใหญ่กวา่ 2.5 มม.2 (13 AWG)

อินพตุอะนาลอ็ก อิเลก็โทรด อุณหภูมิ การนาํกระแส คลัเลอมิเตอร์

อะนาลอ็กเอาตพ์ตุ เอาตพ์ตุ 4-20 mA สองถึงส่ีช่อง โหลดสูงสุด: 500 Ω มีการแยกสญัญาณไฟฟ้า2

สญัญาณเขา้ดิจิตอล อินพตุดิจิตอลส่ีช่อง: เร่ิม/หยดุจากระยะไกล (หนา้สมัผสัปราศจากศกัยไ์ฟฟ้า) (อุปกรณ์เสริม)

เอาตพ์ตุดิจิตอล เอาตพ์ตุดิจิตอลปราศจากศกัยไ์ฟฟ้า (FCT) 4 ช่อง สาํหรับควบคุมวาลว์/ป๊ัมภายใน, 24 VDC

เอาตพ์ตุดิจิตอลท่ีมีกาํลงัไฟสาํหรับควบคุมวาลว์/ป๊ัมภายนอก, 24 VDC, 500 mA

การส่ือสาร พอร์ต USB สาํหรับการถ่ายโอนขอ้มูล
อุปกรณ์เสริม: Ethernet, Modbus

รีเลย์ รีเลยพ์ลงังาน (PCT) 5 ตวั โหลดท่ีหนา้สมัผสัสูงสุด 24 VDC, 0.5 A (โหลดตวัตา้นทาน)

รีเลยป์ราศจากศกัยไ์ฟฟ้า (FCT) 5 ตวั โหลดสูงสุด 24 VDC, 0.5 A (โหลดตวัตา้นทาน)

การเช่ือมต่อ Ethernet คอนโทรลเลอร์: Intel 82551ER

อตัราการถ่ายโอน: 10/100 Mbps

ตวัเช่ือมต่อ: RJ45 ตีเกลียว (10 Base T / 100 Base T)

สายเคเบิล: S/STP (Category 5)

การเตือน การเตือนการขดัขอ้ง (หนา้สมัผสัปราศจากศกัยไ์ฟฟ้า)

อินเทอร์เฟซผูใ้ช้ จอสมัผสัสี IP65 ชนิด TFT (5.7 น้ิว)
Ethernet 10 M (RJ45) ใชง้านร่วมกบั NE 2000 ได,้ ช่องใส่ Compact Flash

1 ขอ้กาํหนดและการใชพ้ลงังานอา้งอิงตามรุ่นของเคร่ืองวเิคราะห์ โปรดดูท่ีป้ายระบุหมายเลขซีเรียลเคร่ืองวเิคราะห์สาํหรับขอ้มูลโดยละเอียด
2 มีโมดูลเสริมสาํหรับเพิ่มเอาตพ์ตุอะนาลอ็กอีก 10 ช่องใหก้บัเคร่ืองวเิคราะห์
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ตาราง 1  ข้อมูลจาํเพาะทัว่ไป (ต่อ)
รายละเอยีดทางเทคนิค รายละเอยีด

นาฬิการะบบ อายกุารใชง้านของแบตเตอร่ี 4 ปี (โดยประมาณ)

การรับรอง ผา่นการรองรับ CE, ETL ตามมาตรฐานความปลอดภยั UL และ CSA, UKCA

การรับประกนั ยโุรป: 2 ปี, สหรัฐอเมริกา: 1 ปี

ตาราง 2  การกาํหนดค่า Ethernet (ตวัเลือก)
รายละเอยีดทางเทคนิค คาํอธิบาย

การเช่ือมต่อ เซิร์ฟเวอร์ TCP/IP ระยะไกล

ท่ีอยู ่IP 192.168.10.1803

พอร์ตบริการ 502 

รีจิสเตอร์สาํหรับ Modbus 40001–...

โปรโตคอลเขียน/อ่าน Holding register

ตาราง 3  การกาํหนดค่า RS232/485 (ตวัเลือก)

รายละเอยีดทางเทคนิค คาํอธิบาย

บอทเรท 9600 

พาริต้ี ไม่มี

บิตขอ้มูล 8 (ความยาวคาํ)

บิตหยดุ 1 

โปรโตคอล ไม่มี

รีจิสเตอร์สาํหรับ Modbus 40001–40100 (Holding register)

โหมดการส่งสญัญาณ RTU

ID อุปกรณ์ (ค่าเร่ิมตน้) 1 

3 ค่ามาตรฐาน ผูใ้ชต้ั้งค่าเองได้

รายละเอยีดทางเทคนิค
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หัวข้อที ่3 ข้อมูลทัว่ไป
ไม่วา่จะในกรณีใด ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจากการใชง้านผลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสมใดๆ หรือความลม้
เหลวในการปฏิบติัตามคาํแนะนาํในคู่มือ ผูผ้ลิตสงวนสิทธ์ิในการแกไ้ขคู่มือและเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑท่ี์อธิบายไดต้ลอดเวลา
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบหรือขอ้ผกูพนัใดๆ ขอ้มูลฉบบัแกไ้ขจะมีใหใ้นเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต

3.1 ข้อมูลเพ่ือความปลอดภยั
ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการนาํผลิตภณัฑไ์ปใชห้รือการใชง้านท่ีผดิวตัถุประสงค ์รวมถึง แต่ไม่
จาํกดัเพียงความเสียหายทางตรง ความเสียหายท่ีไม่ไดต้ั้งใจ และความเสียหายท่ีต่อเน่ืองตามมา และขอปฏิเสธในการรับผดิ
ชอบต่อความเสียหายเหล่าน้ีในระดบัสูงสุดเท่าท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะอนุญาต ผูใ้ชเ้ป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวในการระบุ
ถึงความเส่ียงในการนาํไปใชง้านท่ีสาํคญั และการติดตั้งกลไกท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนักระบวนการต่างๆ ท่ีเป็นไปไดใ้นกรณี
อุปกรณ์ทาํงานผดิพลาด
กรุณาอ่านคู่มือฉบบัน้ีโดยละเอียดก่อนเปิดกล่อง ติดตั้งหรือใชง้านอุปกรณ์น้ี ศึกษาอนัตรายและขอ้ควรระวงัต่าง ๆ ท่ีแจง้ให้
ทราบใหค้รบถว้น 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

หม า ย เ ห ตุ
 

ขอ้ควรทราบระบุกรณีท่ีหากไม่หลีกเล่ียง อาจทาํใหอุ้ปกรณ์ไดรั้บความเสียหายได ้ขอ้มูลท่ีตอ้งมีการเนน้ย ํ้าเป็นพิเศษ

3.1.2 ฉลากระบุข้อควรระวงั
อ่านฉลากและป้ายระบุทั้งหมดท่ีมีมาใหพ้ร้อมกบัอุปกรณ์ อาจเกิดการบาดเจบ็หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ หากไม่ปฏิบติัตาม
คู่มืออา้งอิงสญัลกัษณ์ท่ีตวัอุปกรณ์พร้อมขอ้ความเพื่อเฝ้าระวงัเบ้ืองตน้

น่ีเป็นสญัลกัษณ์แจง้เตือนเพื่อความปลอดภยั ปฏิบติัตามขอ้ความแจง้เพื่อความปลอดภยัท่ีระบุต่อจากสญัลกัษณ์น้ีเพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ ดูคู่มือเพื่อรับทราบ
ขอ้มูลการใชง้านและขอ้มูลดา้นความปลอดภยัสาํหรับอุปกรณ์

สญัลกัษณ์น้ีระบุถึงความจาํเป็นในการสวมอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา

สญัลกัษณ์น้ีระบุถึงความจาํเป็นในการสวมถุงมือป้องกนั

สญัลกัษณ์น้ีระบุถึงความจาํเป็นในการสวมรองเทา้เพื่อความปลอดภยั
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สญัลกัษณ์น้ีระบุถึงความจาํเป็นในการสวมชุดป้องกนั

สญัลกัษณ์น้ีเป็นการระบุถึงความเส่ียงของอนัตรายจากสารเคมี และระบุวา่ควรใหเ้ฉพาะผูท่ี้มีความชาํนาญและผา่นการฝึกอบรมเพื่อทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี
เป็นผูด้าํเนินการต่างๆ กบัสารเคมี หรือทาํการดูแลรักษาระบบการขนยา้ยสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์

สญัลกัษณ์ใชร้ะบุวา่มีความเส่ียงจากไฟฟ้าช็อตและอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่ควรสมัผสัส่วนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายดว้ยความระมดัระวงั

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่มีความเส่ียงในการเกิดเปลวไฟ

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่มีฤทธ์ิกดักร่อนรุนแรง หรือมีสารท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนๆ และมีความเส่ียงของอนัตรายจากสารเคมี ควรใหเ้ฉพาะผูท่ี้มีความชาํนาญและผา่นการฝึก
อบรมเพื่อทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี เป็นผูด้าํเนินการต่างๆ กบัสารเคมี หรือทาํการดูแลรักษาระบบการขนยา้ยสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่มีอนัตรายจากสารระคายเคือง

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่ไม่ควรเปิดส่ิงท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายระหวา่งการใชง้าน

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่ไม่ควรสมัผสักบัส่วนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมาย

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่อาจเกิดอนัตรายจากการถูกหนีบ

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่วตัถุมีนํ้าหนกัมาก

เคร่ืองหมายน้ีแสดงวา่มีอุปกรณ์ท่ีไวต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิตย ์(ESD) และแสดงวา่ตอ้งระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ดงักล่าว

สญัลกัษณ์น้ีระบุวา่รายการท่ีถูกทาํเคร่ืองหมายตอ้งการการเช่ือมต่อสายดินป้องกนั หากเคร่ืองมือไม่มีปลัก๊สายดินท่ีสายไฟ โปรดเช่ือมต่อขั้วสายดินเขา้กบัขั้วเหน่ียว
นาํไฟฟ้าป้องกนั

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีเคร่ืองหมายน้ีไม่สามารถทิ้งแบบขยะปกติในเขตยโุรปหรือระบบกาํจดัขยะสาธารณะได ้ส่งคืนอุปกรณ์เก่าหรือท่ีหมดอายกุารใชง้านให้
กบัผูผ้ลิตเพื่อการกาํจดัไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ กบัผูใ้ช้

ข้อมูลทัว่ไป
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3.1.3 สัญลกัษณ์

ช้ินส่วนจดัหา โดยผูผ้ลิต ช้ินส่วนจดัหาโดยผูใ้ช้ ดู ทาํขั้นตอนตามลาํดบัตรง
ขา้ม ใชน้ิ้วเท่านั้น ใชส้องคน

3.1.4 ความปลอดภยัทางเคมแีละชีวภาพ

อั น ต ร า ย
 

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

3.1.5 ข้อควรระวงัเกีย่วกบัโอโซน

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

อนัตรายจากการสูดดมโอโซน อุปกรณ์น้ีผลิตโอโซนท่ีมีอยูใ่นอุปกรณ์ โดยเฉพาะภายในการต่อท่อภายใน อุปกรณ์อาจปล่อย
โอโซนออกมาหากอยูใ่นสภาวะบกพร่อง

ขอแนะนาํใหต่้อระบบท่อของช่องก๊าซเสียไปสู่ตูดู้ดควนัหรือภายนอกอาคารตามขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ
การสมัผสัโอโซนแมจ้ะมีความเขม้ขน้ตํ่าสามารถสร้างความเสียหายใหก้บัเยือ่จมูก หลอดลม และปลอดท่ีบอบบางได ้หากมี
ความเขม้ขน้มากพอ โอโซนอาจทาํใหป้วดศีรษะ ไอ ระคายเคืองตา จมูก และลาํคอได ้ใหเ้คล่ือนยา้ยผูป้ระสบเหตุไปยงัท่ีท่ีมี
อากาศไม่ปนเป้ือนแลว้ปฐมพยาบาล
ชนิดและความรุนแรงของอาการขึ้นอยูก่บัความเขม้ขน้และเวลาท่ีสมัผสั (n) การเป็นพิษจากโอโซนรวมถึงอาการต่อไปน้ี
อยา่งนอ้ยหน่ึงอาการ
• มีอาการระคายเคืองหรือแสบตา จมูก หรือลาํคอ
• อ่อนเพลีย
• ปวดศีรษะดา้นหนา้
• รู้สึกถึงแรงกดใตก้ระดูกหนา้อก
• รู้สึกแน่นหนา้อก
• สมัผสัรสกรดในปาก
• โรคหอบหืด

ในกรณีท่ีเกิดอาการเป็นพิษจากโอโซนท่ีรุนแรง อาการเหล่าน้ีอาจรวมถึงอาการหายใจลาํบาก ไอ และหายใจไม่สะดวก หวัใจ
เตน้เร็วผดิปกติ เวยีนศีรษะ ความดนัโลหิตตํ่าลง ตะคริว เจบ็หนา้อก และอาการเจบ็ปวดทัว่ไปตามร่างกาย โอโซนสามารถ
ทาํใหเ้กิดภาวะปอดบวมนํ้าไดภ้ายในหน่ึงชัว่โมงข้ึนไปหลงัจากท่ีสมัผสั

3.2 วตัถุประสงค์การใช้งาน
เคร่ืองวเิคราะห์ Hach EZ ซีร่ีส์มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้าํหรับวเิคราะห์คุณภาพนํ้า ซ่ึงสามารถวดันํ้าตวัอยา่งไดห้ลากหลาย
พารามิเตอร์ ในงานดา้นอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองวเิคราะห์ Hach EZ ซ่ีร่ีส์ ไม่ไดบ้าํบดั/ปรับเปล่ียน หรือ
ควบคุมกระบวนการต่างๆของนํ้า

ข้อมูลทัว่ไป
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3.3 ภาพรวมของผลติภณัฑ์

หม า ย เ ห ตุ
 

Perchlorate Material - Special handling may apply. See 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. This perchlorate warning applies only to primary
batteries (provided singly or installed on this equipment) when sold or distributed in California,
USA.

เคร่ืองวเิคราะห์ Hach ซีรีส์ EZ เป็นเคร่ืองวเิคราะห์แบบออนไลนท่ี์วเิคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ในตวัอยา่งนํ้าจาก
อุตสาหกรรมหรือส่ิงแวดลอ้ม ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 1

สายตวัอยา่งจะส่งตวัอยา่งไปยงัเคร่ืองวเิคราะห์ จากนั้นเคร่ืองวเิคราะห์จะใชป๊ั้ม วาลว์ และไซริงคา์เพื่อส่งตวัอยา่งและรีเอเจนต์
ไปยงัเซลลก์ารตรวจวดับนแผงการวเิคราะห์ เม่ือกระบวนการตรวจวดัเสร็จเรียบร้อย เคร่ืองวเิคราะห์จะระบายตวัอยา่งท้ิงทาง
ท่อระบาย ผลการวเิคราะห์จะปรากฏข้ึนในแผงการประมวลผลขอ้มูลบนจอแสดงผล แผงการประมวลผลขอ้มูลจะใชส้าํหรับ
ควบคุมและกาํหนดค่าต่างๆ ของเคร่ืองวเิคราะห์ และบนัทึกขอ้มูลของเคร่ืองวเิคราะห์ (เช่น แนวโนม้ การเตือน ผลการ
วเิคราะห์ และไฟลบ์นัทึกขอ้มูล)

เคร่ืองวเิคราะห์มีชุดขวดใส่สารตวักระทาํมาใหส้าํหรับใส่สารตวักระทาํและสารละลาย การปรับสภาพตวัอยา่งอาจจาํเป็นตาม
เทคโนโลยขีองการวเิคราะห์ มีแผงการปรับสภาพตวัอยา่งเป็นอุปกรณ์เสริมสาํหรับสายตวัอยา่ง
มีเคร่ืองวเิคราะห์หลากหลายซีรีส์ซ่ึงมีเทคโนโลยใีนการตรวจวดัและพารามิเตอร์ในการตรวจวดัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี:

• ซีรีส์ EZ 1000—เคร่ืองวเิคราะห์คลัเลอร์มิเตอร์แบบออนไลนส์าํหรับการวเิคราะห์นํ้าทัว่ไป (พารามิเตอร์สารเคมี)
และการวเิคราะห์สารอาหาร (เช่น ไนเตรต ฟอสเฟต แอมโมเนีย)

• ซีรีส์ EZ 2000—เคร่ืองวเิคราะห์คลัเลอร์มิเตอร์แบบออนไลนพ์ร้อมโปรแกรมยอ่ยสาํหรับการวเิคราะห์นํ้าทัว่ไป
(พารามิเตอร์สารเคมี) และการวเิคราะห์สารอาหาร (เช่น ไนเตรต ฟอสเฟต แอมโมเนีย)

• ซีร่ีส์ EZ 3000—เคร่ืองวเิคราะห์แบบอิเลก็โทรดเจาะจงไอออน (ISE) แบบออนไลนส์าํหรับการวเิคราะห์นํ้าทัว่ไป
• ซีร่ีส์ EZ 4000—เคร่ืองวเิคราะห์แบบไทเทรตแบบออนไลนส์าํหรับการวเิคราะห์นํ้าทัว่ไป (พารามิเตอร์สารเคมี)
• ซีร่ีส์ EZ 5000—เคร่ืองวเิคราะห์แบบไทเทรตออนไลนช์นิดหลายพารามิเตอร์สาํหรับการวเิคราะห์นํ้าทัว่ไป

(พารามิเตอร์สารเคมี)
• ซีร่ีส์ EZ 6000—เคร่ืองวเิคราะห์แบบโวลแทมเมทรีออนไลนส์าํหรับการวเิคราะห์โลหะหนกั/โลหะปนเป้ือนในนํ้า

(เช่น เงิน สารหนู โครเมียม ตะกัว่ ปรอท ซีลีเนียม)
• ซีร่ีส์ EZ 7x00—เคร่ืองวเิคราะห์ออนไลนส์าํหรับการใชง้านในอุตสาหกรรม (เช่น COD, TOC, ไนโตรเจน

ทั้งหมด, ฟอสฟอรัสทั้งหมด, กรดไขมนัระเหยง่าย FOS/TAC, สารพิษออกฤทธ์ิ, หน่วยความขมสากล, อะดีโนซีน
ไตรฟอสเฟต)

เคร่ืองวเิคราะห์ EZ มีตวัเลือกต่างๆ มากมาย เช่น การตรวจจบัตวัอยา่ง, การตรวจจบัระดบัในขวดสารตวักระทาํ, การ
เร่ิม/หยดุระยะไกล, การตรวจสอบอตัโนมติั, การปรับเทียบอตัโนมติั, การทาํความสะอาดอตัโนมติั, RS232 และ
Modbus

ข้อมูลทัว่ไป
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รูปที ่1  ภาพรวมผลติภณัฑ์

1   ขั้วต่อไฟฟ้าและช่องต่อระบบนํ้า 4   พอร์ต USB สาํหรับการถ่ายโอนขอ้มูล 7   ลอ็คฝาหนา้สาํหรับส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
2   เคร่ืองวเิคราะห์ EZ 5   ปุ่มกดและจอแสดงผล 8   ฝาปิดแผงการวเิคราะห์
3   หวัยดึสายไฟ M20 6   ฝาหนา้เคร่ืองวเิคราะห์

3.4 ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดรั้บส่วนประกอบทั้งหมดแลว้ โปรดดูรายละเอียดใน รูปท่ี 2 หากพบวา่ช้ินส่วนใดสูญหายหรือชาํรุด
โปรดติดต่อผูผ้ลิตหรือพนกังานขายทนัที

ข้อมูลทัว่ไป
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รูปที ่2  ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์

1   เคร่ืองวเิคราะห์ EZ 4   แหวนลอ็ค M8 (4 ช้ิน) 7   ขั้วต่อท่อและหวัหุม้4

2   แท่นยดึ (2 ช้ิน) 5   แหวนรอง M8 (4 ช้ิน) 8   กญุแจสาํหรับส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
3   สลกัหกเหล่ียม M4 × 16 (8 ตวั) 6   สารตวักระทาํและขวดสารละลาย4 9   สายไฟ

4 จาํนวนและขนาดขึ้นอยูก่บัรุ่นของเคร่ืองวเิคราะห์

ข้อมูลทัว่ไป
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หัวข้อที ่4 การตดิตั้ง

อั น ต ร า ย
 

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

4.1 คาํแนะนําในการตดิตั้ง

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายจากไฟ ผูใ้ชมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อป้องกนัไฟไหมอ้ยา่งเพียงพอแลว้
หรือไม่ เม่ือใชอุ้ปกรณ์น้ีร่วมกบัของเหลวท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัและระเบียบดา้นความ
ปลอดภยัอยา่งถูกตอ้ง เช่น มีการควบคุมการร่ัวไหล มีการหมุนเวยีนอากาศท่ีเหมาะสม ไม่ใชง้านอุปกรณ์โดยขาดความระวงั
และไม่ปล่อยใหอุ้ปกรณ์ทาํงานโดยไม่ไดเ้ฝ้าระวงัเม่ือเคร่ืองยงัคงทาํงานอยู่

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
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

• ติดตั้งประตูเคร่ืองวดัในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดจากอนัตราย
• ติดตั้งเคร่ืองวเิคราะห์ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการป้องกนัจากของเหลวท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน
• ติดตั้งเคร่ืองวเิคราะห์ในสถานท่ีแหง้และสะอาด ระบายอากาศไดดี้มีการควบคุมอุณหภูมิ
• ติดตั้งเคร่ืองวดัใหอ้ยูใ่กลก้บัจุดเกบ็ตวัอยา่งมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้
• หา้มติดตั้งเคร่ืองวเิคราะห์ในจุดท่ีถูกแสงแดดโดยตรงหรือใกลแ้หล่งความร้อน
• ตรวจสอบวา่มีระยะห่างเพียงพอสาํหรับการเดินท่อและต่อสายไฟฟ้า
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีระยะห่างเพียงพอสาํหรับเปิดฝ้าหนา้ของเคร่ืองวเิคราะห์ ดูรายละเอียดใน ขนาดของเคร่ือง

วเิคราะห์ ในหนา้ 14
• ตรวจสอบวา่สภาพแวดลอ้มมีสภาวะท่ีตรงตามขอ้กาํหนดในการทาํงาน ดูรายละเอียดใน รายละเอียดทางเทคนิค

ในหนา้ 5

แมว้า่เคร่ืองวเิคราะห์จะไม่ไดผ้า่นการออกแบบมาเพื่อใชก้บัตวัอยา่งท่ีติดไฟได ้แต่เคร่ืองวเิคราะห์ EZ บางรุ่นจะใชส้ารตวั
กระทาํท่ีติดไฟได ้หากเคร่ืองวเิคราะห์ใชส้ารตวักระทาํท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อความ
ปลอดภยัต่อไปน้ี:

• เกบ็เคร่ืองวเิคราะห์ใหห่้างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ
• หา้มรับประทาน ด่ืม หรือสูบบุหร่ีใกลเ้คร่ืองวเิคราะห์
• ใชร้ะบบระบายอากาศเฉพาะท่ี
• ใชอุ้ปกรณ์และระบบไฟส่องสวา่งท่ีกนัประกายไฟและการระเบิด
• ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการคายประจุไฟฟ้าสถิต โปรดดูรายละเอียดใน ขอ้พิจารณาเก่ียวกบัการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต

(ESD) ในหนา้ 16
• ทาํความสะอาดและเช็ดอุปกรณ์ใหแ้หง้สนิทก่อนใชง้าน
• ลา้งมือก่อนพกัและเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการทาํงาน
• ถอดเส้ือเผา้ท่ีปนเป้ือนออก ซกัเส้ือผา้ก่อนนาํมาใชซ้ํ้ า
• ตอ้งจดัการของเหลวเหล่าน้ีตามขอ้กาํหนดของเจา้หนา้ท่ีดา้นกฎขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัขีดจาํกดัการสมัผสัท่ีอนุญาต
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4.2 ขนาดของเคร่ืองวเิคราะห์
รูปที ่3  ขนาดของเคร่ืองวเิคราะห์

4.3 เชิงกล
4.3.1 การตดิตั้งกบัผนัง

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัยดึกาํแพงนั้นสามารถรับนํ้าหนกัได ้4 เท่าของอุปกรณ์

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล อุปกรณ์หรือส่วนประกอบมีนํ้าหนกัมาก ใหข้อความช่วยเหลือในการติดตั้งหรือเคล่ือนยา้ย

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล วตัถุน้ีหนกัมาก ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้งเคร่ืองมือกบักาํแพง โตะ๊ หรือพื้นอยา่งแน่น
หนาเพื่อการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั

ติดตั้งอุปกรณ์ใหต้ั้งข้ึนและระนาบกบัพื้นผวิผนงัท่ีเรียบและตั้งตรง ติดตั้งอุปกรณ์ในท่ีตั้งและตาํแหน่งท่ีผูใ้ชส้ามารถถอด
อุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟไดอ้ยา่งง่ายดาย โปรดดูขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง ผูใ้ชจ้ะเป็นผูจ้ดัหาช้ินส่วนติดตั้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การยดึสามารถรับนํ้าหนกัไดเ้พียงพอ (ประมาณ 160 กก.,353 ปอนด)์ ปลัก๊ติดผนงัตอ้งผา่นการเลือก
และการอนุมติัใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติัของผนงั

การตดิตั้ง
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4.3.2 การเปิดฝาเคร่ือง
ใชคี้ยท่ี์จดัมาเพื่อปลดลอ็คสองลอ็คท่ีดา้นขา้งของการวเิคราะห์ท่ี เปิดประตูเคร่ืองวเิคราะห์เพื่อเขา้ใชง้านสายไฟและระบบ
ประปา ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 4 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ดประตูก่อนท่ีจะดาํเนินการเพื่อรักษาระดบัความปลอดภยัของตู้
และความปลอดภยั

การตดิตั้ง
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รูปที ่4  การเปิดฝาเคร่ือง

4.4 การตดิตั้งทางไฟฟ้า

อั น ต ร า ย
 

อนัตรายท่ีทาํใหเ้กิดการเสียชีวติจากกระแสไฟฟ้า ปลดระบบไฟจากอุปกรณ์ก่อนทาํการเช่ือมต่อกระแสไฟฟ้าเสมอ

4.4.1 ข้อพจิารณาเกีย่วกบัการปล่อยประจุไฟฟ้าสถติ (ESD)

หม า ย เ ห ตุ
 

กรณีท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ส่วนประกอบอิเลก็ทรอนิกส์ภายในท่ีมีความบอบบาง อาจไดรั้บความเสียหาย
เน่ืองจากประจุไฟฟ้าสถิต ทาํใหป้ระสิทธิภาพลดลงหรือการทาํงานมีขอ้บกพร่อง

โปรดดูขั้นตอนต่างๆ ในขั้นตอนน้ีเพื่อป้องกนัความเสียหายจาก ESD ท่ีเกิดกบัเคร่ืองวดั:

• แตะพื้นผวิโลหะท่ีมีการต่อกราวนดดิ์น เช่น ตวัถงัของเคร่ืองวดั รางหรือท่อโลหะ เพื่อปล่อยไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกาย
• หลีกเล่ียงการเคล่ือนยา้ยท่ีมากเกินไป ลาํเลียงส่วนประกอบท่ีไวต่อไฟฟ้าสถิตในภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ี์ป้องกนั

ไฟฟ้าสถิต
• สวมสายรัดขอ้มือท่ีเช่ือมต่อดว้ยสายกบักราวนดดิ์น
• ทาํงานในบริเวณท่ีปลอดภยัจากไฟฟ้าสถิตซ่ึงมีแผน่รองพื้นและแผน่รองโตะ๊ทาํงานแบบป้องกนัไฟฟ้าสถิต

4.4.2 เช่ือมต่อระบบไฟฟ้า
เช่ือมต่อสายเคเบิลภายนอกเขา้กบัขั้วต่อการส่ือสาร รีเลย ์หรือโมดูลอินพตุ/เอาตพ์ตุผา่นช่องต่อสายไฟฟ้า ดูรายละเอียดใน 
รูปท่ี 5 ดูรายละเอียดใน รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 5 สาํหรับขนาดของสายไฟที่ตอ้งการ ปิดจุกช่องต่อสายไฟฟ้าท่ีไม่ได้
ใชง้าน
เปิดฝาครอบเพื่อเขา้ถึงขั้วต่อสายไฟฟ้า โปรดดู รูปท่ี 6 สาํหรับภาพรวมของระบบไฟฟ้า
สวติชเ์ปิดปิดเคร่ืองคือเบรกเกอร์วงจรท่ีตดัแหล่งจ่ายไฟหลกัออกจากสายไฟ AC หากมีกระแสเกิน (ตวัอยา่งเช่นการลดัวงจร)
หรือมีแรงดนัเกิน

การตดิตั้ง
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รูปที ่5  แผ่นช่องเสียบสายไฟ

1   หวัยดึสายไฟ M20 3   หวัยดึสายไฟ M25 

2   หวัยดึสายไฟ M16 4   จุกปิด

รูปที ่6  ภาพรวมของระบบไฟฟ้า

1   การเช่ือมต่อ Ethernet 4   เตา้รับไฟฟ้า 7   หนา้สมัผสัไฟฟ้า (เอาตพ์ตุดิจิตอล)

2   ฝาครอบแบตเตอร่ี 5   ฟิวส์ 8   หนา้สมัผสัเปล่า (เอาตพ์ตุดิจิตอล)

3   สวติชเ์ปิดปิดเคร่ือง 6   สญัญาณเขา้ดิจิตอล 9   อะนาลอ็กเอาตพ์ตุ

การตดิตั้ง
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4.4.3 ต่อไฟ AC

อั น ต ร า ย
 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายไฟท่ีใหม้าเป็นไปตามขอ้กาํหนดรหสัประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไฟ AC ดว้ยสายไฟ AC ท่ีมีมาให ้ตอ้งมีเบรกเกอร์วงจรท่ีมีความจุกระแสไฟฟ้าเพียงพอติดตั้งอยูใ่นสายไฟ
การตดิตั้งด้วยสายไฟ
• เสียบสายไฟเขา้กบักล่องท่ีมีสวติชใ์นอตัราท่ีเหมาะสมและสายดินป้องกนั
• เช่ือมต่อผา่นเคเบิลแกลนด ์(ตวัคลายสาย) ท่ียดึสายไฟไวอ้ยา่งแน่นหนาและปิดผนึกกล่องหุม้เม่ือขนัใหแ้น่น.
• ต่อเคร่ืองมือตามขอ้กาํหนดไฟฟ้าของทอ้งถ่ิน รัฐ หรือประเทศนั้น

ดูขอ้กาํหนดเก่ียวกบัพลงังานใน รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 5 เคร่ืองวเิคราะห์ตอ้งมีวงจรเฉพาะแบบไม่มีสวติช ์หา้มต่อ
เคร่ืองวเิคราะห์เขา้กบัวงจรท่ีจ่ายไฟใหก้บัอุปกรณ์อ่ืน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการตดักระแสโดยไม่ไดต้ั้งใจ เช่ือมต่อกบัไฟ AC
ดงัน้ี:

1. เปิดฝาเคร่ืองวเิคราะห์ โปรดดูรายละเอียดใน การเปิดฝาเคร่ือง ในหนา้ 15
2. ลากสายไฟผา่นอุปกรณ์จดัระเบียบสายไฟสาํหรับสายไฟ AC ใหดู้ขั้นตอนในรูปภาพดา้นล่างและ ตาราง 4
3. รัดอุปกรณ์จดัระเบียบสายไฟใหแ้น่น
4. ปิดเคร่ืองวเิคราะห์

การตดิตั้ง

18



ตาราง 4  ข้อมูลการต่อสาย—ไฟ AC
ขั้วต่อ คาํอธิบาย สายเคเบิล

L Hot/Line (L) 1

N Neutral (N) 2 

กราวนดล์งดินแบบมีการป้องกนั (PE) สีเขียวพาดแนวสีเหลือง

4.4.4 ต่อสายสัญญาณและสายควบคุม
เช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอกกบัขั้วต่อสญัญาณและขั้วต่อควบคุม (เช่น การตรวจจบัระดบัตวัอยา่ง) เคร่ืองวเิคราะห์มีเอาตพ์ตุอะ
นาลอ็กสองช่อง หนา้สมัผสัรีเลยห์า้ช่อง เอาตพ์ตุดิจิตอลและอินพตุดิจิตอลอยา่งละส่ีช่อง ดูใน รูปท่ี 6 ในหนา้ 17 และ 
ตาราง 5

ตาราง 5  การต่อสาย—ขั้วสัญญาณ
ขา คาํอธิบาย
AO1–AO25 เอาตพ์ตุอะนาลอ็ก: 4-20 mA มีกระแส โหลดสูงสุด 500 Ω

FCT1–FCT5 หนา้สมัผสัเปล่า (เอาตพ์ตุดิจิตอล): เอาตพ์ตุรีเลย ์โหลดหนา้สมัผสัสูงสุด 24 VDC, 0.5 A

PCT1–PCT4 หนา้สมัผสัไฟฟ้า (เอาตพ์ตุดิจิตอล): เอาตพ์ตุ 24 VDC, 0.5 A

INP1–INP4 อินพตุดิจิตอล: 24 VDC ทริกเกอร์ดว้ยหนา้สมัผสัปราศจากศกัยไ์ฟฟ้าภายนอก

4.4.5 การเช่ือมต่อ Modbus (ตวัเลือก)
มีตวัเลือกเอาตพ์ตุ TCP/IP หรือ RS232/485 สาํหรับการส่ือสารกบัอุปกรณ์ภายนอกแถมมากบัเคร่ืองวเิคราะห์

4.4.5.1 Modbus TCP/IP
ตวัเลือก Modbus TCP/IP ใชส้าย Ethernet สาํหรับการส่ือสาร ใชอุ้ปกรณ์จดัระเบียบสายไฟหน่ึงตวัเพื่อติดตั้งสาย
Ethernet เขา้กบัเคร่ืองวเิคราะห์ จากนั้นเช่ือมต่อสาย Ethernet เขา้กบัช่องเสียบท่ีดา้นหลงัของจอแสดงผล ดูรายละเอียด
ใน รูปท่ี 6 ในหนา้ 17 หลอดไฟ LED ท่ีช่องเสียบสาย Ethernet จะแสดงสถานะการเช่ือมต่อ ดูรายละเอียดใน ตาราง 6 

5 มีโมดูลเสริมสาํหรับเพิ่มเอาตพ์ตุอะนาลอ็กอีก 10 ช่องใหก้บัเคร่ืองวเิคราะห์
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ตาราง 7 แสดงการกาํหนดพินในการเช่ือมต่อสาย RJ45 ตีเกลียว ดูรายละเอียดใน รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 5
สาํหรับการกาํหนดค่า Modbus TCP/IP เปล่ียนท่ีอยู ่IP ของเคร่ืองวเิคราะห์ใหเ้ขา้กบัขอ้กาํหนดของโดเมน

ตาราง 6  Ethernet—LED
LED สี สถานะ คาํอธิบาย
ACT สีสม้ ติดคา้ง ไม่มีการทาํงานของ Ethernet บน Bus

กระพริบ มีการทาํงานของ Ethernet บน Bus

LNK สีเขียว ติดคา้ง เช่ือมต่อไปยงัสถานีทางไกลสาํเร็จ

ตาราง 7  Ethernet—อนิเทอร์เฟซ
ขา คาํอธิบาย
1 RXD: สญัญาณเขา้
2 RXD\: กลบัสญัญาณเขา้
3 TXD: สญัญาณส่ง
4 ไม่ใช้
5 ไม่ใช้
6 TXD\: กลบัสญัญาณส่ง
7 ไม่ใช้
8 ไม่ใช้

4.4.5.2 Modbus RS232/485
สาํหรับการส่ือสาร Modbus RS232/485 ใหติ้ดตั้งตวัแปลง RS232/485 ในส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเคร่ืองวเิคราะห์
เช่ือมต่อสาย Data+ และ Data- ท่ีขั้วต่อ RS485 ของตวัแปลง RS232/485 ดูการกาํหนดค่า Rs232/485 ใน 
รายละเอียดทางเทคนิค ในหนา้ 5
ตาราง 8 แสดงตวัอยา่งของการกาํหนดค่าโปรโตคอล Modbus แบบเฉพาะ โปรดดูเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตสาํหรับขอ้มูลเพิ่ม
เติมเก่ียวกบัการตั้งค่าโปรโตคอลจริง

ตาราง 8  โปรโตคอล UPA3.X มาตรฐาน
Envirolyzer TM R/W ความยาว

40001 เร่ิมตน้จากระยะไกล V W 1 

40002 หยดุจากระยะไกล V W 1 

40003 ยกเลิกจากระยะไกล V W 1 

40004 เร่ิมการทาํความสะอาด V W 1 

40005 เร่ิมการปรับเทียบ V W 1 

40010 เหตุขดัขอ้ง V R 1 

40011 ตั้งค่าตวัหลกั/ตวัลูก V R/W 1 

40020 STR1 พร้อม R 1 

40021 STR2 พร้อม R 1 

40022 STR3 พร้อม R 1 

40023 STR4 พร้อม R 1 

การตดิตั้ง
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ตาราง 8  โปรโตคอล UPA3.X มาตรฐาน (ต่อ)
Envirolyzer TM R/W ความยาว

40024 STR5 พร้อม R 1 

40025 STR6 พร้อม R 1 

40026 STR 7 พร้อม R 1 

40027 STR8 พร้อม R 1 

40028 

40029 

40030 เร่ิมตน้ CH1 จากระยะไกล V W 1 

40031 เร่ิมตน้ CH2 จากระยะไกล W 1 

40032 เร่ิมตน้ CH3 จากระยะไกล W 1 

40033 เร่ิมตน้ CH4 จากระยะไกล W 1 

40034 เร่ิมตน้ CH5 จากระยะไกล W 1 

40035 เร่ิมตน้ CH6 จากระยะไกล W 1 

40036 เร่ิมตน้ CH7 จากระยะไกล W 1 

40037 เร่ิมตน้ CH8 จากระยะไกล W 1 

40038 เร่ิมตน้ CH9 จากระยะไกล W 1 

40039 เร่ิมตน้ CH10 จากระยะไกล W 1 

40040 ผลลพัธ์ CH1 V R 1 

40041 ผลลพัธ์ CH2 R 1 

40042 ผลลพัธ์ CH3 R 1 

40043 ผลลพัธ์ CH4 R 1 

40044 ...

40080 ความชนัผลลพัธ์ R 1 

40081 ออฟเซ็ตผลลพัธ์ R 1 

40082 เวลาผลลพัธ์ R 4 

40086 เวลาผลลพัธ์ปรับเทียบ R 4 

40090-40099 การเตือนเฉพาะ R 1 

4.5 การต่อระบบนํา้
4.5.1 คาํแนะนําในการวางสายท่อเกบ็ตวัอย่าง

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

อนัตรายจากไฟ ผลิตภณัฑน้ี์ไม่ไดรั้บการออกแบบมาสาํหรับใชก้บัตวัอยา่งท่ีติดไฟได้

การตดิตั้ง
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เลือกจุดเกบ็ตวัอยา่งท่ีดีและเหมาะสาํหรับใชเ้ป็นตวัอยา่ง เพื่อใหอุ้ปกรณ์สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ตวัอยา่งท่ีเกบ็ไดต้อ้งเป็นตวัแทนของทั้งระบบ
• ตรวจสอบวา่การไหลของตวัอยา่งสูงกวา่การไหลไปยงัเคร่ืองวเิคราะห์หรือไม่
• หากเคร่ืองวเิคราะห์ใชป๊ั้มรีดท่อเพื่อส่งตวัอยา่งไปยงัภาชนะใส่สารวเิคราะห์ ใหต้รวจสอบวา่สายตวัอยา่งอยูใ่นแรงดนัใน

สภาพแวดลอ้ม
• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สายตวัอยา่งเกบ็ตวัอยา่งจากภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้ขนาดเลก็ใกลก้บัเคร่ืองวเิคราะห์

ตอ้งเติมตวัอยา่งในภาชนะท่ีมีท่อนํ้าลน้อยา่งต่อเน่ือง หากตะกอนในตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ ตอ้งใชต้วักรองสารตวัอยา่งร่วมดว้ย
4.5.2 แนวทางเกีย่วกบัท่อระบาย

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายจากไฟ ผูใ้ชมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อป้องกนัไฟไหมอ้ยา่งเพียงพอแลว้
หรือไม่ เม่ือใชอุ้ปกรณ์น้ีร่วมกบัของเหลวท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัและระเบียบดา้นความ
ปลอดภยัอยา่งถูกตอ้ง เช่น มีการควบคุมการร่ัวไหล มีการหมุนเวยีนอากาศท่ีเหมาะสม ไม่ใชง้านอุปกรณ์โดยขาดความระวงั
และไม่ปล่อยใหอุ้ปกรณ์ทาํงานโดยไม่ไดเ้ฝ้าระวงัเม่ือเคร่ืองยงัคงทาํงานอยู่

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

หม า ย เ ห ตุ
 

หา้มต่อสายท่อระบายนํ้ากบัท่ออ่ืนเน่ืองจากอาจเกิดความดนัตา้นกลบั หรืออาจส่งผลใหเ้คร่ืองวเิคราะห์เกิดความเสียหายได ้ท่อระบายนํ้า
จะตอ้งเปิดโล่งไวเ้สมอ

หม า ย เ ห ตุ
 

เพื่อป้องกนัความดนัตา้นกลบั ซ่ึงส่งผลใหเ้คร่ืองวดัเกิดความเสียหาย เคร่ืองวดัจะตอ้งอยูสู่งกวา่ท่อระบายนํ้าท่ีใชใ้นสถานท่ีนั้นๆและท่อ
ระบายนํ้าตอ้งตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีลาดลง ติดตั้งท่อระบายท่ีมีทางลาด 2.54 ซม. (1 น้ิว) หรือมากกวา่ต่อทุกๆ ความยาวท่อ 0.3 ม. (1 ฟุต)

เคร่ืองวเิคราะห์ใชท่้อระบายเพื่อท้ิงตวัอยา่งและสารตวักระทาํหลงัจากการวเิคราะห์ การติดตั้งท่อระบายอยา่งถูกตอ้งมีความ
สาํคญัต่อการระบายของเหลวทั้งหมดออกจากอุปกรณ์ การติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้งอาจทาํใหข้องเหลวไหลกลบัเขา้เคร่ืองและทาํให้
เกิดความเสียหาย สะดือระบายท่ีพื้นหรืออ่างลา้งเพียงพอสาํหรับท่อระบาย ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของท่อระบายท่ีแนะนาํคือ
32 มม.

• ทาํท่อระบายใหส้ั้นท่ีสุดเท่าท่ีเป็นได้
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายอยูต่ ํ่ากวา่เคร่ืองวเิคราะห์
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายมีมุมลาดลงโดยตลอด
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายไม่มีการหกัมุมและไม่ถูกบีบใหแ้คบ
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายเปิดออกสู่อากาศและไม่มีแรงดนั
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายปิดจากแวดลอ้มของหอ้งท่ีติดตั้ง
• อยา่ใหท่้อระบายจมนํ้าหรือมีส่ิงกีดขวาง

แนะนาํใหเ้ช่ือมต่อนํ้าสาํหรับลา้งอ่างและท่อระบายเป็นประจาํเพื่อป้องกนัการอุดตนัจากการตกผลึก
หากเคร่ืองวเิคราะห์ใชส้ารตวักระทาํท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยัต่อไปน้ี:

• อยา่ต่อท่อระบายลงในตะแกรงระบายนํ้าท้ิง
• กาํจดัของเสียโดยใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน รัฐ และประเทศ
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4.5.3 แนวทางเกีย่วกบัท่อระบายอากาศ

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายจากไฟ ผูใ้ชมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อป้องกนัไฟไหมอ้ยา่งเพียงพอแลว้
หรือไม่ เม่ือใชอุ้ปกรณ์น้ีร่วมกบัของเหลวท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัและระเบียบดา้นความ
ปลอดภยัอยา่งถูกตอ้ง เช่น มีการควบคุมการร่ัวไหล มีการหมุนเวยีนอากาศท่ีเหมาะสม ไม่ใชง้านอุปกรณ์โดยขาดความระวงั
และไม่ปล่อยใหอุ้ปกรณ์ทาํงานโดยไม่ไดเ้ฝ้าระวงัเม่ือเคร่ืองยงัคงทาํงานอยู่

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

หม า ย เ ห ตุ
 

หา้มต่อท่อระบายอากาศ (ท่อของช่องก๊าซเสีย) กบัท่ออ่ืนเน่ืองจากอาจเกิดความดนัตา้นกลบั หรืออาจส่งผลใหเ้คร่ืองวเิคราะห์เกิดความเสีย
หายได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายอากาศเปิดออกสู่อากาศท่ีดา้นนอกของอาคาร

หม า ย เ ห ตุ
 

เพื่อป้องกนัความดนัตา้นกลบัซ่ึงส่งผลใหเ้คร่ืองวเิคราะห์เกิดความเสียหาย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองวเิคราะห์อยูสู่งกวา่ช่องระบาย
อากาศท่ีใชใ้นสถานท่ีนั้นๆ และท่อระบายอากาศตอ้งตั้งอยูใ่นพื้นท่ีท่ีลาดลง ติดตั้งท่อระบายอากาศท่ีมีทางลาด 2.54 ซม. (1 น้ิว) หรือ
มากกวา่ต่อทุกๆ ความยาวท่อ 0.3 ม. (1 ฟุต)

เคร่ืองวเิคราะห์ใชท่้อระบายอากาศเพื่อปล่อยก๊าซเสียระหวา่งการวเิคราะห์ การติดตั้งท่อระบายอากาศอยา่งถูกตอ้งมีความ
สาํคญัต่อการระบายก๊าซทั้งหมดออกจากเคร่ืองวเิคราะห์ การติดตั้งท่ีไม่ถูกตอ้งอาจทาํใหก๊้าซไหลเวยีนกลบัเขา้เคร่ืองวเิคราะห์
และทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้เสน้ผา่นศูนยก์ลางภายนอกท่ีแนะนาํสาํหรับท่อส่วนหวัของท่อระบายอากาศคือ 32 มม.

• ทาํท่อระบายอากาศใหส้ั้นท่ีสุด
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายอากาศมีมุมลาดลงโดยตลอด
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายอากาศไม่มีการหกัมุมและไม่ถูกบีบใหแ้คบ
• ตรวจใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายอากาศปิดจากแวดลอ้มของหอ้งท่ีติดตั้งและไม่มีแรงดนั
• อยา่ใหท่้อระบายอากาศจมนํ้าหรือมีส่ิงกีดขวาง

หากเคร่ืองวเิคราะห์ใชส้ารตวักระทาํท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยัต่อไปน้ี:

• อยา่ต่อท่อระบายอากาศลงในตะแกรงระบายนํ้าท้ิง
• กาํจดัของเสียโดยใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน รัฐ และประเทศ

หากเคร่ืองวเิคราะห์ใชโ้อโซน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยัต่อไปน้ี:

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ต่อระบบท่อของช่องก๊าซเสียไปยงัภายนอกอาคารตามขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

4.5.4 ต่อท่อเคร่ืองวเิคราะห์

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

ผูใ้ชต้อ้งจดัหรีเอเจนต ์สารละลายมาตรฐานและสารทาํความสะอาดดว้ยตนเอง ท่อจะถูกติดตั้งมาจากโรงงาน อ่านฉลากบนท่อ
แต่ละท่อเพื่อระบุจุดต่อท่อท่ีถูกตอ้ง ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อติดตั้งท่อของเหลวท่ีจาํเป็น

การตดิตั้ง

23



1. ใหใ้ชท่้อท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 1/8 น้ิว หรือ 1/4 น้ิว (PFA ข้ึนอยูก่บัประเภทการใชง้าน) ในการเช่ือมต่อ
สายตวัอยา่ง หากใชว้าลว์บีบดว้ย ใหต้รวจสอบวา่เดินท่อผา่นวาลว์บีบแลว้ โปรดดู รูปท่ี 7 หมายเลข 6 

2. ใหใ้ชท่้อท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1/8 น้ิว เพื่อต่อท่อชาํระเขา้กบัวาลว์เลือกท่อชาํระ สารท่ีใชใ้นการลา้งคือนํ้าปราศจากแร่
ธาตุ
บันทกึ: ช่องต่อท่อของเหลวด้านล่างแผงการวิเคราะห์มท่ีอชาํระ ท่อสารตัวกระทาํ ท่อสารตรวจสอบ และท่อระบายติดตั้งมาให้ล่วง
หน้าแล้ว โปรดด ูรูปท่ี 7 หมายเลข 2 

3. ใหใ้ชท่้อท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 1/8 น้ิว เพื่อเช่ือมต่อท่อสารตวักระทาํและสารตรวจสอบ เช่ือมต่อท่อสารตวั
กระทาํไปยงัขวดท่ีถูกตอ้ง โปรดดู รูปท่ี 7 หมายเลข 2 และ ติดตั้งขวด ในหนา้ 25

4. ใหใ้ชท่้อท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 1/4 น้ิว เพื่อเช่ือมต่อท่อระบาย โปรดดู รูปท่ี 7 หมายเลข 2 และ แนวทางเก่ียว
กบัท่อระบาย ในหนา้ 22

5. ใหใ้ชท่้อท่ีมีเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาด 1/4 น้ิว เพื่อเช่ือมต่อท่อจ่ายอากาศสาํหรับอุปกรณ์ ใชอ้ากาศสาํหรับอุปกรณ์เพื่อ
ไล่ก๊าซในเคร่ืองวเิคราะห์ (เช่น ก๊าซคลอรีน) ออกไปดา้นนอกและป้องกนัการกดักร่อน อากาศสาํหรับอุปกรณ์ยงัใช้
สาํหรับวาลว์ตวัอยา่งภายนอกท่ีแผงปรับสภาพตวัอยา่งอีกดว้ย (หากติดตั้งไว)้ โปรดดู รูปท่ี 7 หมายเลข 1 

6. ใชท่้อ Perfluoroalkoxy (PFA) or Polyethylene (PE) OD ขนาด 3/8 น้ิว เพื่อเช่ือมต่อท่อนํ้าลน้ ท่อนํ้า
ลน้จะระบายของเหลวในส่วนการวเิคราะห์ออกหากของเหลวตวัอยา่งหรืรีเอเจนตว์ไหล ใหใ้ชค้าํแนะนาํเดียวกนักบัการ
ติดตั้งท่อระบายในการติดตั้งท่อนํ้าลน้ โปรดดู รูปท่ี 7 หมายเลข 3 

7. กดวาลว์บีบเพื่อเปิดวาลว์บีบและติดตั้งต่อดว้ยตนเอง โปรดดู รูปท่ี 7 หมายเลข 4 

รูปที ่7  การเช่ือมต่อท่อของเหลว

1   ช่องจ่ายลม 4   วาลว์บีบ
2   ท่อของเหลว (สารตวักระทาํ/ชาํระ/ระบาย) 5   ท่อจ่ายสารตวัอยา่ง
3   ท่อนํ้าลน้ 6   ตวัเลือกหลายสตรีม (ตวัอยา่ง/สารตวักระทาํ)

การตดิตั้ง
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4.5.5 ตดิตั้งขวด

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายจากไฟ ผูใ้ชมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อป้องกนัไฟไหมอ้ยา่งเพียงพอแลว้
หรือไม่ เม่ือใชอุ้ปกรณ์น้ีร่วมกบัของเหลวท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัและระเบียบดา้นความ
ปลอดภยัอยา่งถูกตอ้ง เช่น มีการควบคุมการร่ัวไหล มีการหมุนเวยีนอากาศท่ีเหมาะสม ไม่ใชง้านอุปกรณ์โดยขาดความระวงั
และไม่ปล่อยใหอุ้ปกรณ์ทาํงานโดยไม่ไดเ้ฝ้าระวงัเม่ือเคร่ืองยงัคงทาํงานอยู่

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

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

เง่ือนไขเบ้ืองต้น: ผูใ้ชต้อ้งจดัหรีเอเจนต ์สารละลายมาตรฐานและสารทาํความสะอาดดว้ยตนเอง โปรดดูเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิต
สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสารเคมีทั้งหมดท่ีจาํเป็นตามหมายเลขซีเรียลเคร่ืองวเิคราะห์
ตอ้งมีระยะห่างใตเ้คร่ืองวเิคราะห์เพียงพอสาํหรับติดตั้งขวด ท่อจะถูกติดตั้งมาจากโรงงาน ติดตั้งขวดรีเอเจนต ์และสาร
ทาํความสะอาด โปรดดูรายละเอียดใน รูปท่ี 8

หากเคร่ืองวเิคราะห์ใชส้ารตวักระทาํท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยัต่อไปน้ี:

• ใชเ้ฉพาะขวดท่ีผูผ้ลิตจดัหาใหรี้เอเจนตเ์ท่านั้น
• เกบ็ขวดสารตวักระทาํไวใ้นท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทและท่ีอุณหภูมิ 15 ถึง 20 °C (50 ถึง 86 °F)
• เกบ็ขวดสารตวักระทาํใหห่้างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ
• เกบ็ขวดสารตวักระทาํและสารตวักระทาํใหห่้างจากสารออกซิไดซ์ สารรีดกัชนั กรดเขม้ขน้ ด่างเขม้ขน้ ฮาโลเจน และเอ

มีน
• ปิดฝาขวดสารตวักระทาํไวเ้สมอเม่ือไม่ไดใ้ชง้าน
• ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเช่นเดียวกบัขวดสารตวักระทาํเปล่าท่ีไม่ไดท้าํความสะอาด

รูปที ่8  การตดิตั้งขวดสารละลาย

1   ขอ้ต่อ 3   ฝาขวด
2   หวัหุม้ 4   ขวด

การตดิตั้ง
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การตดิตั้ง

26



หัวข้อที ่5 อนิเทอร์เฟซผู้ใช้และโครงสร้างเมนู

หม า ย เ ห ตุ
 

โปรดอยา่ใชป้ลายดา้นท่ีใชเ้ขียนของดินสอหรือปากกาหรือของมีคมอ่ืนๆ ในการเลือกรายการบนหนา้จอ มิเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายต่อ
หนา้จอ

รูปท่ี 9 แสดงปุ่มกดและภาพรวมของหนา้จอหลกั โปรดดูฟังกช์นัของปุ่มกดบนแป้นท่ี ตาราง 9
จอแสดงผลของอุปกรณ์เป็นหนา้จอสมัผสั ปลายน้ิวควรแหง้และสะอาดเม่ือใชฟั้งกช์นัต่างๆ บนหนา้จอสมัผสั เม่ือไม่มีการใช้
งานในระยะเวลาหน่ึง ระบบพกัหนา้จอจะทาํงานและปิดหนา้จอโดยอตัโนมติั แตะท่ีหนา้จอเพื่อใหห้นา้จอทาํงานอีกคร้ัง
บันทกึ: ไปท่ีเมนูการกาํหนดค่า (Configuration) เพ่ือปิดการใช้งานระบบพักหน้าจอ หรือเพ่ือตั้งเวลาหยดุทาํงาน

ค่าท่ีเปล่ียนหรือป้อนไดจ้ะแสดงเป็นขอ้ความสีขาวบนฉากหลงัสีนํ้าเงินบนจอแสดงผล กดท่ีช่องเพื่อเปล่ียนหรือป้อนค่า

รูปที ่9  แป้นกดและหน้าจอหลกั

1   ลูกศรซา้ยและขวา (ปุ่มเมนูยอ่ย) 3   ขอ้มูลการตรวจวดัล่าสุด6 5   ปุ่มเลือกระดบัผูใ้ช้
2   ปุ่มอเนกประสงค ์(ปุ่มเมนู) 4   ปุ่มหยดุฉุกเฉิน 6   ปุ่มเลือกวธีิการ

ตาราง 9  คาํอธิบายแป้นกด
ปุ่มอเนกประสงค์ คาํอธิบาย
F1 แสดงหนา้จอหลกั หนา้จอหลกัจะแสดงขอ้มูลการตรวจวดัล่าสุด ขอ้ความ และสถานะการเตือน ระดบัผูใ้ช7้ การใชง้านวธีิการและการหยดุฉุกเฉิน

นั้นเลือกจากหนา้จอหลกัเช่นเดียวกนั
F2 แสดงหนา้จอสถานะ (STATUS) หนา้จอสถานะจะแสดงไอคอนแทนส่วนประกอบของเคร่ืองวเิคราะห์ เมนูยอ่ยประกอบดว้ยเอาตพ์ตุดิจิตอล

(DO), เอาตพ์ตุอะนาลอ็ก (AO), อินพตุดิจิตอล (DI), อินพตุอะนาลอ็ก, (AI) ตวัจ่าย และโมดูล

6 แสดงผลลพัธ์ 10 รายการล่าสุด กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อดู 5 รายการเพิ่มเติม หนา้จอจะแสดงสตรีมตวัอยา่ง (CH), ค่าของผลลพัธ์, หน่วย และสถานะการ
เตือนในแต่ละพารามิเตอร์

7 ตั้งค่าระดบัการเขา้ถึงรายการเมนูต่างๆ เพื่อป้องกนัการเปล่ียนแปลงการกาํหนดค่าโดยไม่ตั้งใจ
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ตาราง 9  คาํอธิบายแป้นกด (ต่อ)

ปุ่มอเนกประสงค์ คาํอธิบาย
F3 แสดงเมนูขอ้มูล (DATA) แสดงขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้นเคร่ืองวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ผลลพัธ์, ขอ้ความ, ประวติั, และค่า M (ค่าการตรวจวดัดิบ)

F4 แสดงเมนูวธีิการ (Method) สาํหรับกาํหนดค่าวธีิการ เมนูยอ่ยไดแ้ก่ การวเิคราะห์ การปรับสภาพตวัอยา่ง การทาํความสะอาด การเร่ิมการไหล
การเตรียมใชง้าน และออก

F5 แสดงเมนูการกาํหนดค่า (Configuration) กาํหนดค่าเคร่ืองวเิคราะห์ เมนูยอ่ยไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ การส่ือสาร และตวัเลือก
F6 แสดงกราฟไทเทรต (หากมี) แสดงกราฟและตารางของเสน้โคง้ไทเทรต
F7 แสดงกราฟและการตั้งค่าของการตรวจวดัโวลแทมเมทรี (หากมี)

F8 แสดงสเปกตรัมและการตั้งค่าของสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (หากมี)

ลูกศรขวา แสดงหนา้จอเมนูยอ่ย กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเล่ือนดูเมนูตวัเลือก

ลูกศรซา้ย แสดงหนา้จอเมนูยอ่ย กดปุ่มลูกศรซา้ยเพื่อเล่ือนดูเมนูตวัเลือก

อนิเทอร์เฟซผู้ใช้และโครงสร้างเมนู
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หัวข้อที ่6 การเร่ิมทาํงาน
เช่ือมต่อสายไฟฟ้าและท่อใหเ้รียบร้อยก่อนเร่ิมทาํงาน เม่ือจ่ายไฟใหก้บัเคร่ืองมือ เคร่ืองมือจะเร่ิมกระบวนการเตรียมใชง้าน
โดยอตัโนมติั ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดฝาเคร่ืองวเิคราะห์ก่อนเร่ิมใชง้าน

1. เล่ือนสวติชไ์ปท่ีตาํแหน่งเปิด ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 6 ในหนา้ 17
2. จ่ายไฟฟ้าเขา้เคร่ืองวเิคราะห์

เสียบปลัก๊ไฟ AC เขา้กบัเตา้เสียบท่ีมีสายดิน
3. รอใหก้ระบวนเตรียมใชง้านเสร็จส้ิน

หนา้จอหลกัจะแสดงขึ้นในจอแสดงผล

6.1 ทดสอบส่วนประกอบ

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายจากการถูกหนีบ อาจเกิดการบาดเจบ็จากการถูกช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีไดห้นีบ หา้มแตะตอ้งส่วนท่ีกาํลงัเคล่ือนไหว

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

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

ทาํการทดสอบส่วนประกอบก่อนท่ีจะเร่ิมใชง้านเคร่ืองวเิคราะห์ ใชเ้มนูสถานะเพื่อเลือกอุปกรณ์ท่ีจะทดสอบการทาํงาน
บันทกึ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองวิเคราะห์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (เช่น วิธีการท้ังหมดหยดุทาํงาน)

1. กด F2 บนหนา้จอของเคร่ืองวเิคราะห์
ภาพส่วนประกอบของเคร่ืองวเิคราะห์ท่ีใชง้านในส่วนวเิคราะห์สารเคมีจะแสดงข้ึนบนหนา้จอ โปรดดูรายละเอียดใน 
รูปท่ี 10

2. กดท่ีไอคอนบนหนา้จอเพื่อควบคุมส่วนประกอบ แผงควบคุมของอุปกรณ์ท่ีเลือกจะแสดงขึ้นทางดา้นขวาของจอภาพ

รูปที ่10  หน้าจอสถานะ

3. หากส่วนประกอบภายนอกไม่แสดงในหนา้จอ ใหก้ด F2 > ลูกศรขวา > เอาต์พตุดจิติอล (DO) และเลือกส่วน
ประกอบภายนอกเพื่อแสดง

4. ทาํการทดสอบส่วนประกอบท่ีเลือกตามรุ่นของเคร่ืองวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี
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ส่วนประกอบ คาํอธิบาย

ป๊ัมรีดท่อ เปิดและปิดป๊ัมรีดท่อเพื่อตรวจสอบการทาํงาน หากไม่มีการไหล ใหต้รวจสอบวา่ท่อระหวา่งป๊ัมอุดตนัหรือไม่ เปิดป๊ัมระบายไวข้ณะทดสอบเพื่อ
ระบายของเหลว

ป๊ัมขนาดเลก็ เปิดและปิดป๊ัมขนาดเลก็เพื่อตรวจสอบการทาํงาน หากป๊ัมขนาดเลก็ไม่เร่ิมทาํงาน อาจมีการอุดตนัท่ีปากเป็ดป๊ัมขนาดเลก็ (เช่น การอุดตนัจาก
แคลเซียมคาร์บอเนต) ค่อยๆ ลา้งป๊ัมขนาดเลก็ดว้ยนํ้าปราศจากแร่ธาตุดว้ยหลอดดูดยาขณะท่ีป๊ัมกาํลงัทาํงานอยู ่ใส่จาํนวนคร้ังแลว้กด จงัหวะ
(Pulse) หากยงัมีการอุดตนัและป๊ัมขนาดเลก็ไม่สามารถทาํงานได ้ใหเ้ปล่ียนปากเป็ดป๊ัมขนาดเลก็ โปรดดูรายละเอียดใน เปล่ียนปากเป็ดป๊ัมขนาด
เลก็ ในหนา้ 43

ตวัจ่าย ตรวจสอบการทาํงานของตวัจ่ายดว้ยปุ่ม ทิง้สาร (Empty) และ เตมิสาร (Filling) หากกดปุ่มหยดุฉุกเฉิน ใหเ้ร่ิมการทาํงานของตวัจ่ายโดยกด
ปุ่ม เร่ิม (INIT)

วาลว์บีบท่อระบาย/ปรับ
ระดบั

เปิดและปิดป๊ัมระบายและวาลว์บีบเพื่อตรวจสอบการทาํงาน เม่ือปิดวาลว์บีบและเปิดป๊ัมระบาย จะเป็นการระบายสารในภาชนะใส่สารวเิคราะห์ท้ิง
เม่ือเปิดวาลว์บีบและป๊ัมระบาย จะเป็นกระบวนการปรับระดบั หากส่วนประกอบทาํงานไม่ถูกตอ้ง ใหต้รวจสอบวา่ท่ออุดตนัหรือไม่ ตรวจสอบ
ตาํแหน่งของต่อในวาลว์บีบ ท่อดา้นหลงัใชส้าํหรับปรับระดบั ท่อดา้นหนา้ใชส้าํหรับระบายสาร

แท่งกวนสาร เปิดและปิดแท่งกวนสารเพื่อตรวจสอบการทาํงาน

เซนเซอร์คลัเลอร์มิเตอร์ ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อตรวจสอบการทาํงาน:

1. เติมนํ้าลงในภาชนะใส่สารวเิคราะห์
2. ตั้งค่าแรงดนัไฟฟ้าของเอาตพ์ตุเซนเซอร์ท่ี 9.5 V
3. ทาํการปรับเทียบ
4. ค่าดูดซบัของเอาตพ์ตุคือ ~0 mAU
5. ระบายภาชนะใส่สารวเิคราะห์
6. ค่าดูดซบัของเอาตพ์ตุคือ 300 mAU โดยประมาณ

หากค่าท่ีไดไ้ม่มีความแตกต่าง แสดงวา่โฟโตมิเตอร์ทาํงานผดิพลาด

ยนิูตวเิคราะห์แบบ
ไทเทรตและเจาะจง
ไอออน

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อตรวจสอบการทาํงาน:

1. ทาํการปรับเทียบ
2. ระบายภาชนะใส่สารวเิคราะห์

วาลว์เลือกสตรีม เปิดและปิดวาลว์เลือกสตรีมเพื่อตรวจสอบการทาํงาน

6.2 ทดสอบสัญญาณอนิพตุ/เอาต์พตุ
ทาํการทดสอบอินพตุ/เอาตพ์ตุก่อนท่ีจะเร่ิมใชง้านเคร่ืองวเิคราะห์

1. กดปุ่ม F2 > ลูกศรขวา บนหนา้จอของเคร่ืองวเิคราะห์
รายการของส่วนประกอบท่ีติดตั้งไวจ้ะแสดงข้ึนมา โปรดดูรายละเอียดใน รูปท่ี 11

รูปที ่11  หน้าจอเมนูย่อยสถานะ

2. ใชปุ่้มลูกศรซ้าย และลูกศรขวา เพื่อใชง้านเมนูยอ่ย
3. เล่ือนเมนูลงเพื่อเลือกส่วนประกอบ กดปุ่ม E เพื่อเปิดแผงควบคุมสาํหรับส่วนประกอบท่ีเลือก
4. ทาํการทดสอบส่วนประกอบท่ีเลือกตามรุ่นของเคร่ืองวเิคราะห์ดงัตารางต่อไปน้ี

การเร่ิมทาํงาน
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ส่วนประกอบ คาํอธิบาย

DO (เอาตพ์ตุ
ดิจิตอล)

เปิดและปิดเอาตพ์ตุดิจิตอลเพื่อตรวจสอบการทาํงาน ตั้งเวลา (เป็นวนิาที) แลว้กด เร่ิม (Start) เอาตพ์ตุดิจิตอลจะทาํงาน (เปิด) ตามเวลาท่ีตั้งไวเ้ป็น
วนิาที
ใชต้วัเลือกจงัหวะสาํหรับป๊ัมขนาดเลก็ ใส่จาํนวนคร้ังแลว้กดปุ่ม จงัหวะ (Pulse)
บันทกึ: หากเช่ือมต่อ DO กับโปรแกรม จะไม่สามารถควบคุม DO ด้วยตนเองได้ขณะท่ีโปรแกรมทาํงาน

AO (เอาตพ์ตุอะนา
ลอ็ก)

ตั้งค่า (mA) ของเอาตพ์ตุอะนาลอ็กเพื่อตรวจสอบการเช่ือมต่อ ใส่ค่าระหวา่ง 4 ถึง 20 แลว้กดปุ่ม ยอมรับ (Accept) เอาตพ์ตุ AO จะส่งค่าเป็น
สญัญาณ mA

DI (อินพตุดิจิตอล) แสดงอินพตุดิจิตอล ค่า (True/False) และโปรแกรมท่ีเช่ือมต่ออยู่

AI (อินพตุอะนาลอ็ก) แสดงอินพตุอะนาลอ็ก ค่าจริง สถานะ (OK/Alarm) และโปรแกรมท่ีเช่ือมต่ออยู ่กด E เพื่อควบคุมอินพตุอะนาลอ็กท่ีเลือก
สามารถปรับเทียบเซนเซอร์ (AI) ไดใ้นหนา้ถดัไป เลือกเซนเซอร์เพื่อเร่ิมการสอบเทียบ ใหใ้ส่ค่าบฟัเฟอร์ pH ท่ีใชใ้นการปรับเทียบอิเลก็โทรด pH
หากจาํเป็น

6.3 เร่ิมการไหลของสารตวักระทาํ
เร่ิมการไหลของสารตวักระทาํขณะเร่ิมตน้และสาํหรับเปล่ียนสารตวักระทาํ กระบวนการเร่ิมการไหลจะเดินสารตวักระทาํ
เขา้ไปในท่อขอป๊ัมขนาดเลก็

1. กด F1 > วธีิการ (Method) > การเร่ิมการไหล (Priming)
2. รอจนกวา่กระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์

การเร่ิมทาํงาน
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หัวข้อที ่7 การทาํงาน

คาํ เ ตื อ น
 

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

7.1 เลือกระดบัผู้ใช้
ตั้งค่าระดบัผูใ้ชเ้พื่อป้องกนัการเปล่ียนแปลงการตั้งค่าโดยไม่ตั้งใจ เม่ือเปิดเคร่ืองวเิคราะห์คร้ังแรก ระดบัผูใ้ช ้'Automatic’
(อตัโนมติั) จะแสดงข้ึน
เม่ือเคร่ืองวเิคราะห์ถูกลอ็ค เมนูวธีิการ (METHOD) (F4) และ การกาํหนดค่า (CONFIG) (F5) จะใชง้านไม่ได ้เลือก
ระดบัผูใ้ชท่ี้สูงข้ึนเพื่อทาํการเปล่ียนแปลงวธีิการหรือการกาํหนดค่าเคร่ืองวเิคราะห์ ทาํตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ีเพื่อเปล่ียนแปลง
ระดบัผูใ้ช้

1. กด F1 เพื่อไปยงัหนา้จอหลกั
2. กดป้ายช่ือผูใ้ช ้(User) เพื่อแกไ้ขผูใ้ชด้งักล่าว
3. ใส่รหสัผา่นเพื่อเปล่ียนแปลงระดบัของผูใ้ช:้

ตวัเลือก คาํอธิบาย
Automatic (อตัโนมตั)ิ ผูใ้ชท่ี้กาํหนดค่ามาจากโรงงาน สามารถใชร้ะดบัผูใ้ชอ้ตัโนมติัในการทาํงานแบบออนไลนไ์ด้
ผู้ใช้ 1 (User 1) รหสัผา่น: a ระดบัผูใ้ชน้ี้สามารถเขา้ถึงเมนูไดท้ั้งหมดยกเวน้ F4 และ F5

ผู้ใช้ 2 (User 2) รหสัผา่น: b ระดบัผูใ้ชน้ี้สามารถเขา้ถึงเมนูและเมนูยอ่ยไดท้ั้งหมด แต่เมนูยอ่ยและการ
กาํหนดค่าบางรายการจะถูกลอ็คไว้

ผู้ดูแลระบบ (Administrator) รหสัผา่น: ไม่เปิดเผย ใชส้าํหรับฝ่ายบริการช่วยเหลือทางเทคนิคเท่านั้น
บันทกึ: ผู้ดูแลระบบสามารถเปลีย่นแปลงการเข้าถึงของระดับผู้ใช้ได้

7.2 ภาพรวมของวธีิการ
กระบวนการวเิคราะห์จะถูกบนัทึกไวใ้นวธีิการของเคร่ืองวเิคราะห์ วธีิการนั้นไดรั้บการตั้งค่ามาจากโรงงานตามรุ่นของเคร่ือง
วเิคราะห์ (เช่น หลกั (Main), อลูมิเนียมอิสระ (Free Al), อลูมิเนียมทั้งหมด (Total Al)) เคร่ืองวเิคราะห์สามารถ
บนัทึกและกาํหนดค่าวธีิการไดสู้งสุด 9 วธีิการ โดยวธีิการจะถูกกาํหนดขั้นตอนในการวเิคราะห์ท่ีจาํเป็นทั้งหมด ในแต่ละวธีิ
การจะแบ่งออกเป็นกระบวนการยอ่ย ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ การปรับสภาพ การทาํความสะอาด การเร่ิมการไหล และการเร่ิม
กระบวนการ แต่ละกระบวนการยอ่ยจะถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัต่างๆ เพื่อทาํใหก้ารวเิคราะห์เสร็จสมบูรณ์
บันทกึ: เลือกวิธีการบนหน้าจอหลกั ช่ือของวิธีการจะแสดงขึน้ท่ีมมุด้านซ้ายของหน้าจอวิธีการ
เปล่ียนวธีิการวเิคราะห์ตามจาํนวนคร้ังท่ีกาํหนด หรือการวเิคราะห์ต่อเน่ืองตามสมควร ใหเ้ลือกจากสตรีมตวัอยา่งท่ีมีหากเป็น
ไปได้

1. กด F1 > วธีิการ (Method) > เพลย์ลสิต์ (Playlist) > ลาํดบัขั้นตอนอตัโนมตั ิ(Automatic
sequence)

2. เลือกตวัเลือก
ตวัเลือก คาํอธิบาย
โมดูล (Module) เลือก การวเิคราะห์ (Analysis) จากกระบวนการยอ่ยท่ีมี
CH ตั้งหมายเลขของสตรีมตวัอยา่ง เลือกระหวา่ง 1 ถึง 8
#Runs ตั้งจาํนวนคร้ังในการปฏิบติัตามลาํดบัขั้นตอนอตัโนมติัสาํหรับวธีิการ หลงัลาํดบัขั้นตอนเสร็จส้ิน เคร่ือง

วเิคราะห์จะเขา้สู่โหมดสแตนดบ์าย
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3. หากตอ้งการเร่ิมวธีิการ ใหก้ด F1 > วธีิการ (Method) > เพลย์ลสิต์ (Playlist) > เร่ิม (Start)
บันทกึ: กด “เร่ิมโดยไม่ต้องปรับเทียบ” (Start with calibration off) เพ่ือเร่ิมโดยข้ามขัน้ตอนปรับเทียบ
บันทกึ: ตั้งค่า #Runs เป็น 0 เพ่ือให้เคร่ืองวิเคราะห์ทาํงานต่อเน่ือง ลาํดับขัน้ตอนจะดาํเนินการไปเร่ือยๆ จนกว่าจะป้อนคาํส่ังหยดุ

4. หากตอ้งการหยดุวธีิการ ใหไ้ปท่ี F1 > วธีิการ (Method)

• กด หยุด (Stop) เพื่อหยดุการวเิคราะห์เม่ือจบวงจรการวเิคราะห์และใหเ้คร่ืองวเิคราะห์กลบัสู่โหมดสแตนดบ์าย
• กด ยกเลกิ (Abort) เพื่อยกเลิกกระบวนการ วงจรการวเิคราะห์จะหยดุทนัทีและเอาตพ์ตุทั้งหมดจะตั้งเป็นปิด

7.3 หยุดซอฟต์แวร์ฉุกเฉิน
หากตอ้งการหยดุวธีิการทั้งหมดขณะท่ีเคร่ืองวเิคราะห์กาํลงัทาํงาน ใหท้าํตามขั้นตอนต่อไปน้ี:

1. กด F1 เพื่อไปยงัหนา้จอหลกั
2. กด หยุดฉุกเฉิน (E-Stop)

หนา้ต่างยนืยนัจะปรากฏข้ึน กด หยุด (Stop) เพื่อหยดุวธีิการทั้งหมด
บันทกึ: หากเคร่ืองวิเคราะห์ตั้งค่าเป็นการควบคุมระยะไกล เคร่ืองวิเคราะห์จะเปลีย่นกลบัเป็นการควบคุมแบบท้องถ่ินโดยอัตโนมติั

7.4 ดูข้อมูล

หม า ย เ ห ตุ
 

ใชพ้อร์ต USB สาํหรับส่งออกขอ้มูลของเคร่ืองวเิคราะห์เท่านั้น หากพอร์ต USB ถูกใชง้านสาํหรับฟังกช์ัน่อ่ืน เช่น จ่ายกระแสไฟฟ้าให้
กบัอุปกรณ์อ่ืน อาจเกิดความเสียหายต่อเคร่ืองวเิคราะห์ได้

เคร่ืองวเิคราะห์จะบนัทึกขอ้มูลการตรวจวดั 1000 รายการล่าสุด (รวมถึงสตรีมตวัอยา่ง วนัท่ีและเวลา) เสน้โคง้ไทเทรต
30 รายการล่าสุด และบนัทึกขอ้ความและการเตือน ใชพ้อร์ต USB เพื่อส่งออกขอ้มูลไปยงัแฟลชไดรฟ์ ดูรายละเอียดใน 
รูปท่ี 1 ในหนา้ 11

1. กด F3 > ฐานข้อมูล (Database)
2. เลือกวธีิการแลว้กด E รายการตรวจวดัจะปรากฏขึ้น
3. กด ส่งออก (Export) เพื่อส่งออกขอ้มูลไปยงัแฟลชไดรฟ์ท่ีเช่ือมต่ออยู่

7.5 ปรับเทยีบ
มาตรฐาน8 กระบวนการปรับเทียบมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี:

• เร่ิมวงจรปรับเทียบ (#run) ของสารตวักระทาํ REF1 บนสตรีม 9 สามรอบ
• เร่ิมวงจรปรับเทียบ (#run) ของสารตวักระทาํ REF2 บนสตรีม 10 สามรอบ

ผูใ้ชส้ามารถกาํหนดความเขม้ขน้ของสารละลาย REF1 และ REF2 รวมถึงจาํนวนคร้ังของวงจรได้

1. กด F1 > วธีิการ (Method) > ปรับเทยีบ (Calibrate)
2. กด ปรับเทยีบ (Calibrate) เพื่อเร่ิมกระบวนการปรับเทียบ
3. กด ประวตักิารปรับเทยีบ (Cal hist) เพื่อแสดงประวติั รายการของผลการปรับเทียบจะแสดงดว้ยค่าความชนั (A1)

และออฟเซ็ต (A0)
4. กด F5 > ซอฟต์แวร์ (Software) > ผลลพัธ์ (Results)
5. เล่ือนลงเพื่อเลือกผลลพัธ์แลว้กด E เพื่อเขา้ถึงการตั้งค่าสาํหรับผลลพัธ์ กด ปรับเทยีบ (Calibration) บนหนา้ต่าง

แกไ้ขเพื่อดูวงจรปรับเทียบท่ีสมบูรณ์พร้อมผลลพัธ์
บันทกึ: ผู้ใช้สามารถเปลีย่นแปลงการตั้งค่าการปรับเทียบได้จากหน้าจอนี ้ไปท่ีเมนูซอฟต์แวร์ (F5) เพ่ือบันทึกการกาํหนดค่า

6. กด F5 > ซอฟต์แวร์ (Software) > ผลลพัธ์ (Results) > การปรับเทยีบ (Calibration) > ลูกศรขวา

8 กระบวนการน้ีเป็นการปรับเทียบสองจุดแบบมาตรฐาน ในเคร่ืองวเิคราะห์บางรุ่น ตอ้งทาํการปรับเทียบหลายๆ ชนิด (เช่น การปรับเทียบจุดเดียว)

การทาํงาน
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7.6 ทาํความสะอาด

1. กด F1 > วธีิการ (Method)
2. กด ทาํความสะอาด (Cleaning) เพื่อเร่ิมกระบวนการ
3. รอจนกระทัง่กระบวนการทาํความสะอาดเสร็จส้ินและเคร่ืองวเิคราะห์หยดุทาํงาน

7.7 การควบคุมระยะไกล
ทาํการควบคุมเคร่ืองวเิคราะห์จากระยะไกลผา่นเครือข่ายทอ้งถ่ิน (LAN) ดว้ย PC หรือซอฟตแ์วร์ VNC Ethernet

ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อตั้งค่าการทาํงานของเคร่ืองวเิคราะห์เป็นทอ้งถ่ินหรือระยะไกล

1. กด F1 > วธีิการ (Method)
2. กด ตวัหลกั (Is Master) > สลบั (Toggle) เพื่อเปล่ียนการทาํงานของเคร่ืองวเิคราะห์เป็นการควบคุมระยะไกล

เม่ือเคร่ืองวเิคราะห์แสดง “ตวัลูก” (Is Slave) บนหนา้จอวธีิการ เคร่ืองวเิคราะห์จะอยูใ่นการทาํงานแบบระยะไกล
บันทกึ: เม่ือเคร่ืองวิเคราะห์อยู่ในการทาํงานแบบระยะไกล จะเร่ิมวิธีการได้จากระยะไกลเท่าน้ัน (เช่น โดยใช้อินพตุดิจิตอลหรือการ
ส่ือสาร Modbus)

3. กด ตวัลูก (Is Slave) เพื่อเปล่ียนเคร่ืองวเิคราะห์กลบัเป็นการควบคุมแบบทอ้งถ่ิน
4. กด ยกเลกิ (Abort) และยนืยนัการเปล่ียนแปลงเคร่ืองวเิคราะห์กลบัเป็นการควบคุมระยะไกล

7.8 การตั้งค่าเคร่ืองวเิคราะห์
สามารถกาํหนดค่าต่างๆ ของเคร่ืองวเิคราะห์ เช่น โมดูลช้ินส่วนเปียก อินพตุและเอาตพ์ตุดิจิตอล อินพตุและเอาตพ์ตุอะนา
ลอ็ก วนัท่ีและเวลาไดใ้นเมนูการกาํหนดค่า (F5)

ไม่สามารถเปล่ียนการกาํหนดค่าไดข้ณะท่ีเคร่ืองวเิคราะห์กาํลงัทาํงาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บนัทึกการกาํหนดค่าแลว้หลงั
ทาํการเปล่ียนแปลง

1. กด F5 > ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
กาํหนดค่า DO (Config DO) ตั้งค่าเอาตพ์ตุดิจิตอล
กาํหนดค่า DI (Config DI) ตั้งค่าอินพตุดิจิตอล
กาํหนดค่า AI (Config AI) ตั้งค่าความเขม้สีของคลัเลอร์มิเตอร์หากใชง้านเป็นคร้ังแรก

3. กด F5 > ซอฟต์แวร์ (Software)
4. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
ค่าคงที ่(Constants) ตั้งค่าคงท่ีในผลการคาํนวณ (เช่น ปริมาณตวัอยา่ง ความเขม้ขน้ ไทเทรต และนํ้า

หนกัโมเลกลุ)

อลักอริธึม (Algorithms) เปล่ียนแปลงการตั้งค่าอลักอริธึมท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ผลลพัธ์ (Results) แสดงรายการของผลการวเิคราะห์ เปล่ียนแปลงการตั้งค่าสาํหรับผลลพัธ์
จดักลุ่ม DO (Group DO) เลือกและจดักลุ่มการทาํงานของ DO (เช่น การระบาย ตวัอยา่ง ลา้ง หรือปรับ

ระดบั)

การเตือน (Alarms) แสดงรายการของการเตือนท่ีตั้งโปรแกรมไวพ้ร้อมสถานะ เปิดหรือปิดใชง้านการ
เตือน

เวลา (Times) แสดงตารางเวลาทาํงานต่างๆ
ช่วงเวลาของช่อง (CH interval) แสดงรายการช่วงเวลาของช่อง กาํหนดค่าช่วงเวลาของช่องไดสู้งสุด 20 รายการ

การทาํงาน
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ตวัเลือก คาํอธิบาย
CH DO แสดงรายการของช่อง DO ท่ีกาํหนดค่าไว ้เลือกและเปิดใชก้ารทาํงานต่างๆ

สาํหรับช่อง
ความถี ่(Frequencies) แสดงรายการของความถ่ีท่ีกาํหนดค่าไว้
สารตวักระทาํ (Reagents) ตั้งค่าตวันบัสารตวักระทาํ
วธีิการและลาํดบัขั้นตอน (Methods and
sequences)

แสดงตวัเลือกในการตั้งค่าเพิ่มเติมสาํหรับแต่ละวธีิการ

5. กด F5 > การส่ือสาร (Communications) .
6. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
Ethernet เปล่ียนแปลงการตั้งค่าการส่ือสาร Ethernet เช่น IP ซบัเน็ตมาสก ์และเกตเวยเ์ร่ิม

ตน้
การกาํหนดค่า Modbus (Modbus
configuration)

เปล่ียนแปลงการกาํหนดค่า Modbus เช่น RS232 หรือ TCP/IP

7. กด F5 > ตวัเลือก (Options)
8. เลือกตวัเลือก

ตวัเลือก คาํอธิบาย
เกีย่วกบั (About) แสดงเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์ของเคร่ืองวเิคราะห์
วนัทีแ่ละเวลา (Date and
Time)

ตั้งค่าวนัท่ีและเวลาของเคร่ืองวเิคราะห์

หน้าจอ (Screen) เปล่ียนแปลงการตั้งค่าจอแสดงผล เช่น ความสวา่งและเวลาพกัหนา้จอ แสดงอุณหภูมิของ CPU
และเคร่ืองวเิคราะห์
• ทาํความสะอาด (Cleaning): ปิดหนา้จอเป็นระยะเวลาหน่ึงสาํหรับเช็ดทาํความสะอาด
• ปรับเทียบ (Calibrate): ปรับเทียบหนา้จอสมัผสั
• ภาพพกัหนา้จอ (Screensaver): ตั้งเวลาการใชง้านภาพพกัหนา้จอ ตั้งค่าเป็น 0 เพื่อปิด

ใชง้านภาพพกัหนา้จอ

ส่งออกไฟล์ (Files
export)

ส่งออกไฟลก์ารกาํหนดค่า ฐานขอ้มูล หรือวธีิการของเคร่ืองวเิคราะห์

นําเข้าไฟล์ (Files
import)

นาํเขา้ไฟลก์ารกาํหนดค่าของเคร่ืองวเิคราะห์จากแฟลชไดรฟ์
บันทกึ: ต้องใช้รหัสรักษาความปลอดภยัเพ่ือนาํเข้าไฟล์กาํหนดค่าของเคร่ืองวิเคราะห์

9. กด F5 > ฮาร์ดแวร์ (Hardware) > บันทกึการกาํหนดค่า (Save config) เพื่อบนัทึก
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หัวข้อที ่8 การบํารุงรักษา

อั น ต ร า ย
 

อนัตรายท่ีทาํใหเ้กิดการเสียชีวติจากกระแสไฟฟ้า ตดัพลงังานจากอุปกรณ์ก่อนท่ีจะทาํการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษาอุปกรณ์

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายหลายประการ บุคลากรผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้นท่ีควรดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุในเอกสารส่วนน้ี

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายจากการถูกหนีบ อาจเกิดการบาดเจบ็จากการถูกช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีไดห้นีบ หา้มแตะตอ้งส่วนท่ีกาํลงัเคล่ือนไหว

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
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

8.1 กาํหนดการบํารุงรักษา
ตาราง 10 แสดงกาํหนดการปฏิบติังานบาํรุงรักษาท่ีแนะนาํ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสถานท่ีและสภาพการทาํงานอาจทาํใหค้วามถ่ี
ในการปฏิบติังานบางอยา่งเพิ่มข้ึน

ตาราง 10   กาํหนดการบํารุงรักษา
งาน 1 วนั 7 วนั 30 วนั 90 วนั 365 วนั ตามความจาํเป็น

การแสดงการเตือนในปัจจุบนั ในหนา้ 38 X X

ตรวจสอบการร่ัวไหลและความขดัขอ้ง ในหนา้ 38 X X

เตรียมและเปล่ียนสารตวักระทาํ ในหนา้ 38 X X

ตรวจสอบและทาํความสะอาดอิเลก็โทรด ในหนา้ 39 X

ปรับเทียบอิเลก็โทรด pH ในหนา้ 39 X X

ปรับเทียบเคร่ืองวเิคราะห์ ในหนา้ 39 X X X

ทาํความสะอาดส่วนประกอบของเคร่ืองวเิคราะห์ ในหนา้ 39 X X

ทาํความสะอาดท่อระบาย ในหนา้ 40 X

เปล่ียนท่อป๊ัมรีดท่อ ในหนา้ 40 X

เปล่ียนหลอดดูดยาของตวัจ่าย ในหนา้ 41 X

เปล่ียนวาลว์ตวัจ่าย ในหนา้ 42 X
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ตาราง 10   กาํหนดการบํารุงรักษา (ต่อ)
งาน 1 วนั 7 วนั 30 วนั 90 วนั 365 วนั ตามความจาํเป็น

การเปล่ียนท่อ ในหนา้ 43 X

เปล่ียนอิเลก็โทรด ในหนา้ 43 X

ปรับเทียบโฟโตมิเตอร์ดว้ยนํ้าผา่นการกลัน่สองคร้ัง ในหนา้ 43 X

เปล่ียนปากเป็ดป๊ัมขนาดเลก็ ในหนา้ 43 X

เปล่ียนฟิวส์ใหม่ ในหนา้ 44 X

8.2 การแสดงการเตือนในปัจจุบัน
บนหนา้จอหลกัจะแสดงกล่องสีแดงสาํหรับการเตือน และสีสม้สาํหรับขอ้ความใหม่ ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อแสดงขอ้ความ
หรือการเตือนท่ีเกิดข้ึน:

1. หากตอ้งการดูขอ้ความและการเตือน ใหก้ด F3 > ปุ่มลูกศรขวา (2 คร้ัง) > ข้อความ (Message)
2. หากตอ้งการรีเซ็ตการเตือน ใหเ้ล่ือนไปยงัขอ้ความหรือการเตือนท่ีตอ้งการ แลว้กดปุ่ม รับทราบ (Acknowledge

(A))
บันทกึ: ข้อความและการเตือนบางรายการจะถกูรีเซ็ตโดยอัตโนมติั

3. หากตอ้งการดูขอ้ความและการเตือนท่ีบนัทึกไว ้ใหก้ด F3 > ปุ่มลูกศรขวา (3 คร้ัง) > ประวตั ิ(History) เพื่อดู
รายการขอ้ความและการเตือนทั้งหมดในเคร่ืองวเิคราะห์

8.3 ตรวจสอบการร่ัวไหลและความขดัข้อง
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ส่วนประกอบทั้งหมดในตูข้องเคร่ืองวเิคราะห์ทาํงานถูกตอ้ง (เช่น ป๊ัม วาลว์ ตวัจ่าย โฟโต

มิเตอร์/อิเลก็โทรด และแท่งกวนสาร) ดูรายละเอียดใน ทดสอบส่วนประกอบ ในหนา้ 29
ทาํการตรวจวดัเพื่อตรวจสอบค่าท่ีโฟโตมิเตอร์/อิเลก็โทรดวดัได ้ใหท้าํการปรับเทียบหากค่าไม่เป็นปกติ

2. ตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดในส่วนการวเิคราะห์ ขอ้ต่อและสายทั้งหมดสาํหรับการร่ัวไหล
3. ตรวจสอบสารตวักระทาํ สารตวัศูนย ์สารปรับเทียบ และสารทาํความสะอาด รวมถึงการเช่ือมต่อสตรีมตวัอยา่ง ตรวจ

สอบใหแ้น่ใจวา่การเช่ือมต่อแน่นหนาและไม่มีการร่ัวไหล
4. ตรวจสอบท่อแรงดนัอากาศ ตรวจดูวา่แรงดนัอากาศมีค่าท่ีถูกตอ้งหรือไม่ (6 ถึง 7 บาร์สาํหรับการทาํงานของวาลว์

อากาศ หรือ 1 ถึง 2 บาร์สาํหรับระบบไล่อากาศ)

8.4 เตรียมและเปลีย่นสารตวักระทาํ

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายจากไฟ ผูใ้ชมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อป้องกนัไฟไหมอ้ยา่งเพียงพอแลว้
หรือไม่ เม่ือใชอุ้ปกรณ์น้ีร่วมกบัของเหลวท่ีติดไฟได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้ควรระวงัและระเบียบดา้นความ
ปลอดภยัอยา่งถูกตอ้ง เช่น มีการควบคุมการร่ัวไหล มีการหมุนเวยีนอากาศท่ีเหมาะสม ไม่ใชง้านอุปกรณ์โดยขาดความระวงั
และไม่ปล่อยใหอุ้ปกรณ์ทาํงานโดยไม่ไดเ้ฝ้าระวงัเม่ือเคร่ืองยงัคงทาํงานอยู่

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

อาจไดรั้บอนัตรายจากการสมัผสัสารเคมี การกาํจดัสารเคมีและของเสียตามกฎขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และประเทศ

หม า ย เ ห ตุ
 

หา้มผสมสารตวักระทาํชุดใหม่กบัชุดเก่า ใหท้ิ้งสารตวักระทาํชุดเก่าก่อนเติมสารตวักระทาํชุดใหม่ลงไปในขวด
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1. ผูใ้ชต้อ้งจดัหาสารตวักระทาํและตวัทาํละลายดว้ยตนเอง ใชส้ารตวักระทาํจากบริษทัท่ีไดก้ารรับรองเท่านั้น นอกจากน้ี
ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํจาก Method&Reagent Sheet (เอกสารวธีิการและสารตวักระทาํ) จากการใชง้านโดย
เฉพาะ (EZxxxx) ในเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตเพื่อจดัเตรียมสารตวักระทาํ 

2. เทสารตวักระทาํชุดเก่าในขวดทิ้งไป ลา้งขวดดว้ยนํ้าประปาหากจาํเป็น
3. เติมสารตวักระทาํชุดใหม่ลงไปในขวด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อสมัผสักบักน้ขวด ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อไม่บิดงอหรือ

อุดตนั

8.5 ตรวจสอบและทาํความสะอาดอเิลก็โทรด
การบาํรุงรักษาอิเลก็โทรดนั้นข้ึนอยูก่บัชนิดของอิเลก็โทรด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารกาํกบัของอิเลก็โทรด

8.6 ปรับเทยีบอเิลก็โทรด pH
กระบวนการการปรับเทียบนั้นข้ึนอยูก่บัประเภทของอิเลก็โทรด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารกาํกบัของอิเลก็โทรด

8.7 ปรับเทยีบเคร่ืองวเิคราะห์
การปรับเทียบเคร่ืองวเิคราะห์นั้นข้ึนอยูก่บัวธีิการวเิคราะห์ ดูรายละเอียดใน ดูขอ้มูล ในหนา้ 34

8.8 ทาํความสะอาดส่วนประกอบของเคร่ืองวเิคราะห์
เร่ิมวงจรทาํความสะอาดเพื่อทาํความสะอาดส่วนประกอบของเคร่ืองวเิคราะห์โดยอตัโนมติั โปรดดูรายละเอียดใน ทาํความ
สะอาด ในหนา้ 35

หากวงจรทาํความสะอาดไม่สามารถกาํจดัส่ิงสกปรกจากส่วนประกอบของเคร่ืองวเิคราะห์หรือการอุดตนัภายในท่อไดท้ั้งหมด
ใหท้าํความสะอาดดว้ยตนเองตามขั้นตอนต่อไปน้ี:

1. ใชห้ลอดดูดยาท่ีมีนํ้าปราศจากแร่ธาตุเพื่อลา้งท่อ ป๊ัม และวาลว์เพื่อกาํจดัการอุดตนั
เปล่ียนท่อและวาลว์หากยงัมีการอุดตนัอยู่
บันทกึ: หากป๊ัมขนาดเลก็ยงัคงอุดตันอยู่ ให้ตรวจสอบปากเป็ดป๊ัมขนาดเลก็และเปลีย่นหากจาํเป็น โปรดดูรายละเอียดใน เปล่ียนปาก
เป็ดป๊ัมขนาดเลก็ ในหน้า 43

2. ระบายของเหลวแลว้ถอดภาชนะใส่สารวเิคราะห์ออก ทาํความสะอาดส่วนประกอบของภาชนะใส่สารวเิคราะห์ดว้ยผา้
ชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่ม โปรดดูรายละเอียดใน รูปท่ี 12

3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ต่อท่อทั้งหมดเขา้กบัภาชนะใส่สารวเิคราะห์ถูกตอ้งหลงัการบาํรุงรักษา
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รูปที ่12  ภาชนะใส่สารวเิคราะห์

1   ภาชนะใส่สารวเิคราะห์

8.9 ทาํความสะอาดท่อระบาย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายภายนอกไม่มีการอุดตนั ทาํความสะอาดหากจาํเป็น

8.10 เปลีย่นท่อป๊ัมรีดท่อ
ป๊ัมรีดท่อใชส้าํหรับ:

• ระบายและลา้งภาชนะใส่สารวเิคราะห์
• เติมสารทาํความสะอาด สารตรวจสอบ และตวัอยา่ง
• ระบายตวัอยา่งส่วนเกินออกเม่ือใชเ้ป็นระบบปรับระดบั

ป๊ัมรีดท่อมีมอเตอร์และหวัป๊ัมรีดท่อ เปล่ียนป๊ัมรีดท่อเป็นประจาํเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเคร่ืองวเิคราะห์ โปรดดูขั้นตอนท่ี
แสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง
บันทกึ: เม่ือกระบวนการเสร็จส้ิน ให้เปิดป๊ัมเพ่ือตรวจสอบว่าป๊ัมทาํงานถกูต้อง
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8.11 เปลีย่นหลอดดูดยาของตวัจ่าย

ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง
 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล ส่วนประกอบท่ีเป็นแกว้อาจแตกได ้ใชง้านดว้ยความระมดัระวงัเพื่อป้องกนัการบาดเจบ็

หม า ย เ ห ตุ
 

ค่อยๆ ดนัหลอดดูดยาข้ึนเม่ือติดตั้งกระบอกสูบชุดใหม่ เน่ืองจากเกลียวของวาลว์ตวัจ่ายเสียหายไดง่้าย

เคร่ืองวเิคราะห์ใชต้วัจ่ายเพื่อเติมของเหลวในปริมาณท่ีมีความแม่นยาํในขณะการไทเทรตหรือการเจือจาง ตวัจ่ายมีหลอดดูด
วาลว์ และมอเตอร์สเตป็ หลอดดูดจะมีกระบอกสูบแกว้และลูกสูบ
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ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเปล่ียนกระบอกสูบตวัจ่าย:

1. ลา้งกระบอกสูบตวัจ่ายดว้ยนํ้าปราศจากไอออนเพื่อกาํจดัสารตวักระทาํ
2. อดัอากาศเขา้ไปในตวัจ่ายเพื่อกาํจดันํ้าปราศจากไอออน
3. เติมสารในหลอดดูดยาคร่ึงหน่ึงเพื่อใหลู้กสูบอยูใ่นตาํแหน่งก่ึงกลาง

บันทกึ: เปิดป๊ัมระบายสาํหรับขัน้ตอนนี้
4. ใหท้าํตามขั้นตอนท่ีแสดงในรูปภาพ
5. เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ กดปุ่ม F2 > ตวัจ่าย (Dispenser) > เลือกตวัจ่าย ([select dispenser]) > E >

เร่ิม (Init) เพื่อเร่ิมการทาํงานของตวัจ่าย

8.12 เปลีย่นวาล์วตวัจ่าย
ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเปล่ียนวาลว์ตวัจ่าย:

1. ลา้งกระบอกสูบตวัจ่ายดว้ยนํ้าปราศจากไอออนเพื่อกาํจดัสารตวักระทาํ
บันทกึ: เปิดป๊ัมระบายสาํหรับขัน้ตอนนี้

2. ระบายนํ้าปราศจากไอออนออกจากตวัจ่าย (อดัอากาศเขา้ไปในตวัจ่าย)
บันทกึ: เปิดป๊ัมระบายสาํหรับขัน้ตอนนี้

3. ตดัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหเ้คร่ืองวเิคราะห์
4. นาํหลอดดูดยาออก ดูรายละเอียดใน เปล่ียนหลอดดูดยาของตวัจ่าย ในหนา้ 41
5. เปล่ียนวาลว์ โปรดดูขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่าง
6. จ่ายไฟฟ้าเขา้เคร่ืองวเิคราะห์ เปิดเคร่ืองวเิคราะห์
7. เติมสารตวักระทาํเขา้ไปในตวัจ่าย ตรวจสอบการร่ัวไหล
8. เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการ กดปุ่ม F2 > ตวัจ่าย (Dispenser) > เลือกตวัจ่าย ([select dispenser]) > E >

เร่ิม (Init) เพื่อเร่ิมการทาํงานของตวัจ่าย
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8.13 การเปลีย่นท่อ
เปล่ียนท่อเคร่ืองวเิคราะห์ทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ย ท่อวาลว์บีบ ท่อตวัอยา่ง ท่อสารตวักระทาํ ท่อระบายและท่อลา้ง มีชุดท่อ
สาํหรับเคร่ืองวดัแต่ละรุ่นจาํหน่าย

1. เปล่ียนท่อและต่อท่อเขา้กบัขอ้ต่อท่ีมีขนาดเดียวกนั
2. เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ปิดเคร่ืองวเิคราะห์แลว้ตรวจสอบการร่ัวไหล

8.14 เปลีย่นอเิลก็โทรด
อายกุารใชง้านของอิเลก็โทรดโดยปกติจะอยูท่ี่ประมาณ 1 ปีสาํหรับการใชง้านปกติภายในหอ้งปฏิบติัการ แต่อายกุารใชง้าน
ของโมดูลตรวจจบัอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของตวัอยา่ง เปล่ียนอิเลก็โทรดเม่ือความชนัลดลงและการอ่านค่ามีการเบ่ียง
เบน ก่อนเปล่ียนอิเลก็โทรด ใหต้รวจสอบก่อนวา่การตรวจวดัผดิปกติเน่ืองจากความบกพร่องของโมดูลตรวจสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารกาํกบัท่ีจดัมาใหส้าํหรับอิเลก็โทรด

8.15 ปรับเทยีบโฟโตมเิตอร์ด้วยนํา้ผ่านการกลัน่สองคร้ัง
1. เติมนํ้าปราศจากแร่ธาตุลงในภาชนะใส่สารวเิคราะห์
2. ตั้งค่าแรงดนัไฟฟ้าของเอาตพ์ตุเซนเซอร์ท่ี 9.5 V
3. ทาํการปรับเทียบ

ค่าดูดซบัของเอาตพ์ตุคือ ~0 mAU
4. ระบายภาชนะใส่สารวเิคราะห์

ค่าดูดซบัของเอาตพ์ตุคือ 300 mAU โดยประมาณ
5. หากค่าดูดซบัของเอาตพ์ตุทั้งสองค่าไม่แตกต่างกนั แสดงวา่โฟโตมิเตอร์ทาํงานไม่ถูกตอ้ง

8.16 เปลีย่นปากเป็ดป๊ัมขนาดเลก็
ป๊ัมขนาดเลก็ใชเ้พื่อเติมสารตวักระทาํลงในภาชนะใส่สารวเิคราะห์ หรือเพื่อเจือจางตวัอยา่ง ป๊ัมขนาดเลก็จะเติมของเหลว
ประมาณ 50 µl (± 1%) ต่อจงัหวะการป๊ัมแต่ละคร้ัง มีป๊ัมขนาดเลก็สองประเภท ไดแ้ก่ ประเภทป๊ัมแยกเด่ียว หรือติดตั้งกบั
ท่อร่วม
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เม่ือเปล่ียนปากเป็ดป๊ัมขนาดเลก็ ใหต้รวจสอบวา่วาลว์ของปากเป็ดอยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง ไม่เช่นนั้นป๊ัมจะทาํงานไม่ถูกตอ้ง

1. เปิดตูไ้ฟฟ้า
2. ถอดวาลว์ป๊ัมขนาดเลก็ออก
3. ถอดปากเป็ดป๊ัมขนาดเลก็ออกแลว้ท้ิงไป
4. เลือกตาํแหน่งของท่อร่วมสาํหรับป๊ัมขนาดเลก็ ติดตั้งวาลว์ปากเป็ดจากตาํแหน่งดา้นบนของท่อร่วม ติดตั้งปากเป็ดจาก

ดา้นล่างโดยใหด้า้นบนหนัออกขา้งนอก
5. ติดตั้งป๊ัมขนาดเลก็ ใชห้มุดโลหะบนท่อร่วมเพื่อติดตั้งมอเตอร์ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง

บันทกึ: หมดุโลหะบนท่อร่วมจะพอดกีับป๊ัมขนาดเลก็แค่ด้านเดยีวเท่าน้ัน

8.17 เปลีย่นฟิวส์ใหม่

อั น ต ร า ย
 

อนัตรายท่ีทาํใหเ้กิดการเสียชีวติจากกระแสไฟฟ้า ปลดระบบไฟจากอุปกรณ์ก่อนเร่ิมตน้ขั้นตอนน้ี

อั น ต ร า ย
 

อนัตรายจากไฟ ใชฟิ้วส์ในประเภทและแรงดนัไฟฟ้าเดียวกนัเม่ือทาํการเปล่ียน

ใชฟิ้วส์ท่ีรองรับกระแสและมีคุณสมบติัในการทริกเกอร์ท่ีกาํหนดเท่านั้น การใชฟิ้วส์ท่ีไม่ถูกตอ้งอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือ
ความเสียหายได ้หาสาเหตุท่ีทาํใหฟิ้วส์ขาดก่อนเปล่ียนฟิวส์ เคร่ืองวเิคราะห์ประกอบดว้ยฟิวส์สามชนิดดงัน้ี:

• F3: ฟิวส์สาํหรับแหล่งจ่ายไฟ, PC และคอนโทรลเลอร์, 1 A
• F4: ฟิวสาํหรับแหล่งจ่ายไฟของวาลว์และป๊ัม, 3.15/4 A
• F5: ฟิวส์สาํหรับเซนเซอร์, 500 mA

ทาํตามขั้นตอนท่ีแสดงไวใ้นรูปภาพดา้นล่างเพื่อเปล่ียนฟิวส์

การบํารุงรักษา
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8.18 ปิดเคร่ืองวเิคราะห์
ทาํตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเตรียมเคร่ืองวเิคราะห์สาํหรับหยดุใชง้านเป็นเวลานาน (3 วนัข้ึนไป):

1. ลา้งท่อตวัอยา่ง ท่อสารตวักระทาํ ตวัจ่ายและภาชนะใส่สารวเิคราะห์ดว้ยนํ้าปราศจากแร่ธาตุหรือนํ้ายาทาํความสะอาด
2. ระบายของเหลวในเคร่ืองวเิคราะห์ออกทั้งหมด
3. ตดัไฟฟ้าท่ีจ่ายใหเ้คร่ืองวเิคราะห์
4. ถอดอิเลก็โทรดจากภาชนะของเคร่ืองวเิคราะห์ เกบ็อิเลก็โทรดในหลอดบรรจุอิเลก็โทรดท่ีมีมาให ้เติมหลอดบรรจุอิเลก็

โทรดดว้ยอิเลก็โทรไลตเ์พื่อใหอิ้เลก็โทรดไม่แหง้ระหวา่งการจดัเกบ็
5. ปิดฝาหลอดดว้ยจุกท่ีมีมาใหเ้พื่อป้องกนัไม่ใหอิ้เลก็โทรไลตร์ะเหย

บันทกึ: ห้ามเกบ็อิเลก็โทรดในนํา้ปราศจากแร่ธาต ุเน่ืองจากนํา้ปราศจากแร่ธาตจุะลดอายกุารใช้งานของอิเลก็โทรดลงอย่างมาก

การบํารุงรักษา
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การบํารุงรักษา
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หัวข้อที ่9 การแก้ไขปัญหา
โปรดดูตารางต่อไปน้ีสาํหรับขอ้ความแสดงปัญหาหรืออาการทัว่ไป สาเหตุของปัญหาท่ีเป็นไปได ้และแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา

ข้อความข้อผดิพลาด/คาํเตือน สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ แนวทางแก้ไขปัญหา

ผลการวเิคราะห์ไม่เสถียร ป๊ัมขนาดเลก็มีความบกพร่อง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชป้ริมาณสารตวักระทาํท่ีถูกตอ้ง
และไม่มีอากาศภายในท่อ

ป๊ัมรีดท่อมีความบกพร่อง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อระบายและป๊ัมตวัอยา่งทาํงาน
อยา่งถูกตอ้ง

วาลว์มีความบกพร่อง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วาลว์ (sample, REF1,
REF2, clean) ทาํงานอยา่งถูกตอ้ง

เคร่ืองกวนสารมีความบกพร่อง ตรวจสอบวา่แท่งแม่เหลก็กวนสารอยูใ่นภาชนะใส่สาร
วเิคราะห์หรือไม่ และสารละลายไดรั้บการกวนระหวา่ง
การวเิคราะห์หรือไม่

ตวัจ่ายมีความบกพร่อง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ลูกสูบตวัจ่ายมีของเหลวเตม็และ
ไม่มีอากาศอยูภ่ายในท่อ

ตาํแหน่งของท่อในภาชนะใส่สารวเิคราะห์ไม่ถูกตอ้ง ตรวจสอบตาํแหน่งของท่อและภาชนะใส่สารวเิคราะห์
และดูวา่ท่อระบายอยูใ่นตาํแหน่งท่ีช่องดา้นหลงัของ
ภาชนะใส่สารวเิคราะห์หรือไม่ ท่ออ่ืนๆ ควรอยูเ่หนือ
ระดบัของเหลว

สารตวักระทาํหมด เตรียมสารตวักระทาํชุดใหม่หากขวดใส่สารตวักระทาํวา่ง
เปล่า ใหช้าํระลา้ง/เร่ิมการไหลในท่อทั้งหมดก่อนทาํการ
วดั

ตวัจ่ายหยดุทาํงานฉุกเฉิน/เตรียมใชง้านใหม่ เม่ือกดปุ่มหยดุฉุกเฉิน ตวัจ่ายจะหยดุทาํงานและตอ้งเปิด
ตวัจ่ายใหม่อีกคร้ัง

ใหต้รวจสอบตวัจ่าย กด F2 > ตวัจ่าย
(Dispenser) เพื่อเร่ิมตวัจ่ายใหม่อีกคร้ัง

ขอ้ผดิพลาด pH/mV ของเซนเซอร์ อิเลก็โทรด pH หรือ mV บกพร่องหรือไม่ถูกเช่ือมต่อ ใหต้รวจสอบอิเลก็โทรดวา่เช่ือมต่อถูกตอ้งหรือไม่ ตรวจ
สอบระดบัอิเลก็โทรไลตใ์นอิเลก็โทรด แลว้เติมสารใหม่
หากจาํเป็น

ขอ้ผดิพลาดไทเทรต การไทเทรตไม่วดั EP หรือปริมาณสูงสุดของ
สารละลายไทเทรตถูกเพิ่มลงไปโดยท่ียงัไม่ไดค่้า pH
หรือ mV สุดทา้ย

• ตรวจสอบวา่สารละลายตวัอยา่งร่ัวลงไปในภาชนะ
หรือไม่

• ตรวจสอบวา่ตวัจ่ายเตม็หรือไม่
• ตรวจสอบวา่ช้ินส่วนตรวจจบัของอิเลก็โทรดแช่อยู่

ในตวัอยา่งหรือไม่
• ตรวจสอบวา่ในอิเลก็โทรดมีสารละลายอิเลก็โทร

ไลตเ์ตม็หรือไม่
• ตรวจสอบระดบัของสารตวักระทาํและสารละลาย

ไทเทรต เติมสารใหม่หากจาํเป็น

การเตือนสาํหรับผลลพัธ์ ผลการตรวจวดัสูงหรือตํ่าเกินกวา่ค่าผลลพัธ์ท่ีตั้งไว้
(F5 > ซอฟตแ์วร์ (Software) > ผลลพัธ์
(Results) > การเตือน (Alarm))

• ตรวจสอบวา่การปรับเทียบคร้ังก่อนหนา้ไดรั้บการ
ตรวจวดัถูกตอ้งหรือไม่ (ความชนัปกติหรือไม่)

• ตรวจสอบวา่ตวัอยา่งมีความเขม้ขน้ท่ีถูกตอ้งหรือ
ไม่

• ตรวจสอบวา่ภาชนะสะอาดดีหรือไม่ ทาํความ
สะอาดหากจาํเป็น

47



ข้อความข้อผดิพลาด/คาํเตือน สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ แนวทางแก้ไขปัญหา

การเตือนสาํหรับตวัอยา่ง ไม่พบตวัอยา่งในภาชนะใส่สารวเิคราะห์เม่ือเร่ิมทาํการ
วเิคราะห์

• ตรวจสอบวา่มีตวัอยา่งอยูใ่นสายตวัอยา่งหรือไม่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อไม่อุดตนั ตรวจสอบให้
แน่ใจวา่วาลว์ทาํงานถูกตอ้ง ตรวจสอบวา่ท่อวาลว์
บีบมีการร่ัวไหลหรือเปิดคา้งอยูห่รือไม่

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีตวัอยา่งในภาชนะเพียงพอ
และโฟโตมิเตอร์ทาํงานถูกตอ้ง

การเตือนท่ีตวัจ่าย ตวัจ่ายมีความบกพร่อง ใหต้รวจสอบตวัจ่าย กดปุ่ม F2 > ตวัจ่าย
(Dispenser) เพื่อเปิดตวัจ่ายใหม่อีกคร้ัง

การแจง้เตือนเหตุการณ์ (ไม่มีความดนัอากาศ) ไม่มีอากาศอดั ตรวจสอบวา่ระบบอากาศอดัแรงเช่ือมต่อกบัเคร่ืองและ
เปิดใชง้านอยูห่รือไม่

การเตือนท่ี DI (ไม่มีแรงดนัอากาศ การเตือนการไหล) ส่วนประกอบภายนอกบกพร่อง (เช่น เซนเซอร์ตรวจจบั
การไหล เซนเซอร์แรงดนัอากาศ)

ตรวจสอบการเช่ือมต่อและสถานะของส่วนประกอบ

การเตือนท่ีการคาํนวณ มีความผดิพลาดในโปรแกรมคาํนวณผลลพัธ์ หรือวดั
ค่าท่ีเป็นอนนัตไ์ด ้(หารดว้ย 0)

ตรวจสอบสูตรการคาํนวณและการตรวจวดั (อินพตุอะ
นาลอ็ก)

ไม่มีการเลือกสตรีม วธีิการถูกเร่ิมโดยไม่ไดเ้ลือกสตรีมในลาํดบัขั้นตอน
อตัโนมติั

กด F1 > วธีิการ (Method) > เพลย์ลสิต์
(Playlist) > ลาํดบัขั้นตอนอตัโนมตัิ
(Automatic sequence) แลว้เลือกสตรีมหน่ึง
รายการข้ีนไปสาํหรับวธีิการ

แบตเตอร่ีหมด แบตเตอร่ีในจอแสดงผลหมด การตั้งค่าเวลาและวนัท่ีอาจ
สูญหายหากสูญเสียแหล่งพลงังาน

เปล่ียนแบตเตอร่ีในจอแสดงผล ดูรายละเอียดใน รูปท่ี 6
ในหนา้ 17

การแก้ไขปัญหา
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หัวข้อที ่10 ช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริม

คาํ เ ตื อ น
 

อนัตรายต่อการบาดเจบ็ของบุคคล การใชช้ิ้นส่วนท่ีไม่ไดรั้บการอนุญาตอาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ของบุคคล ความเสียหาย
ของเคร่ืองมือ หรือการทาํงานผดิพลาดของอุปกรณ์ ช้ินส่วนทดแทนในส่วนน้ีไดรั้บการรับรองโดยผูผ้ลิต

บันทกึ: หมายเลขผลิตภณัฑ์และส่วนประกอบอาจแตกต่างกันไปตามภมิูภาคท่ีจัดจาํหน่าย ติดต่อตัวแทนจาํหน่ายหรือไปท่ีเวบ็ไซต์ของ
บริษทัเพ่ือดขู้อมลูการติดต่อ

โปรดดูเวบ็ไซตข์องผูผ้ลิตเพื่อหาช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมตามหมายเลขของเคร่ืองวเิคราะห์
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ช้ินส่วนอะไหล่และอปุกรณ์เสริม
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