
 
 

CONDUCTIVITY CONTROLLER 

 

 

 

 

 

 

คู่มอืการใช้งาน 

CONDUCTIVITY CONTROLLER รุ่น PONPE 595

 

PONPE 595 

 PONPE



 
 

ขอขอบคณุผูใ้ชง้านที�เลือกใชเ้ครื�องมือวดัคา่ 

เหมาะสมและการตั�งคา่ของพารามิเตอร์ต่างๆ

ขอ้แนะนาํก่อนการติดตั�ง 

1. อ่านคูมื่ออยา่งละเอียดในส่วนของการติดตั�งและการใชง้านของตวัเครื�องเพื�อหลีกเลี�ยงการทาํงานที�ไม่ถูกตอ้งและ

ขอ้ผดิพลาดในการวดัและเพื�อป้องกนัความเสียหายที�จะเกิดขึ�น

2. เครื�องมือนี�ใชใ้นการวดัค่าความนาํไฟฟ้าเคมีใน

ความรู้ 

3. หากพบปัญหาในการใชง้านและการติดตั�งสามารถติดตอ่มาทางบริษทั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคณุผูใ้ชง้านที�เลือกใชเ้ครื�องมือวดัคา่ Conductivity Controller รุ่น PONPE 595 ในส่วนการติดตั�งเซ็นเซอร์ที�

เหมาะสมและการตั�งคา่ของพารามิเตอร์ต่างๆ ใหม้ีประสิทธิภาพ ดงันั�นโปรดอ่านคูมื่อนี�อยา่งรอบคอบก่อนการติดตั�ง

อ่านคูมื่ออยา่งละเอียดในส่วนของการติดตั�งและการใชง้านของตวัเครื�องเพื�อหลีกเลี�ยงการทาํงานที�ไม่ถูกตอ้งและ

ขอ้ผดิพลาดในการวดัและเพื�อป้องกนัความเสียหายที�จะเกิดขึ�น 

เครื�องมือนี�ใชใ้นการวดัค่าความนาํไฟฟ้าเคมีในส่วนการติดตั�งและการใชง้านควรจะดาํเนินการโดยช่างเทคนิคที�มี

หากพบปัญหาในการใชง้านและการติดตั�งสามารถติดตอ่มาทางบริษทั 

 

ในส่วนการติดตั�งเซ็นเซอร์ที�

อยา่งรอบคอบก่อนการติดตั�ง 

อ่านคูมื่ออยา่งละเอียดในส่วนของการติดตั�งและการใชง้านของตวัเครื�องเพื�อหลีกเลี�ยงการทาํงานที�ไม่ถูกตอ้งและ

ส่วนการติดตั�งและการใชง้านควรจะดาํเนินการโดยช่างเทคนิคที�มี

PONPE



 
 

 

การใช้งาน 

 PONPE 595 เป็นเครื�องมือวดัเพื�อตรวจสอบการนาํไฟฟ้าของนํ�าและมีประสิทธิภาพสูงในการวดัและควบคมุแบบ

ออนไลนส์ามารถใชก้บันํ�าที�มีความเคม็สูงหรือ การบาํบดันํ�า

Model 

Conductivity cell model 

Power supply 

Conductivity Cell Constant

Measurement Range 

Conductivity

Resolution 

Conductivity

Accuracy 

Conductivity

Temp. compensation range 

(4∼20) mA 

Channels

Characteristics

Loop

Accuracy

Control contacts 

Channels

Relay contacts

Load capacity

Work Environment 

Storage Environment 

Dimensions 

Hole size 

Installation 

เป็นเครื�องมือวดัเพื�อตรวจสอบการนาํไฟฟ้าของนํ�าและมีประสิทธิภาพสูงในการวดัและควบคุมแบบ

ารถใชก้บันํ�าที�มีความเคม็สูงหรือ การบาํบดันํ�า, ระบบนํ�าหล่อเยน็, การทาํนํ�าDI   

PONPE 595-L 

 CON595L 

AC 220±10%

Cell Constant 10.00 

Conductivity (0.5~2,000) uS/cm 

TDS 0.5ppm~1,000ppm 

Temp. 0~50ºC (Temp. compensation component: NTC10K)

Conductivity 1μS /cm; 0.01mS/cm

TDS 0.01ppm

Temp. 0.1

onductivity 1.5% (FS)

TDS 1.5% (FS)

Temp. ±0.5

0~50 ºC (with 25 ºC as standard)

Channels Single channel, isolated

Characteristics Reversible, fully adjustable, instrument / transmitter mode for selection

Loop resistance 400Ω(max), DC24V;

Accuracy ±0.1mA

Channels Single channel

Relay contacts SPDT

Load capacity AC 220V/3A Max; AC 110V/5A Max; DC 24V/3A Max

Temp: 0~50 ºC,  relative humidity: ≤85%RH, (none condensation)

Temp: 0~50 ºC,  relative humidity: ≤85%RH, (none condensation)

96 mm×96mm×105 mm (H×W×D)

91mm×91mm (H×W) 

Panel mounted, fast installation

 

เป็นเครื�องมือวดัเพื�อตรวจสอบการนาํไฟฟ้าของนํ�าและมีประสิทธิภาพสูงในการวดัและควบคมุแบบ

PONPE 595-H 

CON595H 

AC 220±10% 

 (cm-1) 

(0.5~20.000) mS/cm,  

(0.5~20,000) uS/cm 

250ppm~10,000ppm 

compensation component: NTC10K) 

S /cm; 0.01mS/cm 

0.01ppm 

0.1 ºC 

1.5% (FS) 

1.5% (FS) 

±0.5 ºC 

as standard) 

Single channel, isolated 

Reversible, fully adjustable, instrument / transmitter mode for selection 

(max), DC24V; 

±0.1mA 

Single channel 

SPDT 

AC 220V/3A Max; AC 110V/5A Max; DC 24V/3A Max 

85%RH, (none condensation) 

85%RH, (none condensation) 

96 mm×96mm×105 mm (H×W×D) 

fast installation 

PONPE



 
 

 

1. ขนาดของตัวเครื�อง 
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2 .รายละเอียดการเชื�อมต่อ Terminal ด้านหลัง

 

 

 

 

 

 

*** โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟก่อนทกุครั�งก่อนการเชื�อมต่อตัวเครื�อง เพื�อป้องกันความเสียงหาย

*** ตัวเครื�อง PONPE 595 จะเชื�อมต่อไฟ 

W เชื�อมตอ่สายเซนเซอร์สีขาว 

G（B） เชื�อมตอ่สายเซนเซอร์สีเขยีว 

Y เชื�อมตอ่สายเซนเซอร์สีเหลือง

R เชื�อมตอ่สายเซนเซอร์สีแดง  

I+\I-  Instrument  mode

T+\T- Transmitting mode 

 

  รีเลย ์Contact (ON / OFF)

(SPDT relay,NO/NC

 24V(A)/24(B) เชื�อมตอ่ไฟ  DC 24V.  

0V/110V เชื�อมตอ่ไฟ  AC 1

0V/ 220V เชื�อมตอ่ไฟ  AC

EARTH จุดเชื�อมต่อกราว

NC ช่องเทอร์มินอลสาํรอง

ด้านหลัง 

โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟก่อนทุกครั�งก่อนการเชื�อมต่อตัวเครื�อง เพื�อป้องกันความเสียงหาย

จะเชื�อมต่อไฟ AC 220V   เท่านั�น *** 

เชื�อมตอ่สายเซนเซอร์สีขาว (WHITE) 

เชื�อมตอ่สายเซนเซอร์สีเขยีว (GREEN) 

เชื�อมตอ่สายเซนเซอร์สีเหลือง(YELLOW) 

ตอ่สายเซนเซอร์สีแดง  (RED)    

Instrument  mode(powered by  instrument  ) 

Transmitting mode (powered by  conditioning module  ) 

Contact (ON / OFF) 

SPDT relay,NO/NC) 

DC 24V.   

AC 110V. 

AC  220V.   

จุดเชื�อมต่อกราว 

ช่องเทอร์มินอลสาํรอง 

 

โปรดตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟก่อนทกุครั�งก่อนการเชื�อมต่อตัวเครื�อง เพื�อป้องกันความเสียงหาย *** 

PONPE



 
 

 

2.1 ลกัษณะการติดตั�งโพรบ 

 การติดตั�งโพรบถือเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ�งการติดตั�งผดิรูปแบบอาจจะทาํใหเ้กิดการวั

ถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การติดตั�งโพรบถือเป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ�งการติดตั�งผดิรูปแบบอาจจะทาํใหเ้กิดการวดัคา่ที�ผิดพลาดหรือวดัคา่ไดไ้ม่

  

ลกัษณะของการติดตั�งโพรบที�ถกูตอ้ง 

 

ดคา่ที�ผิดพลาดหรือวดัคา่ไดไ้ม่

PONPE



 
 

 

2.2 ขอ้แนะนาํในการติดตั�ง 

1) โพรบเซนเซอร์ควรติดตั�งในท่อแบบปิดและมีระบบไหลเวยีนที�ดี ในส่วนของการไหลความเร็วควรสมํ�าเสมอและไม่มี

ฟองอากาศอยูใ่นท่อ   

2) ควรติดตั�งโพรบใหต้รงสามารถติดแบบแนวตั�ง

3) สญัญาณค่าความนาํไฟฟ้าเป็นสญัญาณที�ถูกรบกวนไดง่้ายดงันั�นจึงควรแยกสายเซนเซอร์และสายไฟออกจากกนั

และหา้มรวมสายไฟและสายเซนเซอร์ในท่อเดียวกนั

4) หา้มตดัสายหรือต่อสายเซนเซอร์เพิ�มเติม

7) อยา่ลา้งหรือแช่หวัวดัเซนเซอร์ดว้ยคา่กรดสูง  

8) หลีกเลี�ยงการติดตั�งที�บริเวณที�มีแสงแดดหรือบริเวณที�เปียก

9) โปรดตรวจสอบตวัเครื�องก่อนการเชื�อมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟวา่ตวัเครื�องใชไ้ฟที�เทา่ไร

 

2.3 การตั�งคา่การทาํงานของตวัเครื�อง 

จอแสดงผลดา้นหนา้และหนา้จอหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

โพรบเซนเซอร์ควรติดตั�งในท่อแบบปิดและมีระบบไหลเวยีนที�ดี ในส่วนของการไหลความเร็วควรสมํ�าเสมอและไม่มี

ใหต้รงสามารถติดแบบแนวตั�ง,แนวนอน,แนวเอียงแต่ควรรู้ทิศทางการไหลของนํ�าและระดบัของนํ� า

สญัญาณคา่ความนาํไฟฟ้าเป็นสญัญาณที�ถูกรบกวนไดง้่ายดงันั�นจึงควรแยกสายเซนเซอร์และสายไฟออกจากกนั

และหา้มรวมสายไฟและสายเซนเซอร์ในท่อเดียวกนั 

มเติม 

อยา่ลา้งหรือแช่หวัวดัเซนเซอร์ดว้ยคา่กรดสูง   

หลีกเลี�ยงการติดตั�งที�บริเวณที�มีแสงแดดหรือบริเวณที�เปียก 

โปรดตรวจสอบตวัเครื�องก่อนการเชื�อมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟวา่ตวัเครื�องใชไ้ฟที�เทา่ไร 

 

 

โพรบเซนเซอร์ควรติดตั�งในท่อแบบปิดและมีระบบไหลเวยีนที�ดี ในส่วนของการไหลความเร็วควรสมํ�าเสมอและไม่มี

แนวเอียงแต่ควรรู้ทิศทางการไหลของนํ�าและระดบัของนํ� า 

สญัญาณคา่ความนาํไฟฟ้าเป็นสญัญาณที�ถูกรบกวนไดง้่ายดงันั�นจึงควรแยกสายเซนเซอร์และสายไฟออกจากกนั 

PONPE



 
 

 

2.4 คาํแนะนาํสาํหรับปุ่ มกดใชง้าน 

ลกัษณะปุ่ ม ชื�อ การทาํงาน

 
ESC  กดเพื�อออกและกลบัไปยงัพารามิเตอร์หลกั

 

  

Select 

1. ในการตั�งคา่พารามิเตอร์เพื�อเลือกหลกัการตั�งคา่หลกัพนั

2. การตั�งคา่ทศนิยม

3. ในโหมดการวดั

 

ADD 1. ในการตั�งคา่พารามิเตอร์เพื�อทาํการเปลี�ยนตวัเลข

2. ในโหมดการวดั สลบัระหวา่ง อณุหภูมิ 

 
Enter บนัทึกคา่พารามิเตอร์ที�เลือกแลว้เลือกเมนูถดัไป

โหมดการทาํงานของตวัเครื�อง 

โหมดการวดั: จอแสดงผลปกติจะปรากฏชั�วคราว

โหมดการตั�งคา่: การตั�งคา่พารามิเตอร์ 

 

 

ไม่มีการใช้

งาน

ตวัเครื�อง

ภายใน 90  

วินาที

ตวัเครื�องจะ

กบัสู

หนา้จอปกติ 

การทาํงาน 

กดเพื�อออกและกลบัไปยงัพารามิเตอร์หลกั 

ในการตั�งค่าพารามิเตอร์เพื�อเลือกหลกัการตั�งคา่หลกัพนั,หลกัร้อย,หลกัสิบ

การตั�งคา่ทศนิยม 

ในโหมดการวดัใชส้ลบัโหมดการแสดงผล  Conductivity/TDS/resistivity

ในการตั�งค่าพารามิเตอร์เพื�อทาํการเปลี�ยนตวัเลข 

ในโหมดการวดั สลบัระหวา่ง อณุหภูมิ / mA  

บนัทึกคา่พารามิเตอร์ที�เลือกแลว้เลือกเมนูถดัไป 

จอแสดงผลปกติจะปรากฏชั�วคราว 

 

  

แสดงหน่วยการ

วดั 

แสดงคา่พารา 

มิเตอร์ กดปุ่ม ในระการใชง้าน 

 

หลกัสิบ,หลกัหน่วย 

Conductivity/TDS/resistivity 

 

โหมดการวดัจะปรากฏ 

ขึ �นชั�วคราว 

PONPE



 
 

 

2.5  โหมดการตั�งคา่ 

พารามิเตอร์บางตวัไดรั้บการตั�งคา่

การตั�งคา่การแจง้เตือน) โปรดตรวจสอบพารามิเต

 

    

  หนา้จอแสดงผล 

 

 

                        กดปุ่ ม 

                  คา้งไว ้3 วนิาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พารามิเตอร์บางตวัไดรั้บการตั�งคา่มาจากโรงงาน หากสภาพแวดลอ้มการทดสอบเปลี�ยนไป 

โปรดตรวจสอบพารามิเตอร์ที�อยูใ่นเมนูต่างๆ   

   โหมดการตั�งคา่ 

Electrode selection 

 Constant input 

 Unit selection 

 4mA setting 

 20mA setting 

 Hi-Limit alarm setting 

 Lo- Limit alarm setting 

 Decimal digital setting 

               Enter and  esc  

“C=” กระพริบบนหน้าจอ

“C=”และ “x10” 

“ppm”และ “µ

“4mA” กระพริบ

“20mA” กระพริบ

“Hi” กระพริบ 

“Lo” กระพริบ

จดุทศนิยมจะกระพริบ

 

โรงงาน หากสภาพแวดลอ้มการทดสอบเปลี�ยนไป (เช่น การเปลี�ยนขั�วไฟฟ้า, 

กระพริบบนหน้าจอ

“x10” กระพริบ  

µS/cm” กระพริบ 

กระพริบ 

กระพริบ

 

ยมจะกระพริบ PONPE



 
 

 

ลาํดบั ฟังกช์ั�น 

1 Conductivity 

Cell 

Constant 

(เลือกคา่Constantของ

โพรบ) 

เมื�อสญัญาลกัษณ์          กระพริบจากนั�นกดปุ่ ม 

กดปุ่ ม 

ฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป

2 Decimal 

Setting 

(การเลือกจุดทศนิยม) 

การตั�งคา่จุดทศนิยม เมื�อจุดทศนิยมกระพริบ กด

       

3 Meas. Unit 

Setting 

(เลือกหน่วยการวดั) 

เมื�อ 

จากนั�น

4 4mA 

corresponding 
เมื�อ 

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป

5 20mA 

corresponding 
เมื�อ 

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป

6 Alarm High 

Limit Setting 

(ตั�งคา่การแจง้เตือน

High) 

เมื�อ

เมื�อตั�งคา่เสร็จเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม 

7 Alarm Low 

Limit  Relief 

(ตั�งค่าการแจง้เตือน 

Lo) 

เมื�อ 

เมื�อตั�งคา่เส

8 Alarm Switch 

(ปิด/เปิดการแจง้เตือน) 

เมื�อ           กระพริบ สามารถกดปุ่ ม 

ไปสู่หนา้จอการวดัปกติ

 

 

รายละเอียดฟังกช์ั�น 

เมื�อสญัญาลกัษณ์          กระพริบจากนั�นกดปุ่ ม             เพื�อเลื�อนตาํแหน่ง ถา้ตอ้งการเพิ�

กดปุ่ ม             เมื�อตั�งคา่ constantของโพรบแลว้ กดปุ่ ม           เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไป

ฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป 

การตั�งคา่จุดทศนิยม เมื�อจุดทศนิยมกระพริบ กด              เพื�อเลือกจุดทศนิยม จากนั�น

        เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป 

เมื�อ กระพริบจากนั�นกดปุ่ ม  เพื�อเลือกหน่วยที�ตอ้งการ

จากนั�นกดปุ่ ม    เพื�อเพื�อบนัทึกการตั�งคา่และ            ไปฟังชั�นการตั�งค่าถดัไป

เมื�อ   กระพริบ จากนั�นเลือกคา่ที�ตอ้งการใชก้บัสญัญาณ 

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป 

เมื�อ  กระพริบ จากนั�นเลือกคา่ที�ตอ้งการใชก้บัสญัญาณ 

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป 

เมื�อ และ         กระพริบ สามารถตั�งคา่การแจง้เตือน High และเลือกจุดทศนิยม  

เมื�อตั�งคา่เสร็จเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม  เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป

เมื�อ และ กระพริบสามารถตั�งคา่การแจง้เตือน Lo และเลือกจุดทศนิยม  

เมื�อตั�งคา่เสร็จเรียบร้อยใหก้ดปุ่ ม  เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป

เมื�อ           กระพริบ สามารถกดปุ่ ม  เพื�อเปิด/ปิด จากนั�นกดปุ่ ม 

ไปสู่หนา้จอการวดัปกติ 

 

เพื�อเลื�อนตาํแหน่ง ถา้ตอ้งการเพิ�มคา่ให้

เพื�อบนัทึกการตั�งค่าและไป

เพื�อเลือกจุดทศนิยม จากนั�นกดปุ่ ม    

เพื�อเลือกหน่วยที�ตอ้งการ (ppm, ppt, uS/cm, mS/cm),

ไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป 

กระพริบ จากนั�นเลือกค่าที�ตอ้งการใชก้บัสญัญาณ 4mA จากนั�นกดปุ่ ม           

บ จากนั�นเลือกคา่ที�ตอ้งการใชก้บัสญัญาณ 4mA จากนั�นกดปุ่ ม 

และเลือกจุดทศนิยม   

เพื�อบนัทึกการตั�งคา่และไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป 

และเลือกจุดทศนิยม   

เพื�อบนัทึกการตั�งค่าและไปฟังชั�นการตั�งคา่ถดัไป 

ปิด จากนั�นกดปุ่ ม เพื�อบนัทึกและจะกบัPONPE



 
 

 

2.6 การตั�งคา่โพรบวดั 

เมื�อตวัเครื�องแสดง “C ” บนหนา้จอแสดงผล

ที�ตอ้งการ จากนั�นกดปุ่ม             เพื�อบนัทึกการตั�งค่าและไปยงัเมนูถดัไป

 

 

 กดปุ่ ม                  • 

 

 กดปุ่ มเลือก  •

 

 กดปุ่ ม  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บนหนา้จอแสดงผลสามารถเลือกประเภทของอิเลค็โทรดได ้ โดยการกดปุ่ ม 

ที�ตอ้งการ จากนั�นกดปุ่ม             เพื�อบนัทึกการตั�งค่าและไปยงัเมนูถดัไป 

 

 

•  

 •  

 

C= 

10.00 

C= 

1.000 

C= 

0.100 

C= 

0.010 

 

สามารถเลือกประเภทของอิเลค็โทรดได ้ โดยการกดปุ่ม               เพื�อเลือกประเภท

 C= 10.00 

 C=1.000 

 C=0.100 

 C=0.010 

PONPE



 
 

 

2.7 การตั�งคา่ Constant ของโพรบ 

หลงัจากการเลือกประเภทของอิเลก็โทรดแลว้เมนูถดัไปจะเป็นการปรับคา่ 

กระพริบสามารถเลื�อนตาํแหน่งโดยกดปุ่ ม            หรือตอ้งการปรับเปลี�ยน

แลว้กดปุ่ ม                 เพื�อบนัทึกการตั�งคา่ และไปยงัเมนูถดัไป

 

 

 กดปุ่ ม                         

 

กดเพื�อเลื�อนตาํแหน่ง  • กดเพื�อเพิ�มจาํนวน  

 

 

 

                                                     กดเพื�อบนัทึก

 

 

 

 

 

 

รดแลว้เมนูถดัไปจะเป็นการปรับคา่ Constant  ของอิเลก็โทรดและตวัเลขที�หนา้จอจะ

กระพริบสามารถเลื�อนตาํแหน่งโดยกดปุ่ ม            หรือตอ้งการปรับเปลี�ยนตวัเลขโดยการกดปุ่ ม            เมื�อตั�งคา่เสร็จเรียบร้อย

แลว้กดปุ่ม                 เพื�อบนัทึกการตั�งคา่ และไปยงัเมนูถดัไป 

กดปุ่ ม                         •    

กดเพื�อเพิ�มจาํนวน   •    

 •  

กดเพื�อบนัทึก •     

 

C=x10 

.1000 

C=x10 

1.000 

C=x10 

1.000 

C=x10 

10.00 

 

ของอิเลก็โทรดและตวัเลขที�หนา้จอจะ

ตวัเลขโดยการกดปุ่ ม            เมื�อตั�งค่าเสร็จเรียบร้อย

  

 

 

 

 

PONPE



 
 

 

การเชื�อมต่อไฟ 

PONPE 595 จะเชื�อมต่อกับไฟ AC 220 V

***ควรตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟก่อนการเชื�อมต่อทกุครั�งเพื�อป้องกนัความเสียหาย

 

 

AC 220 V. เท่านั�น 

ควรตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟก่อนการเชื�อมต่อทกุครั�งเพื�อป้องกนัความเสียหาย*** 

 

 

PONPE




