
AUT-701
เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ

ไลน์อัพผลิตภััณฑ์์อิเล็กโทรด 
ประสิิทธิิภัาพสูิง
อิเล็กโทรด pH Strong & Float  
(เครื่องตรวจสิอบความเข้้มข้้นข้องข้องเหลวภัายใน),  
อิเล็กโทรด pH สิำาหรับการไทเทรตในปริมาณน้อย  
และอ่ืนๆ

มาพร้อมกับฟัังก์ชัันสินับสินุน 
การตรวจสิอบ

USB (Host) มาตรฐาน
ติดตั�งเง่ือนไข้การไทเทรตได้

รองรับการเช่ืัอมต่อระบบ 
เครือข่้าย (LAN มาตรฐาน)

2 ช่ัองไทเทรตพร้อมกัน

ไทเทรตพร้อมกัน



ระบบตามโครงสิร้างมาตรฐาน 
ข้องเครือ่งไม่สิามารถทำาการ 
ไทเทรตพร้อมกันได้

ระบบท่่สิามารถทำาการไทเทรต 
พร้อมกันได้ 2 ช่ัอง

ระบบคู่ระบบเด่่ยว

รองรับการไทเทรตพร้อมกัน 2 ช่ัอง (การไทเทรตแบบข้นาน 2 ช่ัอง)

การเพ่ิ่�มบ่ิวเรตต์ (อุุปกรณ์์เสร่ม) เข้้ากับิโครงสร้างพ้ิ่�นฐานข้อุงเคร้�อุง (ระบิบิเด่ี่�ยว) ทำำาให้้สามารถทำำาการไทำเทำรต 
ท่ำ�แตกต่างกันทัำ�ง 2 แบิบิ เช่่น การไทำเทำรตแบิบิสะเท่ำนและการไทำเทำรตแบิบิร่ดี่อุกซ์์ได้ี่พิ่ร้อุมกัน
รวมถึงการใช้่งานอุ้�นๆ เช่่น การวัดี่ค่า pH ไปพิ่ร้อุมกับิการไทำเทำรตแบิบิสะเท่ำน
นอุกจากน่� ยังสามารถต่อุอุุปกรณ์์วัดี่ห้ลายตัวอุย่าง (ฐานห้มุนตัวอุย่าง) 2 ชุ่ดี่ เพ้ิ่�อุสร้างระบิบิไทำเทำรตห้ลาย 
ตัวอุย่างพิ่ร้อุมกันแบิบิ 2 ช่่อุงได้ี่อุ่กด้ี่วย
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เครื่องไทเทรต AUT-701 ออกแบบมา 
เพ่ือตอบโจทย์การใช้ังานท่่หลากหลาย เช่ัน 
การไทเทรตพร้อมกันทั�ง 2 ช่ัองสัิญญาณ
สินับสินุนการควบคุมคุณภัาพและ R&D  

ด้วยฟัังก์ชัันการทำางานท่่เหนือกว่า

รองรับการไทเทรต
พรอมกัน 2 ชอง

รองรับการไทเทรต
พรอมกัน 2 ชอง

ระบบคู

ตัวอย่างระบบท่่ทำาการไทเทรตพร้อมกัน 2 ช่ัอง (pH และ ORP)
อุุปกรณ์์ท่ำ�ต้อุงใช้่เพ่ิ่�มจากโครงสร้างมาตรฐานข้อุงเคร้�อุง จำาเป็นต้อุงใช้่บ่ิวเรตต์สำาห้รับิการ 
ไทำเทำรต ABT-7, เคร้�อุงกวนสาร ST-7, อุ่เล็กโทำรดี่ ORP, ข้าตั�งอุ่เล็กโทำรดี่และตัวจับิ 
อุ่เล็กโทำรดี่แยกอุย่างละ 1 ชุ่ดี่

ใช้ัหน้าจอส่ิแบบ LCD กราฟิัก  
ทำาให้อ่านการแสิดงผลได้อย่างชััดเจน



ตัวอย่างการพิมพ์ข้้อมูล

หั้วฉ่ีดี่ไทำเทำรต

เซ์ลล์ไทำเทำรต

อุะแดี่ปเตอุร์

อุ่เล็กโทำรดี่ทัำ�วไป
ส่วนท่ำ�ไวต่อุการ 
ทำำาปฏ่ิก่ร่ยา

ส่วนท่ำ�ไวต่อุการ 
ทำำาปฏ่ิก่ร่ยา

อิเล็กโทรด
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สิามารถรองรับการไทเทรตท่่หลากหลาย (อินพุตชุัดตรวจจับ/อิเล็กโทรดสูิงสุิด 4 ช่ัอง, การเช่ืัอมต่อบิวเรตต์สูิงสุิด 10 ชุัด)

อุุปกรณ์์ 2 ช่่อุงสัญญาณ์มาตรฐาน อุ่นพุิ่ตแบิบิ pH/mV สามารถเพ่ิ่�มชุ่ดี่การไทำเทำรตเพ่ิ่�ม (ความเข้้มการส่อุงสว่าง, โพิ่ลาไรเซ์ชั่น, ค่าความนำาไฟฟ้า, ศัักย์ไฟฟ้า) ลงในช่่อุงท่ำ� 3  
และ 4 ได้ี่ และยังสามารถเช้่�อุมต่อุบ่ิวเรตต์ได้ี่สูงสุดี่ถึง 10 ชุ่ดี่ นอุกจากน่� ยังรอุงรับิโห้มดี่การไทำเทำรตได้ี่ห้ลายโห้มดี่ และการไทำเทำรตท่ำ�ม่ลำาดัี่บิซั์บิซ้์อุน

ฟัังก์ชัันสินับสินุนการตรวจสิอบ (สิามารถแสิดงและบันทึกสิภัาพแวดล้อมการวัดได้ (อุณหภูัมิห้องและความชืั�น))

นอุกจากฟังก์ชั่นประวัต่การสอุบิเท่ำยบิค่า pH (สูงสุดี่ 20 ครั�ง) และฟังก์ชั่นการสร้างประวัต่การทำดี่สอุบิความจุบ่ิวเรตต์ ยังสามารถเช้่�อุมต่อุด้ี่วยเซ็์นเซ์อุร์ตรวจวัดี่อุุณ์ห้ภููม่และ 
ความช้่�น (อุุปกรณ์์เสร่ม) ทำำาให้้เคร้�อุงสามารถบัินทึำกได้ี่ทัำ�งค่าท่ำ�วัดี่ได้ี่และสภูาพิ่แวดี่ล้อุมการวัดี่ (อุุณ์ห้ภููม่ห้้อุงและความช้่�น) ช่่วยให้้สามารถควบิคุมการวัดี่ได้ี่แม่นยำาย่�งขึ้�น

อุปกรณ์ USB (Host), LAN มาตรฐาน

ซ์อุฟต์แวร์เฉีพิ่าะ (ซ์อุฟต์แวร์เก็บิข้้อุมูล 701) สามารถบัินทึำกและเก็บิข้้อุมูล 
ในรูปแบิบิข้้อุความได้ี่
ทำำาให้้จัดี่การข้้อุมูลการวัดี่ได้ี่อุย่างง่ายดี่าย
และยังสามารถต่ดี่ตั�งเง้�อุนไข้การไทำเทำรตผ่่านไดี่ร์ฟ USB ได้ี่อุ่กด้ี่วย
ห้มายเห้ตุ) ไดี่ร์ฟ USB ท่ำ�ม่การเข้้ารหั้สความปลอุดี่ภัูยจะไม่สามารถใช้่ได้ี่

ไลน์อัพผลิตภััณฑ์์อิเล็กโทรดและชุัดไทเทรต 
ท่่รองรับการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ

ชุัดไทเทรตข้นาดเล็ก (อุปกรณ์เสิริม)

ม่ชุ่ดี่ไทำเทำรตข้นาดี่เล็กซึ์�งสามารถใช้่คู่กับิ 
อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม 
(สำาห้รับิปร่มาณ์น้อุย) และอุ่เล็กโทำรดี่เง่น 
วัดี่ค่าแบิบิรวมให้้เล้อุกใช้่
ลดี่ปร่มาณ์ข้อุงเส่ยท่ำ�เก่ดี่จากการไทำเทำรต

(อุาจไม่สามารถใช้่งานได้ี่ในการไทำเทำรตบิางช่น่ดี่)

ปร่มาณ์ตำ�าสุดี่: 10 มล. โดี่ยประมาณ์
ปร่มาณ์สูงสุดี่: 20 มล. โดี่ยประมาณ์
● ช่่�นส่วนประกอุบิ
อุะแดี่ปเตอุร์, แม่เห้ล็กกวนสาร (2 ช่่�น),  
หั้วฉ่ีดี่ไทำเทำรต, เซ์ลล์ไทำเทำรต (50 ช่่�น),  
โอุร่ง (P5) (2 ช่่�น), โอุร่ง (P12) (2 ช่่�น)

หัววัด pH ท่่ม่ความทนทานและแตกยาก
ใช้่อุ่เล็กโทำรดี่ pH Strong & Float ท่ำ�ใช้่เทำคโนโลย่เซ็์นเซ์อุร์ข้อุง TOA DKK

Strong :  เพ่ิมความแข็้งแรงบริเวณปลาย  
(มากกว่า 10 เท่า เม่ือเท่ยบกับ 
รุ่นธิรรมดาข้อง TOA DKK)

Float :  ลูกลอยในตัวท่่สิามารถตรวจ 
ความเข้้มข้้นข้องสิารละลายภัายใน 
ได้ในพริบตา

ฟัังก์ชัันหน่วยความจำาข้้อมูลท่่ครบครัน

ระบิบิเด่ี่�ยวสามารถว่เคราะห์้ชุ่ดี่ข้้อุมูลซ์ำ�าได้ี่ถึง 100 ชุ่ดี่
* สูงสุดี่ 200 ชุ่ดี่ข้้อุมูลเม้�อุใช้่ระบิบิคู่ (ระบิบิละ 100 ชุ่ดี่ข้้อุมูล × 2)

โหมดการไทเทรตความเร็วสูิง

เวลาในการไทำเทำรตท่ำ�รวดี่เร็วย่�งกว่าเด่ี่ม
(อุาจไม่สามารถใช้่งานได้ี่ในการไทำเทำรตบิางช่น่ดี่)

ตั�งค่าเล้อุกรายการท่ำ�จะพ่ิ่มพ์ิ่อุอุกมาได้ี่
รวมทัำ�งยังสามารถพ่ิ่มพ์ิ่เง้�อุนไข้การไทำเทำรตและข้้อุมูลขั้�นกลาง 
ได้ี่อุ่กด้ี่วย

เซ็์นเซ์อุร์ตรวจวัดี่อุุณ์ห้ภููม่และความช้่�น



ความสิามารถในการข้ยายระบบท่่ยอดเย่่ยม ทำาให้ใช้ังานได้หลากหลายและประหยัดแรงงาน
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แผนผังระบบ ฐานหมุนตัวอย่าง
TTT-710

เครื่องสุ่ิมตัวอย่างอัตโนมัติ
AST-3210

เครื่องพิมพ์ต่อพ่วง
EPS-R

ฐานหมุนตัวอย่าง
TTT-710 (เครื่องท่่ 2)

เครื่องช่ััง 
อิเล็กทรอนิกส์ิ

บิวเรตต์สิำาหรับการไทเทรต 
ABT-7
ลิงค์ได้มากสูิงสุิด 10 เครือ่ง

เช่ืัอมต่อได้ 
เครื่องใดเครือ่งหน่ึง

LAN  
หรือ RS-232C

อินพุตอิเล็กโทรด
มาตรฐานอินพุตได้ 
2 ช่ัอง

ชุัดตรวจจับ (อุปกรณ์เสิริม)
ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง (FUT-7010)
ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยโพิ่ลาไรเซ์ชั่น (FUT-7030)
ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยค่าความนำาไฟฟ้า (FUT-7040)
ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความต่างศัักย์ไฟฟ้า (FUT-7050)

เช้่�อุมต่อุได้ี่สูงสุดี่ 2 เคร้�อุง  
(เช้่�อุมต่อุชุ่ดี่ไทำเทำรตช่น่ดี่เด่ี่ยวกัน 2 ชุ่ดี่ได้ี่)

(ตัวอย่างระบบ)
● ระบบไทเทรตหลายตัวอย่างอัตโนมัติ

ระบิบิจะสามารถทำำาการไทำเทำรตห้ลายตัวอุย่างได้ี่อัุตโนมัต่เม้�อุวางตัวอุย่างสารละลายท่ำ�ผ่่านการปรับิสภูาพิ่ล่วงห้น้า (ในบ่ิกเกอุร์) 
ลงบินฐานห้มุนตัวอุย่าง โดี่ยผู้่ใช้่จะสามารถกำาห้นดี่เง้�อุนไข้การวัดี่สำาห้รับิแต่ละตัวอุย่างได้ี่ผ่่านการใช้่ฟังก์ชั่น Flexible
(ตัวอุย่าง/ฐาน No.1 ถึง 5: การวัดี่ค่า pH, No.6 เป็นต้นไป: การไทำเทำรตแบิบิสะเท่ำน)

● ระบบไทเทรตหลายตัวอย่างอัตโนมัติแบบคู่

ระบิบิจะสามารถทำำาการไทำเทำรตตัวอุย่างห้ลายรายการสำาห้รับิการไทำเทำรต 2 ประเภูทำ 
ท่ำ�แตกต่างกันได้ี่ นอุกจากน่� ยังสามารถนำามาใช้่เพ้ิ่�อุเพ่ิ่�มประส่ทำธ่ิภูาพิ่ในการไทำเทำรต 
ตัวอุย่างประเภูทำเด่ี่ยวกันได้ี่อุ่กด้ี่วย

● ระบบไทเทรตหลายตัวอย่างอัตโนมัติแบบสุ่ิมตัวอย่าง

ระบิบิจะสามารถทำำาการชั่�งนำ�าห้นัก ทำำาการเจ้อุจาง จ่ายนำ�ายา ทำำาการไทำเทำรต และทำำาความสะอุาดี่ได้ี่ 
อัุตโนมัต่เม้�อุม่การวางตัวอุย่าง (บ่ิกเกอุร์) ในปร่มาณ์ท่ำ�เห้มาะสมลงบินฐานห้มุนตัวอุย่าง

AUT-701 + TTT-710

AUT-701 (ระบิบิคู่) + TTT-710 × 2

AUT-701 + TTT-710 + AST-3210

START/STOP

START/STOPSTART/STOP

START/STOP



รองรับการวัดหลายตัวอย่างอัตโนมัติ
อุปกรณ์ต่อพ่วง

●  ความสิามารถในการ 
บำารุงรักษาด่เย่่ยม

กระบิอุกทำำาความสะอุาดี่อุ่เล็กโทำรดี่ 
และกระบิอุกเก็บิอุ่เล็กโทำรดี่อุยู่ด้ี่าน 
ห้น้าเคร้�อุง
ทำำาให้้บิำารุงรักษาท่ำอุและอุ่เล็กโทำรดี่ 
ได้ี่สะดี่วกย่�งขึ้�น

ฐานหมุนตัวอย่าง TTT-710

●  โหมดการทำาความสิะอาดอิเล็กโทรด 
ท่่หลากหลาย

ชุ่ดี่พ่ิ่นมาตรฐานใช้่นำ�าบิร่สุทำธ์ิในการทำำาความสะอุาดี่
แต่เคร้�อุงยังสามารถรอุงรับิการทำำาความสะอุาดี่ 
ด้ี่วยนำ�ายาเคม่ ฟอุง และการเป่าลมได้ี่ผ่่านการใช้่ 
อุุปกรณ์์เสร่ม

●  ข้าตั�งสิำาหรับเครือ่งตรวจวัด  
(อุปกรณ์เสิริม)

สามารถเล้อุกใช้่ข้าตั�งสำาห้รับิเคร้�อุง 
ตรวจวัดี่เพ้ิ่�อุประห้ยัดี่พ้ิ่�นท่ำ�
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ข้้อมูลจำาเพาะ

จำานวน 
ตัวอย่าง/ 
บ่กเกอร์ 
ท่่รองรับ

12 ตัวอย่าง
บ่ิกเกอุร์ 200 มล., บ่ิกเกอุร์ทำรงสูง 300 มล.
(ผ่ล่ตภัูณ์ฑ์์ท่ำ�บิร่ษัทำฯ แนะนำา: บ่ิกเกอุร์แก้วท่ำ�ผ่ล่ตโดี่ย AGC Techno Glass ห้ร้อุ HARIO)

18 ตัวอย่าง
บ่ิกเกอุร์ทำรงสูง 100 มล.
(ผ่ล่ตภัูณ์ฑ์์ท่ำ�บิร่ษัทำฯ แนะนำา: บ่ิกเกอุร์แก้วท่ำ�ผ่ล่ตโดี่ย AGC Techno Glass ห้ร้อุ HARIO)

36 ตัวอย่าง
บ่ิกเกอุร์ 30 มล., บ่ิกเกอุร์ทำรงสูง 50 มล.
(ผ่ล่ตภัูณ์ฑ์์ท่ำ�บิร่ษัทำฯ แนะนำา: บ่ิกเกอุร์แก้วท่ำ�ผ่ล่ตโดี่ย AGC Techno Glass)

60 ตัวอย่าง บ่ิกเกอุร์เฉีพิ่าะทำาง 20 มล. (รุ่น H-20 ผ่ล่ตโดี่ย NICHIDEN RIKA GLASS)

100 ตัวอย่าง บ่ิกเกอุร์เฉีพิ่าะทำาง 20 มล. (รุ่น H-20 ผ่ล่ตโดี่ย NICHIDEN RIKA GLASS)

วิธ่ิการกวนสิาร
มาตรฐาน : ใช้่เคร้�อุงกวนสารช่น่ดี่แม่เห้ล็ก
อุุปกรณ์์เสร่ม : ใช้่ใบิพัิ่ดี่กวนสาร

โหมดการทำาความสิะอาด

① พ่ิ่นด้ี่วยนำ�าบิร่สุทำธ่ิ� → เป่าลม
② ล้างด้ี่วยฟอุงนำ�าบิร่สุทำธ่ิ� → พ่ิ่นด้ี่วยนำ�าบิร่สุทำธ่ิ� → เป่าลม
③ พ่ิ่นด้ี่วยนำ�ายาเคม่ → พ่ิ่นด้ี่วยนำ�าบิร่สุทำธ่ิ� → เป่าลม
④ ล้างด้ี่วยฟอุงนำ�ายาเคม่ → พ่ิ่นด้ี่วยนำ�าบิร่สุทำธ่ิ� → เป่าลม
⑤ ล้างด้ี่วยฟอุงนำ�ายาเคม่ → ล้างด้ี่วยฟอุงนำ�าบิร่สุทำธ่ิ� → พ่ิ่นด้ี่วยนำ�าบิร่สุทำธ่ิ� → เป่าลม
⑥ ล้างด้ี่วยฟอุงนำ�ายาเคม่ → พ่ิ่นด้ี่วยนำ�ายาเคม่ → เป่าลม
⑦ พ่ิ่นด้ี่วยนำ�ายาเคม่ → เป่าลม
⑧ ล้างด้ี่วยฟอุงนำ�ายาเคม่ → ล้างด้ี่วยฟอุงนำ�าบิร่สุทำธ่ิ� → พ่ิ่นด้ี่วยนำ�ายาเคม่ → เป่าลม
ข้้อุควรระวัง) ・�การทำำาความสะอุาดี่ด้ี่วยการเป่าลมจะม่ประส่ทำธ่ิภูาพิ่ย่�งขึ้�นเม้�อุใช้่กล่อุง 

ปั�มลม (อุุปกรณ์์เสร่ม)
 ・�การทำำาความสะอุาดี่ด้ี่วยนำ�ายาเคม่จะม่ประส่ทำธ่ิภูาพิ่ย่�งขึ้�นเม้�อุใช้่ปั�มนำ�ายา 

เคม่และกล่อุงควบิคุมภูายนอุก (อุุปกรณ์์เสร่ม)
 ・�การทำำาความสะอุาดี่ด้ี่วยฟอุงจะม่ประส่ทำธ่ิภูาพิ่ย่�งขึ้�นเม้�อุใช้่กล่อุงปั�มลม 

และวาล์วระบิายนำ�า (อุุปกรณ์์เสร่ม)

เวลาทำาความสิะอาด 0 ถึง 9999 ว่นาท่ำ

เสิร็จสิิ�นการตรวจจับตัวอย่าง ใช้่ End Pin ห้ร้อุแป้นตัวเลข้ตั�งค่าห้มายเลข้ตัวอุย่างช่่�นสุดี่ท้ำาย

วัสิดุกระบอกทำาความสิะอาด พิ่อุล่โพิ่รพ่ิ่ล่น

อุณหภูัมิท่่รับประกันประสิิทธิิภัาพ 5 ถึง 40°C

แหล่งจ่ายไฟั AC100 ถึง 240V 50/60Hz

การใช้ั
กำาลังไฟั

มาตรฐาน
เม้�อุใช้่ AC100V: สูงสุดี่ 60VA โดี่ยประมาณ์
เม้�อุใช้่ AC240V: สูงสุดี่ 90VA โดี่ยประมาณ์

เม่ือเช่ืัอมต่อกับ
อุปกรณ์เสิริม

เม้�อุใช้่ AC100V: สูงสุดี่ 100VA โดี่ยประมาณ์
เม้�อุใช้่ AC240V: สูงสุดี่ 130VA โดี่ยประมาณ์

ข้นาด 
ภัายนอก

 ตัวเครือ่งหลัก
(ไม่รวมฐาน)

440 (กว้าง) × 409 (สูง) × 391 (ลึก) มม. โดี่ยประมาณ์

ข้นาดเม่ือติดตั�งฐาน 566 (กว้าง) × 409 (สูง) × 507 (ลึก) มม. โดี่ยประมาณ์

ข้นาดสูิงสุิดข้ณะใช้ังาน 566 (กว้าง) × 534 (สูง) × 507 (ลึก) มม. โดี่ยประมาณ์

นำ�าหนักตัวเครือ่งหลัก 16 กก. โดี่ยประมาณ์ (ไม่รวมฐานและอุ่เล็กโทำรดี่)

อุปกรณ์มาตรฐาน
ฐาน
(เล้อุกใช้่ 1 แบิบิจาก 12, 18, 36 และ 60 ตัวอุย่าง)

สายยางนำ�าเส่ย (1.5 ม.)

พ่ิ่นตรวจจับิจุดี่ยุต่

อุ่เล็กโทำรดี่คาร์ทำร่ดี่จ์
(เล้อุกใช้่ 1 แบิบิตามจำานวนตัวอุย่าง/การใช้่งาน)

สายไฟ

อุะแดี่ปเตอุร์ 2 ข้า/3 ข้า

ถังนำ�าทำำาความสะอุาดี่  
(ข้นาดี่ 10 ล. พิ่ร้อุมเซ็์นเซ์อุร์วัดี่ระดัี่บิข้อุงเห้ลว)

บ่ิกเกอุร์แบิบิใช้่แล้วท่ำ�ง

ถังนำ�าเส่ย (ข้นาดี่ 10 ล. พิ่ร้อุมเซ็์นเซ์อุร์วัดี่ระดัี่บิข้อุงเห้ลว) คู่ม้อุการใช้่งาน

สายยางทำำาความสะอุาดี่ (3 ม.)

อุปกรณ์เสิริม
ช่ืัอผลิตภััณฑ์์ รหัสิ

สิายเช่ืัอมต่อ RS-232C สิำาหรับฐานหมุนตัวอย่าง (2 ม.) 
สิายเช่ืัอมต่อสิำาหรับ AUT-701, TA-70, TS-70, TP-70 
โดยเฉพาะ

7075670K

กล่องปั�มลม (สิำาหรับเป่าลม) 7400560U

กล่องปั�มลม (สิำาหรับเป่าลม + ล้างด้วยฟัอง) 7401640U

วาล์วระบายนำ�าสิำาหรับ TTT-710 (คลิปหน่บ) 7401650U

วาล์วระบายนำ�าสิำาหรับ TTT-710 (โซลินอยด์วาล์ว) 7401660U

ชุัดใบพัดกวนสิาร (สิำาหรับฐาน 12, 18 ตัวอย่าง) 7401670U

ชุัดใบพัดกวนสิาร (สิำาหรับฐาน 36 ตัวอย่าง) 7401680U

ชุัดใบพัดกวนสิาร (สิำาหรับฐาน 60, 100 ตัวอย่าง) 7401690U

ข้าตั�งสิำาหรับเครื่องตรวจวัด (สิำาหรับ AUT-701) 7401710U

โปรดี่ต่ดี่ต่อุเราสำาห้รับิรายละเอุ่ยดี่เพ่ิ่�มเต่มเก่�ยวกับิการทำำาความสะอุาดี่ด้ี่วยนำ�ายาเคม่

● โปรดติดต่อเราเพ่ือข้อรับแคตตาล็อกสิำาหรับรายละเอ่ยดเพ่ิมเติม ●

ช่ืัอผลิตภััณฑ์์
(จำานวนอุ่เล็กโทำรดี่และ 

หั้วฉ่ีดี่ท่ำ�สามารถต่ดี่ตั�งได้ี่)
รหัสิ ลักษณะภัายนอก

1CH คาร์ทริดจ์ 1 (X)
(รูยึดี่ X: 1, รูยึดี่ N: 1)

7505010K
อิเล็กโทรด หัวฉีด

1CH คาร์ทริดจ์ 2 (X)
(รูยึดี่ X: 1, รูยึดี่ N: 2)

7505020K
อิเล็กโทรด หัวฉีด

1CH คาร์ทริดจ์ 3 (X)
(รูยึดี่ X: 1)

7506840K
อิเล็กโทรด

2CH คาร์ทริดจ์ 1
(รูยึดี่ J: 2, รูยึดี่ N: 1)

6597970K

หัวฉีด
อิเล็กโทรด

ช่ืัอผลิตภััณฑ์์
(จำานวนอุ่เล็กโทำรดี่และ 

หั้วฉ่ีดี่ท่ำ�สามารถต่ดี่ตั�งได้ี่)
รหัสิ ลักษณะภัายนอก

2CH คาร์ทริดจ์ 2 (X)
(รูยึดี่ X: 2)

7505030K อิเล็กโทรด

2CH คาร์ทริดจ์ 3
(รูยึดี่ X: 2, รูยึดี่ N: 2)

6597940K

หัวฉีด

อิเล็กโทรด

มัลติคาร์ทริดจ์
(รูยึดี่ J: 2, รูยึดี่ ION: 2, รูยึดี่ N: 4)

6597980K

หัวฉีด

อิเล็กโทรด

อิเล็กโทรด

หัวฉีด

คาร์ทริดจ์ดูดตัวอย่าง
(รูยึดี่ N: 1)

6597990K

หัวฉีด

อิเล็กโทรดคาร์ทริดจ์



อุะแดี่ปเตอุร์ ตัวเคร้�อุงตรวจจับิ

ซอฟัต์แวร์ PC สิำาหรับจัดการข้้อมูล

อัตโนมัติเต็มรูปแบบตั�งแต่ช่ัังนำ�าหนัก ไทเทรต ไปจนถึงทำาความสิะอาด สิำาหรับการเพ่ิมเป็นระบบคู่

การพิมพ์เง่ือนไข้การวัดและผลการวิเคราะห์

ชุัดตรวจจับ (อุปกรณ์เสิริม)

5

ชุัดไทเทรตด้วยความเข้้มการส่ิองสิว่าง

FUT-7010 (มาพิ่ร้อุมกับิโพิ่รบิเซ็์นเซ์อุร์วัดี่ความเข้้มการส่อุงสว่าง OPE-21A)

ใช้่ในการตรวจจับิการเปล่�ยนส่โดี่ย 
ว่ธ่ิการห้าอุ่นด่ี่เคเตอุร์
นำามาใช้่ห้าปร่มาณ์อุ่อุอุนคงท่ำ�ข้อุงโลห้ะ 
ได้ี่ เช่่น การชุ่บิสารละลาย

* อุะแดี่ปเตอุร์บ่ิวท์ำอุ่นภูายในตัว 
เคร้�อุงห้ลัก ส่วนเคร้�อุงตรวจจับิ 
จะแยกอุอุกมา

ข้นาดี่เคร้�อุงตรวจจับิ : 102 (กว้าง) × 153 (สูง) × 119 (ลึก) มม. โดี่ยประมาณ์
ตัวกรอุงสัญญาณ์รบิกวนมาตรฐาน : 530 nm, 630 nm

ชุัดไทเทรตด้วยโพลาไรเซชััน

FUT-7030
(มาพิ่ร้อุมกับิอุ่เล็กโทำรดี่แพิ่ลตท่ำนัมคู่ HPD-303)

ใช้่สำาห้รับิการไทำเทำรตโบิรม่นและไดี่อุะโซ์ไทำเซ์ชั่น
*ชุ่ดี่บ่ิวท์ำอุ่นภูายในตัวเคร้�อุง
ว่ธ่ิการวัดี่: ว่ธ่ิแรงดัี่นไฟฟ้าคงท่ำ� ห้ร้อุว่ธ่ิกระแสไฟฟ้าคงท่ำ�
แรงดัี่นไฟฟ้าท่ำ�ใช้่: 0 ถึง ±1000 mV (ตั�งค่าตามต้อุงการ)
กระแสไฟฟ้าท่ำ�ใช้่: 0 ถึง ±99.9 μA (ตั�งค่าตามต้อุงการ)

ชุัดไทเทรตด้วยค่าความนำาไฟัฟ้ัา

FUT-7040 (มาพิ่ร้อุมกับิเซ์ลล์วัดี่ค่าความนำาไฟฟ้า CT-57101B)

นอุกเห้น้อุจากใช้่ตรวจจับิค่าความนำาไฟฟ้า 
แล้วยังสามารถนำามาใช้่ไทำเทำรตด้ี่วยค่า 
ความนำาไฟฟ้าได้ี่อุ่กด้ี่วย
*ชุ่ดี่บ่ิวท์ำอุ่นภูายในตัวเคร้�อุง
ว่ธ่ิการวัดี่ : อุ่เล็กโทำรดี่สอุงขั้�ว กระแสสลับิ
ช่่วงการวัดี่ :  0 ถึง 200.0 S/m (ขึ้�นอุยู่กับิเซ์ลล์ท่ำ�ใช้่)  

เล้อุกช่่วงแบิบิแมนนวลเม้�อุใช้่โห้มดี่ 
การไทำเทำรต (ตั�งค่าการสลับิช่่วงได้ี่ท่ำ� 
ตัวเคร้�อุงห้ลัก)

อุุณ์ห้ภููม่ : 0 ถึง 100.0°C

ชุัดไทเทรตด้วยความต่างศัักย์ไฟัฟ้ัา

FUT-7050
(อุ่เล็กโทำรดี่แยกจำาห้น่าย)

ใช้่เป็นชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความต่างศัักย์ไฟฟ้า 
นอุกเห้น้อุจากอุ่นพุิ่ตศัักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน  
2 ช่่อุง
*ชุ่ดี่บ่ิวท์ำอุ่นภูายในตัวเคร้�อุง
mV : 0 ถึง ±2000.0 mV
อุุณ์ห้ภููม่ : 0 ถึง 100.0°C

รองรับฟัังก์ชัันการสิลับความยาวคล่ืนคู่อัตโนมัติ

เครื่องวัดตัวอย่างอัตโนมัติ

AST-3210

ซอฟัต์แวร์เก็บข้้อมูล 701

7075650K
สามารถบัินทึำกผ่ลการไทำเทำรตในรูปแบิบิข้้อุความและส่งเข้้า PC ได้ี่โดี่ยผ่่านการ 
ใช้่ไดี่ร์ฟ USB, LAN และ RS-232C

บิวเรตต์สิำาหรับ 
การไทเทรต

ABT-7

เครื่องกวนสิาร

ST-7

เครื่องพิมพ์ต่อพ่วง

EPS-R
(พิ่ร้อุมสายเช้่�อุมต่อุ)

ใช้่กระดี่าษเน้�อุธิรรมดี่าท่ำ�สามารถ 
จัดี่เก็บิได้ี่ง่าย

* ดูี่รายละเอุ่ยดี่เพ่ิ่�มเต่มได้ี่ท่ำ�ห้น้าข้้อุมูลจำาเพิ่าะอุงค์ประกอุบิ
มาตรฐาน

ข้้อุมูลจำาเพิ่าะ
ตัวอย่างวิธ่ิการช่ัังนำ�าหนัก ว่ธ่ิห้ลอุดี่แก้ววัดี่ระดัี่บิ แบิบิก็อุกสามทำาง

ปริมาณตัวอย่าง 0.2 ถึง 20 มล. โดี่ยประมาณ์ (Loop Capacity (ท่ำอุวัดี่) คงท่ำ�)

ความสิามารถในการช่ัังซำ�า ค่า C.V. ตั�งแต่ 0.5% ลงมา (ปร่มาณ์ตัวอุย่าง 10 มล.)

กระบอกวัด

วัสดุี่ : แก้วเน้�อุแข็้ง
ปร่มาณ์สูงสุดี่ : 150 มล. โดี่ยประมาณ์
ปร่มาณ์ตำ�าสุดี่ท่ำ�จำาเป็น : 100 มล. โดี่ยประมาณ์
จำานวนอุ่เล็กโทำรดี่ท่ำ�ต่อุ : สูงสุดี่ 4 ช่่�น
จำานวนหั้วฉ่ีดี่ไทำเทำรตท่ำ�ต่อุ : สูงสุดี่ 4 ช่่�น

การแสิดงสัิญญาณเตือน นำ�าบิร่สุทำธ่ิ�ห้มดี่, นำ�าเส่ยเต็ม, ระบิบิขั้ดี่ข้้อุง

ถังพอลิโพรพ่ล่นสิำาหรับ 
นำ�าเส่ิย/นำ�าบริสุิทธิิ�

ถังพิ่อุล่โพิ่รพ่ิ่ล่น 20 ล.

แหล่งจ่ายไฟั AC100V 50/60Hz

การใช้ักำาลังไฟั 100VA โดี่ยประมาณ์

ข้นาดภัายนอกและนำ�าหนัก 565 (กว้าง) × 635 (สูง) × 480 (ลึก) มม. ห้นัก 45 กก. โดี่ยประมาณ์

*การเช้่�อุมต่อุกับิตัวเคร้�อุงไทำเทำรตจำาเป็นต้อุงใช้่อุุปกรณ์์แยก เช่่น สายเช้่�อุมต่อุ ห้ร้อุสายร่เลย์อุ่เล็กโทำรดี่



อิเล็กโทรด

ชิั�นส่ิวน/สิารละลายมาตรฐาน

การใช้ังาน
(ตัวอย่างการไทเทรตท่ัวไป)

ช่ืัอผลิตภััณฑ์์ ช่ืัอรุ่น/รหัสิ หมายเหตุ

การไทเทรตแบบสิะเทิน

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม 
(สำาห้รับิการใช้่งานทัำ�วไป) 

GST-5741C อุ่เล็กโทำรดี่มาตรฐานท่ำ�มากับิเคร้�อุง AUT-701

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม  
(สำาห้รับิปร่มาณ์น้อุย) 

ELP-035

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม (Double Junction) ELP-062
ส่วนท่ำ�สัมผั่สกับิสารละลายสามารถเปล่�ยนได้ี่
ม่ประส่ทำธ่ิภูาพิ่ในกรณ่์ท่ำ�เก่ดี่ปัญห้าการไห้ลข้อุงสารละลาย KCl

การไทเทรตแบบร่ดอกซ์

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า ORP แบิบิรวม 
(สำาห้รับิการใช้่งานทัำ�วไป)

PS-5111C

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า ORP แบิบิรวม (Double Junction) ELM-016
ส่วนท่ำ�สัมผั่สกับิสารละลายสามารถเปล่�ยนได้ี่
ม่ประส่ทำธ่ิภูาพิ่ในกรณ่์ท่ำ�เก่ดี่ปัญห้าการไห้ลข้อุงสารละลาย KCl

การไทเทรตด้วยความเค็มข้องนำ�า อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม (Double Junction) ELX-006 ส่วนท่ำ�สัมผั่สกับิสารละลายสามารถเปล่�ยนได้ี่

การไทเทรตแบบไม่ใช้ันำ�า
อุ่เล็กโทำรดี่แก้ว (สำาห้รับิการใช้่งานทัำ�วไป) HGS-2005 อุะแดี่ปเตอุร์อุ่เล็กโทำรดี่สำาห้รับิเช้่�อุมต่อุตัวเคร้�อุงห้ลัก (0JD00001)

จำาเป็นต้อุงจัดี่ห้าหั้วจับิอุ่เล็กโทำรดี่ (S-HLD-S) แยกต่างห้ากอุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง (Double Junction) HS-305DS

การไทเทรตด้วยความเข้้มการส่ิองสิว่าง โพิ่รบิเซ็์นเซ์อุร์วัดี่ความเข้้มการส่อุงสว่าง OPE-21A หั้วโพิ่รบิพิ่ร้อุมชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง

การไทเทรตด้วยโพลาไรเซชััน อุ่เล็กโทำรดี่แพิ่ลตท่ำนัมคู่ HPD-303 อุ่เล็กโทำรดี่พิ่ร้อุมชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยโพิ่ลาไรเซ์ชั่น

การไทเทรตด้วยค่าความนำาไฟัฟ้ัา เซ์ลล์วัดี่ค่าความนำาไฟฟ้า CT-57101B อุ่เล็กโทำรดี่พิ่ร้อุมชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยค่าความนำาไฟฟ้า

ชิั�นส่ิวนข้องตัวเครื่องหลัก
ช่ืัอผลิตภััณฑ์์ ช่ืัอรุ่น/รหัสิ หมายเหตุ

เครื่องกวนสิาร ST-7

อุุปกรณ์์มาตรฐานท่ำ�มากับิเคร้�อุง AUT-701
จำาเป็นต้อุงม่การดี่ำาเน่นการเพ่ิ่�มเต่มกรณ่์ท่ำ�ต้อุงการใช้่งานแบิบิระบิบิคู่

ข้าตั�งอิเล็กโทรด (พร้อมเสิาและสิต๊อปเปอร์) 6948810K

หัวจับอิเล็กโทรด 0IB00001

อุปกรณ์เสิริมอิเล็กโทรด G 0IB00004

อุปกรณ์เสิริมอิเล็กโทรด J 0IB00005

อุปกรณ์เสิริมอิเล็กโทรด N 0IB00008

อะแดปเตอร์อิเล็กโทรด 0JD00001
จำาเป็นเม้�อุม่การใช้่อุ่เล็กโทำรดี่แบิบิก้านเด่ี่�ยว

หัวจับอิเล็กโทรด S-HLD-S

สิายร่เลย์อิเล็กโทรด (1 ม.) 0GB00001

สิายร่เลย์อิเล็กโทรด (3 ม.) 0GB00002

ชุัดไทเทรตข้นาดเล็ก 7075600K
ช่่�นส่วนประกอุบิ: อุะแดี่ปเตอุร์, แม่เห้ล็กกวนสาร (2 ช่่�น), หั้วฉ่ีดี่ไทำเทำรต, 
เซ์ลล์ไทำเทำรต (50 ช่่�น), โอุร่ง (P5) (2 ช่่�น), โอุร่ง (P12) (2 ช่่�น)

สิายเช่ืัอมต่อ RS-232C สิำาหรับฐานหมุนตัวอย่าง (2 ม.) 7075670K สำาห้รับิเช้่�อุมต่อุ TTT-710

สิายเช่ืัอมต่อ AST (2 ม.) 7075710K สำาห้รับิเช้่�อุมต่อุ AST-3210

สิายเช่ืัอมต่อ RS-232C (2 ม.) 0GC00002 สำาห้รับิเช้่�อุมต่อุ PC (มาตรฐานขั้�วต่อุด้ี่าน PC: D-sub, 9P)

สิารละลายภัายในสิำาหรับอิเล็กโทรดอ้างอิง RE-1 ปริมาณ 100 มล. 143F230 สารละลายภูายในสำาห้รับิอุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่งแบิบิก้านเด่ี่ยว (เช่่น HS-305DS)

กระบอกสูิบสิารละลายภัายนอกสิำาหรับอิเล็กโทรดอ้างอิง RE-2 ปริมาณ 100 มล. 143F238
กระบิอุกสูบิสารละลายภูายนอุกข้อุงอุ่เล็กโทำรดี่สำาห้รับิการไทำเทำรต 
ด้ี่วยความเค็มข้อุงนำ�า

กระดาษสิำาหรับพิมพ์ (5 ม้วน) PAP-HCS
อุุปกรณ์์มาตรฐาน AUT-701/กระดี่าษความร้อุนสำาห้รับิเคร้�อุงพ่ิ่มพ์ิ่ 
ระบิบิความร้อุนในตัว

อะไหล่ท่่เก่่ยวข้้องกับบิวเรตต์
ช่ืัอผลิตภััณฑ์์ รหัสิ หมายเหตุ

ข้าตั�งชุัดหลอดดูดสิาร (สิำาหรับหลอดดูดสิาร 1 ถึง 20 มล.) 7075610K อุุปกรณ์์มาตรฐานท่ำ�มากับิ ABT-7

ข้าตั�งชุัดหลอดดูดสิาร (สิำาหรับหลอดดูดสิาร 50 มล.) 7075620K

หลอดดูดสิาร 20 มล. ส่ินำ�าตาล AUT-045P อุุปกรณ์์มาตรฐานท่ำ�มากับิ ABT-7

หลอดดูดสิาร 50 มล. ส่ินำ�าตาล P000010

หลอดดูดสิาร 10 มล. ส่ินำ�าตาล AUT-046P

หลอดดูดสิาร 5 มล. ส่ินำ�าตาล AUT-047P

หลอดดูดสิาร 1 มล. ส่ินำ�าตาล AUT-048P

หัวฉ่ดลดฟัอง (สิำาหรับหลอดดูดสิาร 1 ถึง 20 มล.) P000070 อุุปกรณ์์มาตรฐานท่ำ�มากับิ ABT-7

หัวฉ่ดลดฟัอง (สิำาหรับหลอดดูดสิาร 50 มล.) P000071

หัวฉ่ดไทเทรต (สิำาหรับปริมาณน้อย) AST-P008

ข้วดนำ�ายา (พร้อมสิายต่อ) 7075630K อุุปกรณ์์มาตรฐานท่ำ�มากับิ AUT-7/ข้วดี่โพิ่ล่ส่นำ�าตาลโปร่งแสง 1000 มล.

ท่อดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (พร้อมสิาย) 7075640K อุุปกรณ์์มาตรฐานท่ำ�มากับิ ABT-7

สิาย PTFE ส่ิดำา (สิำาหรับหลอดดูดสิาร 5 ถึง 50 มล.) (2 ม.) AUT-022P อุุปกรณ์์มาตรฐานท่ำ�มากับิ ABT-7/สำาห้รับิห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 5 ถึง 50 มล.

สิาย PTFE ส่ิดำา (สิำาหรับหลอดดูดสิาร 1 มล.) (2 ม.) AUT-024P สำาห้รับิห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 1 มล.
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ข้้อมูลจำาเพาะองค์ประกอบมาตรฐาน ระบบเด่่ยว เคร่ืองไทเทรต AUT-701 + บิวเรตต์สิำาหรับการไทเทรต ABT-7 + เคร่ืองกวนสิาร ST-7
(พร้อมอิเล็กโทรดมาตรฐาน)

ข้้อมูลจำาเพาะ เครื่องไทเทรต AUT-701
ตัวแสิดงผล ห้น้าจอุส่แบิบิ LCD กราฟิก ม่ไฟแบ็ิคไลท์ำ

การแสิดงเนื�อหา

ห้น้าจอุภูาษาญ่�ปุ่น
กราฟการไทำเทำรต, ปร่มาณ์การไทำเทำรต, pH ห้ร้อุ mV, อุุณ์ห้ภููม่, 
ห้น้าจอุแสดี่งเวลาการไทำเทำรตพิ่ร้อุมกัน
ระบิบิ A/ระบิบิ B
(สลับิห้น้าจอุข้ณ์ะใช้่ระบิบิคู่)
อุุณ์ห้ภููม่ห้้อุง, ความช้่�น (เม้�อุเช้่�อุมต่อุกับิอุุปกรณ์์เสร่ม)

ปุ่มการทำางาน/
วิธ่ิการทำางาน

ใช้่กุญแจ/ปุ่มฟังก์ชั่นและแป้นตัวเลข้ในการทำำางาน

ประเภัท JIS (pH) ประเภูทำ JIS I

หมายเลข้รับรอง 
รุ่นการวัด (pH)

เลข้ท่ำ� SS082

วิธ่ิการไทเทรต/การวัด

การไทำเทำรตด้ี่วยการห้าจุดี่เปล่�ยนเว้า
การไทำเทำรตจุดี่ปรับิตั�ง
การไทำเทำรตปร่มาณ์ทัำ�งห้มดี่
(การไทำเทำรตด้ี่วยการห้าจุดี่เปล่�ยนเว้า/จุดี่ปรับิตั�ง)
การไทำเทำรตด้ี่วยการห้าจุดี่ตัดี่
การไทำเทำรตทำางสถ่ต่

การไทำเทำรตเบ้ิ�อุงต้น
การวัดี่ pKa
การวัดี่ pH/mV
การปรับิ pH
การวัดี่ค่าความนำาไฟฟ้า*

ระดับการไทเทรต สูงสุดี่ 5 ระดัี่บิ (ห้าจุดี่ตัดี่ได้ี่สูงสุดี่ 2 ระดัี่บิ)

โหมดการไทเทรต
โห้มดี่มาตรฐาน : 20/ระบิบิ
โห้มดี่ผู้่ใช้่ : 40/ระบิบิ
โห้มดี่ล่งค์ (สำาห้รับิการไทำเทำรตตามลำาดัี่บิ): 20/ระบิบิ

ระบบควบคุมการไทเทรต
ระบิบิเด่ี่�ยว (ระบิบิ A)
การสลับิใช้่ระบิบิคู่ (ระบิบิ A, ระบิบิ B)
การไทำเทำรต/การวัดี่ 2 ประเภูทำ สามารถทำำาได้ี่พิ่ร้อุมกันได้ี่เม้�อุใช้่ระบิบิคู่

รายการ/ช่ัวงการวัด

pH : 0.00 ถึง 14.00 เฉีพิ่าะมาตรฐาน 2 ช่่อุง
mV : 0.0 ถึง ±2000.0 mV
อุุณ์ห้ภููม่ : 0.0 ถึง 100.0°C
[เม้�อุเช้่�อุมต่อุกับิอุุปกรณ์์เสร่มต่อุไปน่�]
ว่ธ่ิแรงดัี่นไฟฟ้าคงท่ำ� : 0 ถึง 2.000 μA
 0 ถึง 20.00 μA
 0 ถึง 200.0 μA
 0 ถึง 1000 μA
 (ขึ้�นอุยู่กับิการสลับิช่่วง)
ว่ธ่ิแรงดัี่นไฟฟ้าคงท่ำ� : 0.0 ถึง ±2000.0 mV
ความนำาไฟฟ้า : (ขึ้�นอุยู่กับิเซ์ลล์ท่ำ�ใช้่)

ช่่วงการแสดี่ง
0 ถึง 200.0 μS/m (0 ถึง 2.000 μS/cm)
0 ถึง 2.000 mS/m (0 ถึง 20.00 μS/cm)
0 ถึง 20.00 mS/m (0 ถึง 200.0 μS/cm)
0 ถึง 200.0 mS/m (0 ถึง 2.000 mS/cm)
0 ถึง 2.000 S/m (0 ถึง 20.00 mS/cm)
0 ถึง 20.00 S/m (0 ถึง 200.0 mS/cm)
0 ถึง 200.0 S/m (0 ถึง 2.000 S/cm)
(เล้อุกช่่วงแบิบิแมนนวลเม้�อุใช้่โห้มดี่การไทำเทำรต  
และเล้อุกช่่วงแบิบิอัุตโนมัต่เม้�อุวัดี่ค่าความนำาไฟฟ้า*)

ความสามารถในการการส่อุงผ่่านข้อุงแสง (การไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้ม 
การส่อุงสว่าง): 0.0 ถึง 100.0%
อุุณ์ห้ภููม่ห้้อุง: 0.0 ถึง 50.0°C
ความช้่�น: 5 ถึง 90%RH

จำานวนอินพุตอิเล็กโทรด
สูงสุดี่ 4 ช่่อุง
อุุปกรณ์์ 2 ช่่อุงมาตรฐาน (pH ห้ร้อุ mV)
ใช้่ช่่อุงท่ำ� 3 และ 4 เม้�อุเช้่�อุมต่อุชุ่ดี่การไทำเทำรตเสร่ม

จำานวนการต่อบิวเรตต์ 
สิำาหรับการไทเทรต

ต่อุได้ี่สูงสุดี่ 10 เคร้�อุง

การสิอบเท่ยบ pH
สอุบิเท่ำยบิอัุตโนมัต่ 3 จุดี่ (การสอุบิเท่ำยบิสารละลายมาตรฐานแบิบิ 
กำาห้นดี่เอุงต้อุงสอุบิเท่ำยบิแบิบิแมนนวล)

การเลือกสิารละลาย 
มาตรฐาน pH

สารละลายมาตรฐาน JIS/สารละลายมาตรฐาน US/สารละลายมาตรฐาน 
แบิบิกำาห้นดี่เอุง (สารละลายมาตรฐานท่ำ�กำาห้นดี่เอุงใช้่การสอุบิเท่ำยบิแบิบิ 
แมนนวล 3 จุดี่)

สิารละลายมาตรฐาน 
แบบกำาหนด pH เอง

อุ่นพุิ่ตสารละลายมาตรฐานแบิบิกำาห้นดี่เอุงบินฐาน 3 จุดี่

ช่ัวงชัดเชัยอุณหภูัมิ pH
ATC (การช่ดี่เช่ยอุุณ์ห้ภููม่อัุตโนมัต่) : 0.0 ถึง 100.0°C
MTC (การช่ดี่เช่ยอุุณ์ห้ภููม่แบิบิแมนนวล) : 0.0 ถึง 100.0°C

การชัดเชัย 
อุณหภูัมิ 
ความนำาไฟัฟ้ัา

ช่ัวงชัดเชัยอุณหภูัมิ
ATC (การช่ดี่เช่ยอุุณ์ห้ภููม่อัุตโนมัต่) : 0.0 ถึง 100.0°C
MTC (การช่ดี่เช่ยอุุณ์ห้ภููม่แบิบิแมนนวล) : 0.0 ถึง 100.0°C
ไม่ม่การช่ดี่เช่ยอุุณ์ห้ภููม่ (ATC OFF)

การตั�งค่าอุณหภูัมิ 
มาตรฐาน

0 ถึง 100.0°C

ค่าสัิมประสิิทธิิ� 
อุณหภูัมิ (เส้ินตรง)

0 ถึง 10.0%/°C

 ฟัังก์ชัันสินับสินุน 
การตรวจสิอบ

แสดี่งและบัินทึำกสภูาพิ่แวดี่ล้อุมการวัดี่ (อุุณ์ห้ภููม่ห้้อุง, ความช้่�น)
ประวัต่การสอุบิเท่ำยบิ pH : สูงสุดี่ 20 ชุ่ดี่
ประวัต่การตรวจสอุบิตนเอุง :  สูงสุดี่ 6 ชุ่ดี่  

(ตรวจสอุบิตนเอุงด้ี่วยการอุ่นพุิ่ต Checker)
ประวัต่การตรวจสอุบิตามระยะ : สูงสุดี่ 10 ชุ่ดี่ (ตรวจสอุบิตามระยะ 
ด้ี่วยนำ�ายามาตรฐาน)
ประวัต่การทำดี่สอุบิความจุบ่ิวเรตต์: สูงสุดี่ 6 ชุ่ดี่ (รายละเอุ่ยดี่อุยู่บินบ่ิวเรตต์)
การเต้อุนเวลาจัดี่การอุ่เล็กโทำรดี่ (ตั�งเวลา)
การเต้อุนเวลาเปล่�ยนนำ�ายา (ตั�งเวลา)
การเต้อุนเวลาเปล่�ยนห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร (เล้อุกระห้ว่างตั�งเวลาห้ร้อุตามระยะชั่ก)
การเต้อุนปร่มาณ์นำ�ายาคงเห้ล้อุ (ตั�งปร่มาณ์นำ�ายาล่วงห้น้า)

หน่วยความจำาข้้อมูล 
(วิเคราะห์ซำ�าได้)

100 ชุ่ดี่ (เม้�อุใช้่ระบิบิเด่ี่�ยว)
(เม้�อุใช้่ระบิบิคู่ 100 × 2 = สูงสุดี่ 200 ชุ่ดี่)

เครื่องพิมพ์ เคร้�อุงพ่ิ่มพ์ิ่ระบิบิความร้อุนในตัว

ฟัังก์ชัันการส่ืิอสิาร/ 
อินพุตและเอาต์พุต 
จากภัายนอก

RS-232C × 5 ช่่อุง
1: บ่ิวเรตต์สำาห้รับิการไทำเทำรต (ต่อุได้ี่สูงสุดี่ 10 เคร้�อุง)
2: PC
3: ฐานห้มุนตัวอุย่าง (TTT-710)
4:  ระบุิอุย่างใดี่อุย่างห้นึ�งระห้ว่างเคร้�อุงสุ่มตัวอุย่างอัุตโนมัต่  

(AST-3210), เคร้�อุงชั่�งอุ่เล็กทำรอุน่กส์ ห้ร้อุฐานห้มุนตัวอุย่าง  
(TTT-710)

5: เคร้�อุงพ่ิ่มพ์ิ่ต่อุพ่ิ่วง (สำาห้รับิพ่ิ่มพ์ิ่กระดี่าษธิรรมดี่า) (EPS-R)
LAN × 1
USB (Host) × 1

ช่ัวงอุณหภูัมิและความชืั�น 
ท่่ทำางานได้ปกติ

5 ถึง 35°C  ตำ�ากว่า 85% (ไม่ควบิแน่น)

แหล่งจ่ายไฟั AC100V-240V 50Hz/60Hz

การใช้ักำาลังไฟั สูงสุดี่ 35VA

ข้นาดภัายนอก 
และนำ�าหนัก

150 (กว้าง) × 200 (สูง) × 385 (ลึก) มม. นำ�าห้นัก 3.6 กก. โดี่ยประมาณ์

* การวัดี่น่�จะสามารถทำำาได้ี่บินห้น้าจอุการวัดี่ค่าความนำาไฟฟ้าข้อุงเคร้�อุงไทำเทำรต และสามารถทำำาได้ี่เฉีพิ่าะแบิบิ
แมนนวลเท่ำานั�น  
โห้มดี่การวัดี่ศัักย์ไฟฟ้า (การวัดี่ EC) ในโห้มดี่การไทำเทำรตจะเป็นการวัดี่ในช่่วงท่ำ�คงท่ำ�

อุปกรณ์มาตรฐาน

ช่ืัอผลิตภััณฑ์์ ช่ืัอรุ่น/รหัสิ

เครื่องกวนสิาร (พร้อมแม่เหล็กกวนสิาร) ST-7

อิเล็กโทรด pH (อิเล็กโทรดวัดค่า Strong pH แบบรวม)* GST-5741C

สิารละลายมาตรฐานค่า pH 4.01 ข้นาด 500 มล.* 143F191

สิารละลายมาตรฐานค่า pH 6.86 ข้นาด 500 มล.* 143F192

สิารละลายภัายในสิำาหรับอิเล็กโทรดอ้างอิง 50 มล.* —

ข้าตั�งอิเล็กโทรด (พร้อมเสิาและสิต๊อปเปอร์) 6948810K

หัวจับอิเล็กโทรด 0IB00001

อุปกรณ์เสิริมอิเล็กโทรด G 0IB00004

อุปกรณ์เสิริมอิเล็กโทรด J 0IB00005

อุปกรณ์เสิริมอิเล็กโทรด N 0IB00008

กระดาษสิำาหรับพิมพ์ (2 ม้วน) —

สิายไฟั 118C025

อะแดปเตอร์ 2 ข้า 102A991

สิายกราวด์ (2 ม.) XL600697

คู่มือการใช้ังาน —

*สามารถระบุิเล้อุกไม่รับิอุ่เล็กโทำรดี่และสารละลายมาตรฐานได้ี่
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ข้้อมูลจำาเพาะ บิวเรตต์สิำาหรับการไทเทรต ABT-7
ตัวแสิดงผล ตัวบิอุกข้นาดี่ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร: ไฟ LED

ตั�งค่าข้นาดหลอดดูดสิาร สว่ทำช์่โรตาร่ด่ี่จ่ตอุลด้ี่านห้ลัง

หลอดดูดสิาร
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สารแก้วส่นำ�าตาล แบิบิกระบิอุกสูบิภูายในความแม่นยำาสูง 20 มล.
ข้นาดี่ 1 มล., 5 มล., 10 มล. และ 50 มล. เป็นอุุปกรณ์์เสร่ม

วัสิดุส่ิวนท่่เปียก PTFE, PCTFE, แก้วเน้�อุแข็้ง

สิายยางท่่ใช้ั
สายยาง PTFE Ø2 (ภูายใน) × Ø3 (ภูายนอุก) ส่ดี่ำา
(เม้�อุใช้่ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สารข้นาดี่ 1 มล. ให้้ใช้่สายยาง PTFE Ø1 (ภูายใน) ×  
Ø3 (ภูายนอุก) ส่ดี่ำา)

อัตราการดูด เต็มระยะชั่ก 20 ว่นาท่ำ โดี่ยประมาณ์

อัตราการปล่อย

ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 50 มล.: 2 ถึง 150 มล./นาท่ำ
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 20 มล.: 0.6 ถึง 60.0 มล./นาท่ำ
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 10 มล.: 0.3 ถึง 30.0 มล./นาท่ำ
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 5 มล.: 0.2 ถึง 15.0 มล./นาท่ำ
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 1 มล.: 0.03 ถึง 3.00 มล./นาท่ำ

ปริมาณการปล่อยตำ่าสุิด

ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 50 มล.: 0.0025 มล.
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 20 มล.: 0.001 มล.
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 10 มล.: 0.0005 มล.
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 5 มล.: 0.00025 มล.
ห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 1 มล.: 0.00005 มล.

ความแม่นยำาข้องบิวเรตต์
สำาห้รับิห้ลอุดี่ดูี่ดี่สาร 20 มล.
ความคลาดี่เคล้�อุนในการวัดี่ปร่มาณ์โดี่ยรวม: ±0.1%
ความสามารถในการจ่ายซ์ำ�า : ±0.01 มล.

ฟัังก์ชัันสินับสินุน 
การตรวจสิอบ

ประวัต่การทำดี่สอุบิความจุบ่ิวเรตต์: สูงสุดี่ 6 ชุ่ดี่

ปลั�กไฟั สำาห้รับิบ่ิวเรตต์ ×1, สำาห้รับิเคร้�อุงกวนสาร ×1

ช่ัวงอุณหภูัมิและความชืั�น 
ท่่ทำางานได้ปกติ

5 ถึง 35°C  ตำ�ากว่า 85% (ไม่ควบิแน่น)

แหล่งจ่ายไฟั AC100V-240V 50Hz/60Hz

การใช้ักำาลังไฟั 30VA โดี่ยประมาณ์

ข้นาดภัายนอก 
และนำ�าหนัก

110 (กว้าง) × 396 (สูง) × 346 (ลึก) มม. นำ�าห้นัก 5.4 กก. โดี่ยประมาณ์

อุปกรณ์มาตรฐาน

ช่ืัอผลิตภััณฑ์์ รหัสิ

ข้าตั�งชุัดหลอดดูดสิาร (สิำาหรับหลอดดูดสิาร 1 ถึง 20 มล.)
(พร้อมท่อทดสิอบสิำาหรับข้าตั�งหัวฉ่ด)

7075610K

ข้วดนำ�ายา
(ข้วดโพล่ส่ินำ�าตาลโปร่งแสิง 1 ล.)

7075630K

ท่อดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (พร้อมสิาย) 7075640K

หลอดดูดสิาร 20 มล. ส่ินำ�าตาล AUT-045P

ฟิัตติ�งหลอดดูดสิาร AUT-066P

หัวฉ่ดลดฟัอง (สิำาหรับ 1 ถึง 20 มล.) P000070

ฟิัตติ�งทำาความสิะอาดสิำาหรับหัวฉ่ด AUT-067P

สิายล้างหัวฉ่ด P000108

สิาย PTFE ส่ิดำา (2 ม.) AUT-022P

สิายเช่ืัอมต่อบิวเรตต์ (0.9 ม.) 118B075

สิายกราวด์ (2 ม.) XL600697

คู่มือการใช้ังาน —

ข้้อมูลจำาเพาะ เครื่องกวนสิาร ST-7
บ่กเกอร์ท่่รองรับ ข้นาดี่บ่ิกเกอุร์สูงสุดี่ 200 มล.

ขั้�วต่อภัายนอก แห้ล่งจ่ายไฟสำาห้รับิชุ่ดี่กวนสารส่วนบิน

แหล่งจ่ายไฟั AC100V-240V 50Hz/60Hz

การใช้ักำาลังไฟั 5VA โดี่ยประมาณ์

ข้นาดภัายนอก 
และนำ�าหนัก

110 (กว้าง) × 73 (สูง) × 135 (ลึก) มม. นำ�าห้นัก 0.8 กก. โดี่ยประมาณ์

อุปกรณ์มาตรฐาน

ช่ืัอผลิตภััณฑ์์ รหัสิ

แม่เหล็กกวนสิาร (Ø8 × 25 มม.) 107D039
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ตัวอย่างการใช้ังาน

รองรับความต้องการทางด้านการวิเคราะห์ในหลากหลายด้าน

ประเภัทการไทเทรต อิเล็กโทรดท่่ใช้ั (ชุัด) รายละเอ่ยดการไทเทรต

การไทเทรตกรด-เบสิ อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม GST-5841C

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่ฟอุสฟอุร่ก (H3PO4)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงฟอุสเฟตเอุสเทำอุร์

การห้าอัุตราส่วนคงท่ำ�ข้อุงแบิเร่ยมไฮดี่รอุกไซ์ด์ี่ (Ba(OH)2) 
และแบิเร่ยมคาร์บิอุเนต (BaCO3)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงฟอุร์มาล่น (HCHO) โดี่ยว่ธ่ิโซ์เด่ี่ยมซั์ลไฟด์ี่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงไฮดี่ราซ่์น (N2H4)

การไทเทรต 
แบบร่ดอกซ์

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า ORP แบิบิรวม PST-5821C

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงไอุโอุด่ี่น (I2)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงไฮโดี่รเจนเปอุร์อุอุกไซ์ด์ี่ (H2O2)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโซ์เด่ี่ยมซั์ลไฟด์ี่ (Na2SO3)

การว่เคราะห์้ความบิร่สุทำธ่ิ�ข้อุงโซ์เด่ี่ยมเมตาไบิซั์ลไฟด์ี่ (Na2S2O5)

การว่เคราะห์้ความบิร่สุทำธ่ิ�ข้อุงแอุมโมเน่ยมเพิ่อุร์ซั์ลเฟต ((NH4)2S2O8)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโพิ่แทำสเซ่์ยมเฟอุร์ไรไซ์ยาไนด์ี่ 
(K3[Fe(CN)6])

การว่เคราะห์้โซ์เด่ี่ยมไฮโดี่รซั์ลไฟด์ี่ (NaSH) ในโซ์ดี่าไฟท่ำ�ดูี่ดี่ซั์บิ 
ไฮโดี่รเจนซั์ลไฟด์ี่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงซั์ลไฟด์ี่อุ่อุอุน (S2−)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงไฮดี่ราซ่์น (N2H4)

การไทเทรต 
การตกตะกอน

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่คลอุร่นอุ่อุอุนแบิบิรวม CL-125B
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ความเค็มข้อุงคอุนกร่ตผ่สมเสร็จ

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงคลอุไรด์ี่อุ่อุอุน (Cl−) 
ในปูนซ่์เมนต์ปอุร์ตแลนด์ี่ (JIS R 5202)

อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม ELX-006
การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงคลอุร่นอุ่อุอุนความเข้้มข้้นตำ�า (Cl−)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงซั์ลไฟด์ี่อุ่อุอุน (S2−)

การไทเทรตแบบเกิด 
สิารประกอบเชิังซ้อน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 530 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโคบิอุลต์อุ่อุอุนในโคบิอุลต์คลอุไรด์ี่ (CoCl2)

อุ่เล็กโทำรดี่อุ่อุอุนเง่น CU-125
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงอุ่อุอุนทำอุงแดี่งในคอุปเปอุร์คลอุไรด์ี่พ้ิ่�นฐาน  
(CuCl2･Cu(OH)2)

การไทเทรต 
แบบไม่ใช้ันำ�า

อุ่เล็กโทำรดี่แก้ว HGS-2005
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การห้าอัุตราส่วนคงท่ำ�ข้อุงฟลูอุอุร่น (HF) และกรดี่ไนตร่ก (HNO3)

การว่เคราะห์้ตามปร่มาณ์เท่ำยบิเท่ำาอุ่พ็ิ่อุกซ่์�

การว่เคราะห์้การเปล่�ยนเป็นสบู่ิ

การไทเทรตด้วย 
ค่าความนำาไฟัฟ้ัา

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยค่าความนำาไฟฟ้า FUT-7040
การห้าอัุตราส่วนคงท่ำ�ข้อุงโซ์เด่ี่ยมไฮดี่รอุกไซ์ด์ี่ (NaOH) 
และไตรเอุท่ำลาม่น ((C2H5)3N)

ประเภัทการไทเทรต อิเล็กโทรดท่่ใช้ั (ชุัด) รายละเอ่ยดการไทเทรต

การไทเทรตกรด-เบสิ
อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม GST-5841C

นำ�าผ่ลไม้ด้ี่วยการไทำเทำรตจุดี่ปรับิตั�ง
การว่เคราะห์้ความเป็นกรดี่ในโยเก่ร์ต ฯลฯ

การว่เคราะห์้ความเป็นกรดี่และปร่มาณ์ไนโตรเจน (ว่ธ่ิ Formol) 
ในนำ�าผ่ลไม้อุย่างต่อุเน้�อุง

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่แลคต่ก (C3H6O3) ในนำ�าสำาห้รับิการ 
ผ่ล่ตเส้นก๋วยเต่�ยว

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม GST-5823S การว่เคราะห์้ปร่มาณ์กรดี่อุะม่โนและความเป็นกรดี่ทัำ�งห้มดี่ในเห้ล้าสาเก

การไทเทรต 
แบบร่ดอกซ์

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า ORP แบิบิรวม PST-5821C
การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงว่ตาม่นซ่์ในนำ�าผ่ลไม้

การว่เคราะห์้ค่าเปอุร์อุอุกไซ์ด์ี่ (POV) ในนำ�ามันปรุงอุาห้าร

การไทเทรต 
การตกตะกอน

อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม ELX-006
เคร้�อุงปรุงรส (ซ์อุสถั�วเห้ล้อุง ซ์อุส นำ�าส้มสายชู่ ฯลฯ)
การว่เคราะห์้ความเค็มในนำ�าซุ์ปและนำ�าจ่�ม

การไทเทรตแบบเกิด 
สิารประกอบเชิังซ้อน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง
FUT-7010 (ฟิลเตอุร์ 630 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงแคลเซ่์ยมในแผ่่นข้้าวโพิ่ดี่

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่แคลเซ่์ยมอุ่อุอุนแบิบิรวม CA-135B
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงแคลเซ่์ยมในอุาห้ารเสร่ม

การไทเทรต 
แบบไม่ใช้ันำ�า

อุ่เล็กโทำรดี่แก้ว HGS-2005
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ค่ากรดี่ในนำ�ามันปรุงอุาห้าร

การว่เคราะห์้กรดี่อุะม่โนโดี่ยการไทำเทำรตกรดี่เปอุร์คลอุร่ก

การไทเทรตด้วย 
ค่าความนำาไฟัฟ้ัา

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยค่าความนำาไฟฟ้า FUT-7040 การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงซั์ลเฟตอุ่อุอุน (SO4)

การไทเทรตกรด-เบสิ
การไทเทรตการตกตะกอน

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม ELP-062
อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม ELX-006

การว่เคราะห์้ความเป็นกรดี่และความเค็มในนำ�าส้มสายชู่ มายอุงเนส ฯลฯ 
อุย่างต่อุเน้�อุง

ด้านการอาหาร

ด้านเคม่ 
และการวิเคราะห์
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ประเภัทการไทเทรต อิเล็กโทรดท่่ใช้ั (ชุัด) รายละเอ่ยดการไทเทรต

การไทเทรตกรด-เบสิ อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม GST-5841C

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่บิอุร่ก (H3BO3) ในสารละลายชุ่บิน่กเก่ล

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโซ์เด่ี่ยมไฮดี่รอุกไซ์ด์ี่ (NaOH) 
ในสารละลายเปอุร์แมงกาเนต

การห้าอัุตราส่วนคงท่ำ�ข้อุงโซ์เด่ี่ยมไฮดี่รอุกไซ์ด์ี่ (NaOH) 
และโซ์เด่ี่ยมคาร์บิอุเนต (Na2CO3) ในสารละลายชุ่บิแคดี่เม่ยมไซ์ยาไนด์ี่

การไทเทรต 
แบบร่ดอกซ์

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า ORP แบิบิรวม PST-5821C

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่โครม่ก (CrO3) ในสารละลายชุ่บิโลห้ะ

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงด่ี่บุิก (Sn2+) ในสารละลายชุ่บิโลห้ะบัิดี่กร่

การว่เคราะห์้โซ์เด่ี่ยมไฮโปฟอุสไฟท์ำ (NaPH2O2) 
ในสารละลายชุ่บิน่เก่ลซั์ลเฟต

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงเกล้อุ Rochelle (KNaC4H4O6) 
ในสารละลายชุ่บิค่วปรัสไซ์ยาไนด์ี่

การไทเทรต 
การตกตะกอน

อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม ELX-006

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงน่กเก่ลคลอุไรด์ี่ (NiCl2) 
ในสารละลายชุ่บิน่กเก่ล

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโซ์เด่ี่ยมไซ์ยาไนด์ี่ (NaCN) 
ในสารละลายชุ่บิค่วปรัสไซ์ยาไนด์ี่

การไทเทรตแบบเกิด 
สิารประกอบเชิังซ้อน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 530 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงน่กเก่ล (Ni) ในสารละลายชุ่บิน่กเก่ล

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงตะกั�ว (Pb) ในสารละลายชุ่บิโลห้ะบัิดี่กร่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงสังกะส่อุอุกไซ์ด์ี่ (ZnO) 
ในสารละลายสังกะส่

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 630 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงแคดี่เม่ยม (Cd) 
ในสารละลายชุ่บิแคดี่เม่ยมไซ์ยาไนด์ี่

อุ่เล็กโทำรดี่อุ่อุอุนทำอุงแดี่ง CU-125
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงทำอุงแดี่ง (Cu) 
ในสารละลายชุ่บิคอุปเปอุร์ไซ์ยาไนด์ี่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงน่กเก่ล (Ni) ในสารละลายชุ่บิน่กเก่ล  
(ว่ธ่ิย้อุนกลับิสารละลายด้ี่วยอุ่เล็กโทำรดี่อุ่อุอุนทำอุงแดี่ง)

การไทเทรตกรด-เบสิ
การไทเทรตแบบเกิด 
สิารประกอบเชิังซ้อน
การไทเทรตการตกตะกอน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 530 nm)
อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม ELP-062
อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม ELX-006

การว่เคราะห์้กรดี่บิอุร่ก (H3BO3) ในสารละลายชุ่บิน่กเก่ล, 
น่กเก่ลทัำ�งห้มดี่ (Ni), น่กเก่ลคลอุไรด์ี่ (NiCl2) 
และน่กเก่ลซั์ลเฟต (NiSO4) อุย่างต่อุเน้�อุง

ประเภัทการไทเทรต อิเล็กโทรดท่่ใช้ั (ชุัด) รายละเอ่ยดการไทเทรต

การไทเทรตกรด-เบสิ อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม GST-5841C

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่ในนำ�ายากัดี่

การห้าอัุตราส่วนคงท่ำ�ข้อุงกรดี่และเห้ล็กทัำ�งห้มดี่ในสารละลายสแตนเลสสต่ล

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่ซั์ลฟิวร่ก (H2SO4) และทำอุงแดี่ง (Cu) 
ในนำ�ายากัดี่ข้อุงแผ่่น PCB

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่ไฮโดี่รคลอุร่กอุ่สระในสารละลายพ้ิ่�น
ผ่่วมาส์ก

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่ในสารเคม่และอุะลูม่เน่ยม (Al)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงแอุมโมเน่ยมฟลูอุอุไรด์ี่ (NH4F) 
และไฮโดี่รเจนฟลูอุอุไรด์ี่ (HF) ในนำ�ายากัดี่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่อุอุกซ์าล่ก ((COOH)2) ในนำ�ายากัดี่

การไทเทรต 
แบบร่ดอกซ์

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า OPR แบิบิรวม PST-5821C

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงอุ่อุอุนทำอุงแดี่ง (Cu2+) (JIS M 8121)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโครเม่ยมอุ่อุอุน (Cr6+)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโคบิอุลต์อุ่อุอุน (Co2+)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงไทำเทำเน่ยม (Ti3+, Ti4+) ในนำ�ายากัดี่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงอุ่อุอุนเห้ล็ก (Fe2+) ในนำ�ายากัดี่กรดี่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโซ์เด่ี่ยมไธิโอุซั์ลเฟต (Na2S2O3) 
ในสารละลายซั์ลเฟอุร์ไดี่อุอุกไซ์ด์ี่

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า OPR แบิบิรวม ELM-016
การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงไฮโดี่รเจนเปอุร์อุอุกไซ์ด์ี่ (H2O2) 
ในนำ�ายาขั้ดี่เคม่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงกรดี่อุอุกซ์าล่ก ((COOH)2) ในนำ�ายากัดี่

การไทเทรต 
การตกตะกอน

อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม ELX-006

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงคลอุร่นอุ่อุอุน (Cl−) ในฟลักซ์์

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงไทำโอุยูเร่ย ((NH2)2CS) 
ในสารละลายพ้ิ่�นผ่่วแบิบิต่อุเน้�อุง

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงไทำโอุไซ์ยาเนตอุ่อุอุน (SCN−) 
ในสารละลายซั์ลเฟอุร์ไดี่อุอุกไซ์ด์ี่

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงอุ่อุอุนเง่น (Ag+)

การไทเทรตแบบเกิด 
สิารประกอบเชิังซ้อน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 530 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงน่กเก่ล (Ni) ในนำ�ายากัดี่

การว่เคราะห์้ความบิร่สุทำธ่ิ�ข้อุงสังกะส่อุอุกไซ์ด์ี่ (ZnO) (JIS K 1410)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงตะกั�วอุ่อุอุน (Pb2+)

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 630 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงสตรอุนเท่ำยมคลอุไรด์ี่บิร่สุทำธ่ิ�สูง (SrCl2)

อุ่เล็กโทำรดี่อุ่อุอุนทำอุงแดี่ง CU-125
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงทำอุงแดี่ง (Cu) ในนำ�ายาขั้ดี่เคม่

การไทเทรต 
แบบไม่ใช้ันำ�า

อุ่เล็กโทำรดี่แก้ว HGS-2005
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ค่ากรดี่ข้อุงฟลักซ์์

การห้าอัุตราส่วนคงท่ำ�ข้อุงกรดี่ไฮโดี่รคลอุร่ก (HCl) 
และกรดี่ไฮโดี่รฟลูอุอุร่ก (HF) ในสารละลายพ้ิ่�นผ่่ว

ด้านการชุับโลหะ

ด้านไฟัฟ้ัา เหล็ก 
และโลหะ
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ประเภัทการไทเทรต อิเล็กโทรดท่่ใช้ั (ชุัด) รายละเอ่ยดการไทเทรต

การไทเทรตกรด-เบสิ อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม GST-5841C
การว่เคราะห์้แอุลคาไลน์ในนำ�าบิร่โภูคและนำ�าเส่ย

การว่เคราะห์้ความเป็นกรดี่ในนำ�าบิร่โภูคและนำ�าเส่ย

การไทเทรต 
แบบร่ดอกซ์

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า ORP แบิบิรวม PST-5821C

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงคลอุร่นตกค้าง (Cl2) ในนำ�าบิร่โภูค

การว่เคราะห์้ปร่มาณ์การบิร่โภูคข้อุงด่ี่างทัำบิท่ำม (KMnO4)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงอุอุกซ่์เจนละลาย (DO) ในนำ�าทำะเล

การไทเทรต 
การตกตะกอน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 630 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงซั์ลเฟตอุ่อุอุนความเข้้มข้้นตำ�า (SO4
2−)

(JIS K 0103)

อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม ELX-006 การว่เคราะห์้คลอุร่นอุ่อุอุน (Cl−) ในนำ�าบิร่โภูค

การไทเทรตแบบเกิด 
สิารประกอบเชิังซ้อน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 630 nm)

การว่เคราะห์้ความกระด้ี่างโดี่ยรวมในนำ�าบิร่โภูค

การห้าอัุตราส่วนคงท่ำ�ข้อุงแคลเซ่์ยม (Ca) และแมกน่เซ่์ยม (Mg) 
ในนำ�าประปา

ประเภัทการไทเทรต อิเล็กโทรดท่่ใช้ั (ชุัด) รายละเอ่ยดการไทเทรต

การไทเทรตกรด-เบสิ อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม GST-5841C
การควบิคุมความเข้้มข้้นข้อุงโซ์เด่ี่ยมไฮดี่รอุกไซ์ด์ี่ (NaOH), อุะม่โน, 
โพิ่แทำสเซ่์ยมคาร์บิอุเนต (K2CO3) ในนำ�าท่ำ�งจากกระบิวนการ desulfurization

การไทเทรต 
การตกตะกอน

อุ่เล็กโทำรดี่เง่นวัดี่ค่าแบิบิรวม ELX-006
การควบิคุมความเข้้มข้้นข้อุงไฮโดี่รเจนซั์ลไฟด์ี่ (H2S) 
ในนำ�าท่ำ�งจากกระบิวนการ desulfurization

การว่เคราะห์้คลอุร่นอุ่อุอุน (Cl−) ในนำ�าท่ำ�งจากกระบิวนการ desulfurization

การไทเทรต 
แบบไม่ใช้ันำ�า

อุ่เล็กโทำรดี่แก้ว HGS-2005
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ค่ากรดี่ข้อุงนำ�ามันเคร้�อุง (JIS K 2501)

การว่เคราะห์้ค่าพ้ิ่�นฐานข้อุงนำ�ามันเคร้�อุง (JIS K 2501)

การว่เคราะห์้ค่ากรดี่ข้อุงนำ�ามันฉีนวนไฟฟ้า (JIS K 2101)

การว่เคราะห์้ไวน่ลอุะซ่์เตต (C4H6O2)

การว่เคราะห์้ค่าคาร์บิอุน่ลข้อุงไข้มันและนำ�ามัน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยโพิ่ลาไรเซ์ชั่น FUT-7030 การว่เคราะห์้โบิรม่นในผ่ล่ตภัูณ์ฑ์์ปิโตรเล่ยม (JIS K 2605)

ประเภัทการไทเทรต อิเล็กโทรดท่่ใช้ั (ชุัด) รายละเอ่ยดการไทเทรต

การไทเทรตกรด-เบสิ อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า pH แบิบิรวม GST-5841C
การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงโซ์เด่ี่ยมไบิคาร์บิอุเนต (NaHCO3) 
ในยาโรคกระเพิ่าะ

การไทเทรตแบบร่ดอกซ์ อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า ORP แบิบิรวม ELM-016 การว่เคราะห์้ความบิร่สุทำธ่ิ�ข้อุงโซ์เด่ี่ยมซั์ลไฟด์ี่ (Na2S)

การไทเทรต 
การตกตะกอน

อุ่เล็กโทำรดี่วัดี่ค่า ORP แบิบิรวม ELM-016
การว่เคราะห์้เบินซ์าลโคเน่ยมคลอุไรด์ี่บินโซ์เด่ี่ยมเตตราฟีน่ลบิอุเรต 
(C27H42ClNO2)

การไทเทรตแบบเกิด 
สิารประกอบเชิังซ้อน

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 530 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงอุลูม่เน่ยมอุอุกไซ์ด์ี่ (Al2O3) ในยาโรคกระเพิ่าะ

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยความเข้้มการส่อุงสว่าง FUT-7010
(ฟิลเตอุร์ 630 nm)

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงแมกน่เซ่์ยมอุอุกไซ์ด์ี่ (MgO) ในยาโรคกระเพิ่าะ

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงแคลเซ่์ยมคาร์บิอุเนตท่ำ�ตกตะกอุน (CaCO3) 
ในยาโรคกระเพิ่าะ

การไทเทรต 
แบบไม่ใช้ันำ�า

อุ่เล็กโทำรดี่แก้ว HGS-2005
อุ่เล็กโทำรดี่อุ้างอุ่ง HS-305DS

การว่เคราะห์้ค่าเอุสเทำอุร์ในนำ�าห้อุมและเคร้�อุงสำาอุาง

การว่เคราะห์้ค่ากรดี่ในนำ�าห้อุมและเคร้�อุงสำาอุาง

การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงคลอุร์เฮกซ่์ด่ี่นกลูโคเนต (C22H30Cl2N10)

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยโพิ่ลาไรเซ์ชั่น FUT-7030 การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงเอุท่ำลอุะม่โนเบินโซ์เอุต (NH2C6H4COOC2H5)

การไทเทรตด้วย 
ค่าความนำาไฟัฟ้ัา

ชุ่ดี่ไทำเทำรตด้ี่วยค่าความนำาไฟฟ้า FUT-7040 การว่เคราะห์้ความเข้้มข้้นข้อุงซั์ลเฟตอุ่อุอุน (SO4
2−)

ด้านส่ิิงแวดล้อม

ด้านปิโตรเล่ยม

ด้านนำ�าหอม 
และเครือ่งสิำาอาง

https://www.toadkk.com/english/?stt_lang=th Information and specifications are for a typical system and are subject to change without notice.

Overseas Sales Division:
DKK-TOA Corporation
29-10, 1-Chome, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-8648 Japan
Tel : +81-3-3202-0225　Fax : +81-3-3202-5685
E-mail : intsales@dkktoa.com 　

Please read the operation manual carefully
before using products.
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