
 

 

 

 

PONPE 590 pH Transmitting controller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มอืการใช้งาน 

PONPE 590 pH Transmitting controller
 
 

PONPE 590 pH Transmitting controller 

PONPE

https://www.ponpe.com/ph-meter/ponpe-590-detail.html


 

ขอขอบคณุผูใ้ชง้านที�เลือกใชเ้ครื�องมือวดัคา่ 

ของพารามิเตอร์ต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันั�นโปรดอ่านคู่มือนี�อยา่งรอบคอบก่อนการติดตั�ง

 เครื�องมือนี� เป็นระบบการวเิคราะหท์างเคมีไฟฟ้าแบบแม่นยาํ 

ความรู้และความเชี�ยวชาญ 

 ถา้ผูใ้ชง้านติดปัญหาการใชง้านหรือการติดตั�ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอขอบคณุผูใ้ชง้านที�เลือกใชเ้ครื�องมือวดัคา่ pH รุ่น  PONPE 590 ในส่วนการติดตั�งเซ็นเซอร์ที�เหมาะสมและการตั�งคา่

ของพารามิเตอร์ต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันั�นโปรดอ่านคู่มือนี�อยา่งรอบคอบก่อนการติดตั�ง 

เครื�องมือนี� เป็นระบบการวเิคราะหท์างเคมีไฟฟ้าแบบแม่นยาํ Dosing & Control ซึ�งควรจะใชง้านโดยช่างเทคนิคที�มี

ผูใ้ชง้านติดปัญหาการใชง้านหรือการติดตั�งโปรดติดตอ่ฝ่ายบริการของทางบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนการติดตั�งเซ็นเซอร์ที�เหมาะสมและการตั�งคา่

ซึ�งควรจะใชง้านโดยช่างเทคนิคที�มี

PONPE



 

1. ลกัษณะการใช้งาน 

PONPE 590 pH CONTROLLER เป็นเครื�องวดัคา่ 

ออนไลนไ์ด ้  PONPE 590 pH CONTROLLER 

ความแม่นยาํสูงในการวดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา้จอแบบ LCD มีแสงสีขาวง่ายสาํหรับการใชง้าน

 สามารถใชส้ารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐาน

 เซนเซอร์วดัอุณหภูมิสามารถเลือกใช้

 การปรับเทียบสามารถปรับเทียบเองไ

 สามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเนื�องภายใตส้ภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรม

 มีสญัญาณเอาทพ์ตุท ์4-20 mA 

 มีฟังกช์ั�นการควบคุม High / Low และการควบคมุการหน่วงเวลา

 สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟมีหลายรูปแบบใหเ้ลือกตามรุ่นต่างๆสามารถป้อนกระแสไฟ 

 

1.1 หลกัการทาํงาน 

เมื�อเกิดการเปลี�ยนแปลงของความต่างศกัดิ� ไฟฟ้า

ยงัเครื�องหลงัจากแปลงและคาํนวณสญัญาณแลว้ค่า 

1.2 การใชป้ระโยชน ์

เครื�องมือนี�ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการตรวจวดัคา่ 
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เป็นเครื�องวดัคา่ pH ที�ไดรั้บความนิยมและตวัเครื�องสามารถวดัและควบคุมคา่ 

pH CONTROLLER ในชุดจะมีเซนเซอร์วดัคา่ pHมาใหพ้ร้อมใชง้าน ตวัเครื�องง่ายต่อการติดตั�งและมี

มีแสงสีขาวง่ายสาํหรับการใชง้าน 

มาตรฐานได ้6 ชนิดตามมาตรฐานสากล 

ใชไ้ดซึ้�งจะช่วยลดตน้ทุนต่อการเปลี�ยนอปุกรณ์ 

การปรับเทียบสามารถปรับเทียบเองไดซึ้�งเป็นเรื�องง่ายสาํหรับการปรับเทียบทั�งในและนอกสถานที�

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเนื�องภายใตส้ภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรม 

และการควบคุมการหน่วงเวลา  

สามารถเลือกแหล่งจ่ายไฟมีหลายรูปแบบใหเ้ลือกตามรุ่นต่างๆสามารถป้อนกระแสไฟ AC/DC,

ลี�ยนแปลงของความต่างศกัดิ� ไฟฟ้าและเมื�อประจ ุH + ส่งผลต่อเซ็นเซอร์ที�ถูกติดตั�

หลงัจากแปลงและคาํนวณสญัญาณแลว้ค่า PH จะแสดงคา่บนหนา้จอ 

เครื�องมือนี�ใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการตรวจวดัคา่ pH ในระบบบาํบดันํ�าเสียเพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม

ที�ไดรั้บความนิยมและตวัเครื�องสามารถวดัและควบคุมคา่ pH แบบ

มาใหพ้ร้อมใชง้าน ตวัเครื�องง่ายต่อการติดตั�งและมี

ในและนอกสถานที� 

AC/DC,โดยไมมี่ขั�ว 

ติดตั�ง ค่าที�เปลี�ยนแปลงจะส่งไป

ในระบบบาํบดันํ�าเสียเพื�อรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

PONPE

https://www.ponpe.com/ph-controller.html


 

1.3 หมวดหมู่ 

รุ่น ไฟฟ้า 

PONPE 590 

pH CONTROLLER 

AC 220V

 

***หมายเหตุ*** 

 *** ควรวางเครื�องไวใ้นที�แหง้ถา้ตวัเครื�องโดนนํ�าหรือความชื�นอาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายได้

 *** ควรใหค้วามสาํคญักบัแหล่งจ่ายไฟก่อนและการเชื�อมตอ่สายไฟ
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 ความถี� Hz โหมดการทาํงาน 

AC 220V 50/60 Instrument/transmitter 

TE

ควรวางเครื�องไวใ้นที�แหง้ถา้ตวัเครื�องโดนนํ�าหรือความชื�นอาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายได้

ควรใหค้วามสาํคญักบัแหล่งจ่ายไฟก่อนและการเชื�อมตอ่สายไฟ 

  

ชนิดหวัวดั 

pH plug-in sensor; 

TE-1230-14temperature sensor 

ควรวางเครื�องไวใ้นที�แหง้ถา้ตวัเครื�องโดนนํ�าหรือความชื�นอาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

PONPE



 

1.4 คณุลกัษณะตวัเครื�อง 

รุ่น 

ช่วงวดั pH 

 Temp. 

ความละเอียด 
pH 

Temp. 

ความแม่นยาํ 
pH 

Temp. 

Approximate input impedance

นํ�ายามาตรฐาน 

ช่วงอณุหภูมิชดเชยอตัโนมติั

(4~20)mA 

characteristics

Loop resistance

accuracy

Control contact 
Electrical contacts

Loop capacity

Power consumption 

สภาพแวดลอ้ม

ใชง้าน 

อุณหภมิู

ความชื�น

Storage environment 

ขนาดเครื�อง 

ขนาดช่องติดตั�ง 

รูปแบบการติดตั�ง 
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pH CONTROLLER 

PONPE 590 pH Transmitting controller

 
0.00~14.00 

 (0.0~50.0)°C ชดเชยความผิดพลาดอตัโนมตัิ

0.01 

 0.1º 

0.1 

 ±0.5° 

Approximate input impedance 3×1011Ω 

pH คา่: 10.00; 9.18; 7.00; 6.86; 4.01

ช่วงอณุหภูมิชดเชยอตัโนมติั 
(0~50)°C (25°c  มาตรฐาน

ตั�งคา่เอง หรือ ตั�งคา่แบบอตัโนมติั

characteristics Isolated, fully adjustable, reverible, instrument/transmitter for selection

Loop resistance 500Ω (Max), DC 24V 

accuracy ±0.1mA 

Electrical contacts Double relay SPST-NO, return model

Loop capacity AC 220V/AC 110V 2A(Max)；DC 24V 2A(Max)

< 3W 

อุณหภมิู (0~50)º 

ความชื�น ≤85%RH (อากาศไม่บีบอดั

Temp.(-20-60) °C ; relative humidity: ≤85%RH 

96mm×96mm×105mm (H×W×D

91mm×91mm (H×W) 

Panel mounted, fast installation

PONPE 590 pH Transmitting controller 

ชดเชยความผิดพลาดอตัโนมตัิ 

4.01; 4.00 

มาตรฐาน) 

ตั�งค่าเอง หรือ ตั�งค่าแบบอตัโนมตัิ 

instrument/transmitter for selection 

 

return model 

DC 24V 2A(Max) 

อากาศไม่บีบอดั) 

 (none condensation) 

H×W×D) 

 

fast installation PONPE



 

2. การตดิตั�ง 
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Top view (มุมดา้นบน) 

 

 

Side view (มุมดา้นขา้ง) PONPE



 

2.1 การติดตั�งตวัเครื�อง 

PONPE 590 pH CONTROLLER สามารถติดตั�งไ

1. ใส่อปุกรณ์ตวัยดึลงในรูยดึ 44mmX92mm (HxW)

2. ดนัตวัยดึดา้นขา้งตวัเครื�อง และยดึเครื�อง

***อยา่วางเครื�องใตแ้สงแดดเนื�องจากรังสียวูจีะทาํใหห้นา้จอ 

2.2 การเชื�อมตอ่ไฟฟ้า 

สายโพรบไม่ควรอยูร่วมกบัสายไฟที�มี

โพรบควรมีระยะห่างประมาณ 30ซม. จากสายประเภทอื�นๆ และเชื�อมต่อ 

การเชื�อมตอ่สายไฟและสายสญัญาณตามแผนภาพดา้นล่าง

***ใหส้งัเกตเครื�องหมายของแหล่งจ่ายไฟวา่ ตวัเครื�องใหใ้ชไ้ฟเท่าไร
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สามารถติดตั�งไดง้่าย โปรดทาํตามขั�นตอนต่อไปนี�  

44mmX92mm (HxW) 

และยดึเครื�อง 

อยา่วางเครื�องใตแ้สงแดดเนื�องจากรังสียวูจีะทาํใหห้นา้จอ LED เสียหาย*** 

ที�มีความถี�สูงและแรงดนัสูงดงันั�นควรแยกออกจากกนัเพื�อหลีกเลี�ยง

จากสายประเภทอื�นๆ และเชื�อมต่อ Ground ดว้ย 

เชื�อมตอ่สายไฟและสายสญัญาณตามแผนภาพดา้นล่าง 

 
 

ใหส้งัเกตเครื�องหมายของแหล่งจ่ายไฟวา่ ตวัเครื�องใหใ้ชไ้ฟเท่าไร         

 

เพื�อหลีกเลี�ยงสญัญาณรบกวนสาย

 

PONPE



 

การเชื�อมตอ่สายไฟ 

INPUT เชื�อมตอ่เซ็นเซอร์วดัคา่ 

REF เชื�อมตอ่เซ็นเซอร์วดัคา่ 

CELL-T ต่อเทอร์มินอลที�รับของ เซนเซอร์อุณหภูมิ

GND เชื�อมตอ่ขั�วต่อสายดินของ เซนเซอร์อุณหภมิู 

I+/I- โหมดเครื�อง 

T+/T- รูปแบบการส่งสญัญาณ 

Hi ขั�วตอ่

Low ขั�วตอ่เทอร์มินลัการควบคุมสญัญาณเตือนค่าตํ�า

0V/220V ใชไ้ฟ 

NC ช่องเทอร์มินอลสาํรอง

EARTH ขั�วตอ่ป้องกนัความเขา้กนัไดท้างแม่เหลก็ไฟฟ้า
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เชื�อมตอ่เซ็นเซอร์วดัคา่ pH (สายโปร่งใส) 

เชื�อมตอ่เซ็นเซอร์วดัคา่ pH (สายป้องกนั) 

ต่อเทอร์มินอลที�รับของ เซนเซอร์อุณหภูมิ (สีแดง) 

เชื�อมตอ่ขั�วต่อสายดินของ เซนเซอร์อุณหภมิู (สีดาํ) 

โหมดเครื�อง (ใชไ้ฟจากเครื�องมือ) 

รูปแบบการส่งสญัญาณ (ภายนอก) 

ขั�วตอ่เทอร์มินอลควบคุมสญัญาณเตือนคา่สูง 

ขั�วตอ่เทอร์มินลัการควบคุมสญัญาณเตือนคา่ตํ�า 

ใชไ้ฟ AC 220V (PONPE 590 pH CONTROLLER meter) 

ช่องเทอร์มินอลสาํรอง 

ขั�วตอ่ป้องกนัความเขา้กนัไดท้างแม่เหลก็ไฟฟ้า 

PONPE



 

2.3 แผนภาพของเอาตพ์ตุ 4-20mA 

2.4 การเชื�อมตอ่รีเลยค์วบคุม 
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โหมดการใชง้าน 4-20mA 

 
รูปแบบการส่งสญัญาณ 4-20mA 

แผนภาพการเดินสายไฟในการใชง้านรีเลยค์วบคุม 

 

 PONPE



 

2.5 โหมดควบคุม 

2.6 แบบการติดตั�งเซนเซอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เซนเซอร์วดัค่าความเป็นกรด – ด่าง 
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ภาพแสดงการใช้งานการตั�งค่า สูง/ตํ�า ของค่า pH  

  

   เซนเซอร์วดัค่ากรด-ด่างแบบแกว้  เซนเซอร์วดัค่ากรด

 

เซนเซอร์วดัค่ากรด-ด่างแบบ plug-in PONPE



 

2.6.1 วิธีการติดตั�งเซนเซอร์ 

             Flow device P34A

 

 

 

 

 

 

 

 

P16 ติดตั�งใตน้ํ� า                         

 

**หมายเหตุ: แนะนาํใหใ้ชอุ้ปกรณ์ที�ช่วยในการไหลเวยีนของนํ�า
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Flow device P34A    Flow device P34B 

ติดตั�งใตน้ํ�า                                  P33  ติดตั�งเซนเซอร์ PH และเซนเซอร์อุณหภูมิ

แนะนาํใหใ้ชอุ้ปกรณ์ที�ช่วยในการไหลเวยีนของนํ�า 

Inlet 

 

และเซนเซอร์อุณหภูมิ 

Outlet 

PONPE



 

2.6.2 ขอ้กาํหนดในการติดตั�ง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลาง 1 1/4 "NPSC ตรงขอ้ต่อทอ่แบบติดตั�ง

ตรงหรือลาดเอียงติดตั�งไดไ้มเ่กิน 

การติดตั�งในแนวนอนไม่แนะนาํ
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 ตรงขอ้ต่อท่อแบบติดตั�ง

ตรงหรือลาดเอียงติดตั�งไดไ้มเ่กิน 30 º 

ดา้นล่าง 3/4 "NPT ตวัปรับเกลียวแบบ 

Taper Upright ติดตั�งหรือติดตั�งเอียงไม่

30 

การติดตั�งในแนวนอนไม่แนะนาํ การตดิตั �งย้อนกลบัหรือแบบกลบัหวั ไม่

แนะนํา 

 

  ตวัปรับเกลียวแบบ 

ติดตั�งหรือตดิตั�งเอียงไม่เกิน 

หรือแบบกลบัหวั ไม่

PONPE



 

3.  การตั�งค่า 

สามารถตั�งคา่พารามิเตอร์หลงัจากเชื�

ในโหมดของการวดัที�คุณตอ้งการจะใชง้าน

การใชง้านปุ่ มกดต่างๆ 
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หลงัจากเชื�อมต่อเครื�องและเซนเซอร์ โดยเขา้สู่โหมดการตั�งคา่เพื�อเลือกใชก้ารตั�งคา่พารามิเตอร์

ในโหมดของการวดัที�คุณตอ้งการจะใชง้าน โดยแต่ละพารามิเตอร์จะมีเมนูการใชง้านที�แตกตา่งกนั

 

เมนูหลกั 

เลือกใชก้ารตั�งค่าพารามิเตอร์

โดยแต่ละพารามิเตอร์จะมีเมนูการใชง้านที�แตกตา่งกนั 

 PONPE



 

สามฟังกช์ั�นแสดงบนอินเทอร์เฟซหลกั

เวลาปัจจุบนั ตวัเลขหมายถึงขอ้มูลการวดัหรือรายการเมนู

 
- 12 - 

สามฟังก์ชั�นแสดงบนอินเทอร์เฟซหลกั: พื�นที�ดา้นบนเป็นแถบเมนูซึ�งจะแนะนาํการใชง้าน พื�นที�ดา้นขวาจะแสดงหน่วยวดั

เวลาปัจจุบนั ตวัเลขหมายถึงขอ้มูลการวดัหรือรายการเมนู 

 

พื�นที�ดา้นบนเป็นแถบเมนูซึ�งจะแนะนาํการใชง้าน พื�นที�ดา้นขวาจะแสดงหน่วยวดั

 

 

PONPE



 

PONPE 590 เครื�องวดัค่า pH CONTROLLER

 โหมดการวดั: การแสดงผลปกติ, การแสดงผลชั�วคราว

 โหมดการตั�งคา่: การตั�งคา่พารามิเตอร์

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  โหมดจอแสดงผล

หนา้จอการวดัปกติ 

หลงัจาก
ไม่มีการ
ตั�งค่า
ต่างๆใน
ช่วงเวลา 
90วนิาที�
จะกลบัสู่
หนา้จอ
ปกติ 
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pH CONTROLLER 

การแสดงผลชั�วคราว 

การตั�งคา่พารามิเตอร์ 

  

 กดปุ่ ม   เพื�อดูสถานะการวดั 

 ถา้ไม่ใช้งานภายใน 5 วินาที จะกบัสู้หน้าจอการวดั
 กดปุ่ ม  เพื�อดูสถานะการวดั 

ออฟไลน์ 

เช็คอุณหภมิู

เช็ค 

กดปุ่ม คา้ง เพื�อดูสถานการณ์วดัค่า pH 

กดปุ่ม คา้งเพื�อเลือกค่านํ� ายาในการปรับเทียบ 
Buffer solution คา่นํ �ายามาตราฐานในการ

ปรับเทียบ
  

โหมดการตั �งค่า 

เมนูการใช ้

*** 

*** 

คา่นํ�ายามาตรฐาน

ปรับเทียบ 

การปรับเทียบแบบออฟไลน์

 

เช็คอุณหภมิู 

เช็ค mV  

  โหมดการวดั 

จอแสดงผล 

Buffer solution คา่นํ �ายามาตราฐานในการ
 มาตรฐานในการ

การปรับเทียบแบบออฟไลน ์

ในการวดัคา่นี�
ไม่มีฟังกช์ั�น 
ORP. 

PONPE



 

3.1 โหมดการวดั 

3.1.1 จอแสดงผลปกติ 

เครื�องจะแสดงคา่ pH ปัจจุบนัหลงัจากเปิดเครื�อง

3.1.2 การแสดงผลชั�วขณะ 

 ตรวจสอบอณุหภูมิปัจจุบนัใหก้ดปุ่ ม 

เครื�องจะกลบัสู่หนา้จอปกติ ภายในหา้วิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 โหมดการตั�งคา่ 

พารามิเตอร์บางตวัไดรั้บการตั�งค่าจากโรงงาน หากสภาพแวดลอ้มการทดสอบเปลี�ยนไป 

คา่การแจง้เตือน) โปรดตรวจสอบพารามิเตอร์ที�อยูใ่นเมนูต่างๆ  

3.2.1 การเลือกฟังกช์นั 

เลือกฟังกช์ั�น"pH" โดยการกดปุ่ม

 

 

 
- 14 - 

ปัจจุบนัหลงัจากเปิดเครื�อง 

ตรวจสอบอณุหภูมิปัจจุบนัใหก้ดปุ่ ม            ภายใตส้ถานะการวดัค่า pH จะทาํการตรวจสอบคา่ 

เครื�องจะกลบัสู่หนา้จอปกติ ภายในหา้วนิาทีหากไมมี่การตั�งคา่ใดๆ 

พารามิเตอร์บางตวัไดรั้บการตั�งคา่จากโรงงาน หากสภาพแวดลอ้มการทดสอบเปลี�ยนไป (เช่น การเปลี�ยนขั�วไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบพารามิเตอร์ที�อยูใ่นเมนูต่างๆ   

โดยการกดปุ่ม          จากนั�นกดปุ่ ม           เพื�อบนัทึกการตั�งค่าและเขา้สู่การตั�งค่าพารามิเตอร์ถดัไป

ฟังกช์ั�น หนา้จอแสดงผล pH 

ตั �งคา่ 4 mA   4 mA  กระพริบ 

ตั�งค่า 20 mA 20 mA กระพริบ 

ตั�งค่าการแจง้เตือน Hi   Hi กระพริบ 

ตั�งค่าการแจง้เตือน Lo  Lo กระพริบ 

ตั�งคา่การหน่วง “Hi”   “ Lo”  กระพริบ  

ตั�งค่า Temp, Comp “H”    “A”  กระพริบ 

จะทาํการตรวจสอบคา่ mV ปัจจุบนัใหก้ดปุ่ ม           

เช่น การเปลี�ยนขั�วไฟฟ้า, การตั�ง

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�งคา่พารามิเตอร์ถดัไป  PONPE



 

3.2.2 การตั�งคา่ 4mA  

เมื�อหนา้จอแสดง "4mA"  กดปุ่ ม        

เพื�อป้อนค่าพเีอชที�แทจ้ริงลงไป และกดปุ่ม          

3.2.3 การตั�งคา่ 20mA 

เมื�อหนา้จอแสดง "20mA"  กดปุ่ ม         

เพื�อป้อนค่าพเีอชที�แทจ้ริงลงไป และกดปุ่ม          

3.2.4 การตั�งคา่การแจง้เตือน High

หนา้จอจะแสดงคาํวา่ "Hi" หลงัจากเขา้ของการตั�งคา่การเตือนคา่สูงสุดจากนั�นกดปุ่ ม         

เพื�อป้อนค่าจากนั�นกดปุ่ ม           เพื�อป้อนคา่ที�ตอ้งการตั�ง

ถดัไป  

3.2.5 การตั�งคา่การแจง้เตือน Low

หนา้จอจะแสดงคาํวา่ "Lo" หลงัจากเขา้ของการตั�งคา่การเตื

ป้อนคา่จากนั�นกดปุ่ ม           เพื�อป้อนคา่ที�ตอ้งการตั�ง

ถดัไป  

3.2.6 การตั�งคา่การหน่วงของสญัญาณเตือน

เมื�อ "Hi" และ "Lo" ปรากฏขึ�นบนหนา้จอในเวลาเดียวกนั ตั�งค่าการหน่วงของคา่

ตวัเลขเพื�อป้อนค่าจากนั�นกดปุ่ ม          เพื�อป้อนคา่ที�ตอ้งการตั�ง

คา่พารามิเตอร์ถดัไป 

3.2.7 การตั�งอณุหภูมิ 

เมื�อ “H” หรือ “A” กระพริบบนหนา้จอแสดงผล กดปุ่ ม          เพื�อทาํค่าชดเชยอณุหภูมิเอง

ชดเชยอณุหภูมิอตัโนมติั (A25.0°C)  (การชดเชยอุณหภูมิโดยอตัโนมติัจาํเป็นตอ้งต่อเซ็นเซอร์วดัอณุหภูมิ 

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�งคา่พารามิเตอร์ถดัไป

3.3 การปรับเทียบเซนเซอร์  

3.3.1 การปรับเทียบ 

PONPE 590 pH CONTROLLER

ตรวจสอบคณุภาพของเซนเซอร์อีกทางนึงดว้ย

1. บฟัเฟอร์มาตรฐานปกติ 10.

2. ถา้สารตวักลางเป็นกรดหรือด่างโปรดเลือกการปรับเที

3.ก่อนการปรับเทียบกรุณาอ่านคาํแนะนาํอยา่งละเอียดและจดัเตรียมสารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐาน

4.ปรับเทียบโดยใชน้ํ�ายามาตรฐาน

5.  ถา้เซ็นเซอร์ที�มีการเก็บเป็นเวลานานใหใ้ส่ลงในนํ�าหรือแช่ลงในสารละลาย 

ปรับเทียบ 
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กดปุ่ ม         เพื�อเลือกตาํแหน่งของตวัเลขการป้อนขอ้มูล จากนั�นกด

เพื�อป้อนค่าพเีอชที�แทจ้ริงลงไป และกดปุ่ม           เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�งคา่พารามิเตอร์ถดัไป

กดปุ่ ม         เพื�อเลือกตาํแหน่งของตวัเลขการป้อนขอ้มูล จากนั�นกดปุ่ ม

เพื�อป้อนค่าพเีอชที�แทจ้ริงลงไป และกดปุ่ม            เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�งค่าพารามิเตอร์ถดัไป

High 

หลงัจากเขา้ของการตั�งคา่การเตือนคา่สูงสุดจากนั�นกดปุ่ ม         

จากนั�นกดปุ่ ม           เพื�อป้อนคา่ที�ตอ้งการตั�งHi และกดปุ่ ม           เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�งคา่พารามิเตอร์

Low 

หลงัจากเขา้ของการตั�งคา่การเตือนค่าสูงสุดจากนั�นกดปุ่ม        

ป้อนคา่จากนั�นกดปุ่ ม           เพื�อป้อนคา่ที�ตอ้งการตั�งHi และกดปุ่ม           เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�งค่าพารามิเตอร์

การตั�งคา่การหน่วงของสญัญาณเตือน 

ปรากฏขึ�นบนหนา้จอในเวลาเดียวกนั ตั�งค่าการหน่วงของคา่ pH กดปุ่ ม          เพื�อเลือกตาํแหน่ง

ตวัเลขเพื�อป้อนค่าจากนั�นกดปุ่ ม          เพื�อป้อนคา่ที�ตอ้งการตั�งHi และกดปุ่ม           เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�ง

กระพริบบนหนา้จอแสดงผล กดปุ่ ม          เพื�อทาํค่าชดเชยอณุหภูมิเอง

การชดเชยอุณหภูมิโดยอตัโนมติัจาํเป็นตอ้งต่อเซ็นเซอร์วดัอณุหภูมิ 

งคา่และเขา้สู่การตั�งค่าพารามิเตอร์ถดัไป 

PONPE 590 pH CONTROLLER แนะนาํใหมี้การปรับเทียบเซนเซอร์เพื�อการวดัที�ถูกตอ้งและแม่นยาํและยงัเป็นการ

ตรวจสอบคณุภาพของเซนเซอร์อีกทางนึงดว้ย 

.00 \ 9.18 \ 7.00 \ 6.86 \ 4.00 \ 4.01 

ถา้สารตวักลางเป็นกรดหรือด่างโปรดเลือกการปรับเทียบสองจุดใชส้ารละลายบฟัเฟอร์

ก่อนการปรับเทียบกรุณาอ่านคาํแนะนาํอยา่งละเอียดและจดัเตรียมสารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐาน

ปรับเทียบโดยใชน้ํ�ายามาตรฐาน 

ถา้เซ็นเซอร์ที�มีการเก็บเป็นเวลานานใหใ้ส่ลงในนํ�าหรือแช่ลงในสารละลาย KCL เป็นเวลา 

เพื�อเลือกตาํแหน่งของตวัเลขการป้อนขอ้มูล จากนั�นกดปุ่ม 

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�งคา่พารามิเตอร์ถดัไป 

เพื�อเลือกตาํแหน่งของตวัเลขการป้อนขอ้มูล จากนั�นกดปุ่ม 

เพื�อบนัทึกการตั�งค่าและเขา้สู่การตั�งคา่พารามิเตอร์ถดัไป 

หลงัจากเขา้ของการตั�งคา่การเตือนค่าสูงสุดจากนั�นกดปุ่ม         เพื�อเลือกตาํแหน่งตวัเลข

และกดปุ่ ม           เพื�อบนัทึกการตั�งค่าและเขา้สู่การตั�งคา่พารามิเตอร์

าสูงสุดจากนั�นกดปุ่ม        เพื�อเลือกตาํแหน่งตวัเลขเพื�อ

และกดปุ่ม           เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การตั�งค่าพารามิเตอร์

กดปุ่ ม          เพื�อเลือกตาํแหน่ง

และกดปุ่ม           เพื�อบนัทึกการตั�งค่าและเขา้สู่การตั�ง

กระพริบบนหนา้จอแสดงผล กดปุ่ ม          เพื�อทาํคา่ชดเชยอณุหภูมิเอง (H25.0°C) หรือทาํการ

การชดเชยอุณหภูมิโดยอตัโนมติัจาํเป็นตอ้งต่อเซ็นเซอร์วดัอณุหภูมิ NTC10K) และกดปุ่ ม           

ที�ถูกตอ้งและแม่นยาํและยงัเป็นการ

ยบสองจุดใชส้ารละลายบฟัเฟอร์สองชนิด 

ก่อนการปรับเทียบกรุณาอ่านคาํแนะนาํอยา่งละเอียดและจดัเตรียมสารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐาน 

เป็นเวลา 12 ชั�วโมงแลว้จึงนาํมา

PONPE



 

3.3.2 การปรับเทียบ 

1. เลือกนํ�ายาบฟัเฟอร์มาตรฐานที�ถูกตอ้งเพื�อปรับเทียบ

2. กดปุ่ ม         เป็นเวลา 3 วนิาทีจะเขา้สู่การปรับเทียบบฟัเฟอร์มาตรฐ

ปุ่ ม           เพื�อบนัทึกและเขา้สู่การปรับเทียบบฟัเฟอร์มาตรฐานโดยการกด

3.เมื�อ "C10.0" และคา่ pH กะพริบ

ปรับเทียบถดัไป 

4.ใส่เซนเซอร์ที�สะอาดลงในสารละลายบฟัเฟอร์ 

5.กดปุ่ ม            เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การปรับเทียบครั� งต่อไปดึงเซ็นเซอร์ออกและทาํความสะอาดจากนั�นใส่

ลงในสารละลายบฟัเฟอร์คา่ต่อไป 

6.ตรวจสอบสารละลายบฟัเฟอร์

ขั�นตอนการปรับเทียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.3 การปรับเทียบแบบออฟไลนห์รือการปรับเทียบดว้ยตวัเอง

Clean 
water 

clean the 
sensor

10.00
Calibration 
solution 

Temp. imput

10.00/9.18
solution

9

Put sensor into selected buffer solution to 

Calib
rate

clean
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เลือกนํ�ายาบฟัเฟอร์มาตรฐานที�ถูกตอ้งเพื�อปรับเทียบ 

วนิาทีจะเขา้สู่การปรับเทียบบฟัเฟอร์มาตรฐานวดัค่า pH ใหป้้อนอณุหภูมิปัจจุบนัจากนั�นกด

ปุ่ม           เพื�อบนัทึกและเขา้สู่การปรับเทียบบฟัเฟอร์มาตรฐานโดยการกด 

กะพริบ หมายถึงการเขา้สู่การเลือกนํ�ายาบฟัเฟอร์มาตรฐาน จากนั�นกด 

ใส่เซนเซอร์ที�สะอาดลงในสารละลายบฟัเฟอร์ 3-5 นาที 

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การปรับเทียบครั� งต่อไปดึงเซ็นเซอร์ออกและทาํความสะอาดจากนั�นใส่

ตรวจสอบสารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐานและปรับใหม่เมื�อหนา้จอแสดง "Error"   

การปรับเทียบแบบออฟไลนห์รือการปรับเทียบดว้ยตวัเอง 

7.00/6.86
solution

Clean 
water 

clean the 
sensor

4.01/
solution

7.00 4.019.18 6.86

Clean 
water 

clean the 
sensor

Put sensor into selected buffer solution to 
calibrate

calib
rate

calib
rate

cleanclean

ใหป้้อนอณุหภูมิปัจจุบนัจากนั�นกด

หมายถึงการเขา้สู่การเลือกนํ�ายาบฟัเฟอร์มาตรฐาน จากนั�นกด   และเขา้สู่เมนู

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และเขา้สู่การปรับเทียบครั� งต่อไปดึงเซ็นเซอร์ออกและทาํความสะอาดจากนั�นใส่

4.00
solution

4.00
Measurement 

main 
enterface

Clean 
water 

clean the 
sensor

Put sensor into selected buffer solution to 

clean

PONPE



 

 เมื�อการปรับเทียบไม่ไดใ้หด้าํเนินการปรับเทียบคา่ความลาดชนัของเซ็นเซอร์โดยนาํอุปกรณ์ไปยงั หอ้งปฏิบติัการและ

นาํสารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐานและทาํการจดบนัทึกค่า 

การป้อนค่านี� เพื�อใชก้ารปรับเทียบแบบออฟไลน์หรือเรี

 กดปุ่ ม   คา้งไว ้3วนิาที ภายใตส้ถานะการวดัคา่ 

มาตรฐานแตกต่างกนั กดปุ่ ม เพื�อบนัทึกและเขา้สู่เมนูหลกั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คา่อินพตุ mV ไม่ถกูตอ้งระหวา่งการปรับเทียบหนา้จอจะแสดง

กดปุ่ ม เพื�อทาํการปรับเทียบและกด

 

 

 

4. การบํารุงรักษา 

pH  10.00 pH  9.18 

Input mV value Input mV value 
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เมื�อการปรับเทียบไม่ไดใ้หด้าํเนินการปรับเทียบคา่ความลาดชนัของเซ็นเซอร์โดยนาํอุปกรณ์ไปยงั หอ้งปฏิบติัการและ

นาํสารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐานและทาํการจดบนัทึกค่า mV ที�สอดคลอ้งกนัของสารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐานในอุณหภูมิหอ้ง

การป้อนค่านี� เพื�อใชก้ารปรับเทียบแบบออฟไลน์หรือเรียกวา่การปรับเทียบค่าดว้ยตนเอง 

วนิาที ภายใตส้ถานะการวดัคา่ pH ป้อนคา่ mV ที�สอดคลอ้งกนัในสารละลายบฟัเฟอร์ที�

เพื�อบนัทึกและเขา้สู่เมนูหลกั 

ไม่ถกูตอ้งระหวา่งการปรับเทียบหนา้จอจะแสดง Error ขึ�น 

เพื�อทาํการปรับเทียบและกด  เพื�อเขา้สู่การปรับเทียบครั� งตอ่ไป 

        pH 

กดปุ่ ม  

ปรับเทียบแบบออฟไลน ์ 

pH  7.00 pH  6.86 pH  4.01

Input mV value Input mV value Input mV value

เมื�อการปรับเทียบไม่ไดใ้หด้าํเนินการปรับเทียบคา่ความลาดชนัของเซ็นเซอร์โดยนาํอุปกรณ์ไปยงั หอ้งปฏิบติัการและ

ที�สอดคลอ้งกนัของสารละลายบฟัเฟอร์มาตรฐานในอุณหภูมิหอ้ง

ที�สอดคลอ้งกนัในสารละลายบฟัเฟอร์ที�

pH  4.01 pH  4.00 

Input mV value Input mV value PONPE



 

4.1 การบาํรุงรักษาเซนเซอร์ 

4.1.1 หลีกเลี�ยงการเกบ็แหง้เป็นเวลานานควรเกบ็เซ็นเซอร์ไวใ้นฝาครอบดว้ยสารละลาย 

4.1.2 ทาํความสะอาดเซ็นเซอร์และปรับเทียบเป็นประจาํ

4.1.3. ในกรณีที�มีสิ�งแขวนลอยอยูใ่หล้า้งดว้ย 

4.1.4 วางเซนเซอร์ลงในสารละลาย 

4.1.5 สารละลายบฟัเฟอร์มีคา่แตกต่างกนัและอุณหภูมิที�แตกต่างกนัดงันั�นโปรดยนืยนัอุณหภูมิของสารละลายบฟัเฟอร์ใน

การปรับเทียบ 

4.2 การใชเ้ซ็นเซอร์ 

4.2.1 เซ็นเซอร์ pH ไม่แนะนาํใหเ้กบ็ไวเ้ป็นเวลานาน

4.2.2 เซนเซอร์มีลกัษณะเป็นฟิลม์แกว้ที�ละเอียดอ่อน 

เขม้ขน้สูง 

4.2.3 ส่วนที�เป็นสารเคมีของเซนเซอร์คือแกว้โปรดป้องกนัอยา่งระมดัระวงัในระหวา่งการขนส่งและการเกบ็รักษา

4.2.4 ทาํความสะอาดเซ็นเซอร์ในเวลาปกติโด

กรดและสารกดักร่อนในการทาํความสะอาดเซ็นเซอร์

4.2.5 สญัญาณคา่ pH เป็นสญัญาณที�ถูกรบกวนไดง่้าย

4.2.6 สายวดัใชส้าํหรับการใชง้านพเิศษไม่อนุญาตใหมี้การตดัหรือ
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หลีกเลี�ยงการเกบ็แหง้เป็นเวลานานควรเกบ็เซ็นเซอร์ไวใ้นฝาครอบดว้ยสารละลาย KCl 

ทาํความสะอาดเซ็นเซอร์และปรับเทียบเป็นประจาํ 

ในกรณีที�มีสิ�งแขวนลอยอยูใ่หล้า้งดว้ย HCl หรือ NaOH solution ใน 0.01mol / L แลว้ลา้งออกดว้ยนํ�าสะอาด

วางเซนเซอร์ลงในสารละลาย 3.5 mol / L KCL เป็นเวลา 6 ชั�วโมงก่อนใชง้าน 

ายบฟัเฟอร์มีคา่แตกต่างกนัและอุณหภูมิที�แตกต่างกนัดงันั�นโปรดยนืยนัอุณหภูมิของสารละลายบฟัเฟอร์ใน

ไม่แนะนาํใหเ้กบ็ไวเ้ป็นเวลานาน 

ฟิลม์แกว้ที�ละเอียดอ่อน หา้มใชก้บัวสัดุไฮโดรเจนฟลูออริกกรดฟลูออรีนและซลัเฟตที�มีความ

ส่วนที�เป็นสารเคมีของเซนเซอร์คือแกว้โปรดป้องกนัอยา่งระมดัระวงัในระหวา่งการขนส่งและการเกบ็รักษา

ทาํความสะอาดเซ็นเซอร์ในเวลาปกติโดยใชน้ํ�ายาทาํความสะอาดแบบลา้งและนํ�ายาที�เป็นกลาง

กรดและสารกดักร่อนในการทาํความสะอาดเซ็นเซอร์ 

เป็นสญัญาณที�ถูกรบกวนไดง่้ายสายเคเบิลเก็บควรแยกต่างหาก อยา่ผสมสายเขา้ดว้ยกนั

สายวดัใชส้าํหรับการใชง้านพเิศษไม่อนุญาตใหมี้การตดัหรือต่อสายใหม่ 

KCl ใน 3.0 mol/L. 

แลว้ลา้งออกดว้ยนํ�าสะอาด 

ายบฟัเฟอร์มีคา่แตกต่างกนัและอุณหภูมิที�แตกต่างกนัดงันั�นโปรดยนืยนัอุณหภูมิของสารละลายบฟัเฟอร์ใน

หา้มใชก้บัวสัดุไฮโดรเจนฟลูออริกกรดฟลูออรีนและซลัเฟตที�มีความ

ส่วนที�เป็นสารเคมีของเซนเซอร์คือแกว้โปรดป้องกนัอยา่งระมดัระวงัในระหวา่งการขนส่งและการเกบ็รักษา 

และนํ�ายาที�เป็นกลาง ไม่ใช ้  สารละลาย

สายเคเบิลเก็บควรแยกต่างหาก อยา่ผสมสายเขา้ดว้ยกนั 

PONPE




