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                                                         LỜI NÓI ĐẦU 

Sách này mô tả và hướng dẫn sử dụng máy kiểm soát nồng độ pH trong nước.  Bạn 

phải đảm bảo rằng đã đọc kỹ hướng dẫn này trước khí sử dụng sản phẩm để đảm bảo 

máy hoạt động chính xác và an toàn. 

Chúng tôi có trách nhiệm bảo hành 12 tháng ( cảm biến 6 tháng) cho các thiết bị của 

máy mà lỗi, khuyết tật do do nhà sản xuất. Bất kỳ thiệt hại nào do môi trường xung 

quanh, quy trình vận hành, yếu tố nguồn điện, người không có trách nhiệm sử dụng, 

phá hoại chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. 

Trước khi sử dụng bạn phải đảm bảo an toàn về sử dụng các thiết bị điện tránh gây tổn 

thất về người và vật chất, đảm bảo các yếu tố môi trường xung quanh không làm ảnh 

hưởng đến quá trình vận hành của máy. Có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi các 

vấn đề mà bạn chưa hiểu, hoặc các tình huống mà mà theo bạn có nguy hại đến thiết 

bị. 

Sách này chỉ hướng dẫn nhưng nội dung cơ bản, chi tiết bạn đọc hướng dẫn bằng 

tiếng Anh do nhà sản xuất cung cấp. 

- Chúng ta có câu “trăm hay không bằng tay quen” các bạn sẽ làm quen dần với 

thiết bị bằng việc sử dụng hướng dẫn của chúng tôi, nhưng các bạn sẽ làm quen 

với thiết bị theo thời gian nó trở thành dễ sử dụng do đã có kinh nghiệm. Và 

chúng tôi hoan ngênh các bạn cùng xây dựng bản hướng dẫn hoàn thiện và dễ 

hiểu hơn 

- Được dịch ra từ kinh nghiệm sử dụng và bản gốc tiếng Anh do hãng cung cấp vì 

vậy mọi thông tin thắc mắc do tài liệu của chúng tôi khó hiểu, các bạn có thể tìm 

hiểu  lại bằng tài liệu Tiếng Anh 

- Một số chức năng dễ hiểu, chúng tôi để nguyên ngôn ngữ bằng tiếng Anh ( Có 

những đoạn bằng tiếng anh) 

- Một số từ ngữ mô tả bằng tiếng Việt có thể không chính xác ý nghĩa mô tả tiếng 

anh, vì vậy các bạn nên sử dụng đồng thời cả hai tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng 

Việt 

- Mọi thắc mắc của các bạn về tài liệu  hãy liên hệ với chúng tôi qua email 

(support@asin.com.vn hoặc Hotline 0948-051-555)  
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■ LẮP ĐẶT TRÊN TỦ ĐIỆN 

Kích thước mặt cắt trên tủ điện 
(mm) 

Khoảng cách giữa các bộ điều khiển 
(mm) 

Cách lắp đặt 

 
 

 

 

■ LẮP ĐẶT GÁ ĐẦU DÒ 

Lắp gá đầu dò 
Thêm dung dịch bảo quản điện 
cực ( dung dịch KCL 3.3mol/l) 

Để khe hở thông khí trên gá 
đầu dò 
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■ LẮP ĐẶT ĐẤU NỐI 

 

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI CHUNG 
 

 

(90-260 VAC 50/60Hz) 
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SƠ ĐỒ ĐẤU QUA BOX KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU 

 

 

 

 

■ PHÍM VÀ CÁC CHỨC NĂNG 

Hiển thị 
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Phím và giải trình chức năng  

Phím Ký hiệu Chức năng 
 

 Chế độ đo lường 

 Quay lại 

 Khóa và mở bàn phím 

 Hiệu chỉnh 
 

 Vào menu cài đặt (ấn giữ 3 giây) 

 Cài đặt nhanh 

 Tùy biến chế độ đo lường 

 Tùy biến giá trị đo lường 

 Chọn chế độ đo lường 

 Chọn giá trị đo lường 

 

 

 

■ CÀI ĐẶT VÀ ĐIỀU KHIỂN 

1. Giữ phím:  (MNT)   trong 3 giây 
 

 

Chế độ cài 
đặt 

bấm (ENT) vào chế độ cài đặt (mục 2) 

 

Chế độ hiệu 
chỉnh 

 

AdJ Hiệu chỉnh theo giá trị 

SPAn Hiệu chỉnh theo phần trăm giá trị 

 

Chế độ sử 
dụng 

 

2. Giữ phím:  (MNT)   trong 3 giây>> hiển thị       bấm (ENT) 
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Cài đặt thời 
gian đáp ứng  

 

Cài đặt hiển 
thị 

 
 

Chọn hiển thị>> no, 1.Set, 2.Set, t 

 
Có hay không hiển thị giá trị ngoài 
khoảng đo>> Yes or no 

  
 

 
Mục tiêu điều khiển:  
Non, pH, hold, Err, FAiL 

 

Cài đặt công 
tắc 
R1/R2 

 
Chọn thiết lập đẩu ra ngược lại: 
Yes,no 

 
Chọn hoạt động giới hạn, trên hoặc 
dưới: L, H 

 

Chọn giá trị điều khiển: Tùy chỉnh 
theo yêu cầu ứng dụng( mV) 

 

Khoảng giá trị kiểm soát (mV): 
d.diF(Giá trị điều khiển là trung tâm), 
S.diF ( Tùy chỉnh khoảng  giá trị) 

 

Cài đặt chiều rộng điều khiển: 
-Nếu chọn “d.diF” >> chọn khoảng giá 
trị (1.diF) 
-Nếu chọn ‘S.diF’ >> chọn khoảng tới 
(1.udF) >> chọn khoảng sau(1.odF) 

 

Cài đặt thời gian đèn ( R) bắt đầu bật 

 

Cài đặt thời đèn  (R)  tắt 

 

Caì đặt đầu ra 
tín hiệu điện 
4-20mA 

 

 

Cài đặt giá trị pH tương ứng với điểm 
4mA 

 

Cài đặt giá trị pH tương ứng với điểm 
20mA 

 

Cố định đầu ra: Yes, Pres, no 

 

Giá trị cố định đầu ra ( khi Hold chọn 
Pres) 

Giới hạn truyền tín hiệu đầu ra 
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Vệ sinh cảm biến 

- Tùy từng môi trường cụ thể để đặt lịch vệ sinh.  Nếu môi trường khắc nhiệt nên vệ sinh hàng 

ngày để máy chạy ổn định 

- Vệ sinh bằng phương pháp xịt rửa, lau bằng vải mềm, hoặc bằng cách ngâm vào dung dịch làm 

sạch chuyên dụng 

Hiệu chuẩn 

- Có thể hiệu chuẩn tự động hoặc thủ công tùy điều kiện cụ thể 

- Thời gian hiệu chuẩn: Tùy từng điều kiện cụ thể để đặt lịch hiểu chuẩn ( Nên hiệu chuẩn 1 tuần 

một lần, hoặc sau khi vệ sinh cảm biến) 

Đầu dò 

- Bao gồm vỏ nhựa, cảm biến, dung dịch KCL (3.3mol/L) bảo quản 

- Luôn để đầu dò thẳng đứng ( ngay cả khi bảo trì, hiệu chuẩn), việc này tránh làm đổ KCL ra bên 

ngoài 

- Trong trường hợp để ngoài trời, tránh để nước  tràn vào bên trong vỏ. Điều này làm thay đổi 

nồng độ  mol/L, dẫn đến cảm biến không đo được ( Nếu để đầu dò ngoài trời nên thay dung dịch 

KCL khi thấy máy hiển thị sai lệch giá trị) 

Các lỗi có thể gặp: 

Không hiệu chuẩn được 

Trong quá trình hiệu chuẩn không hiệu chuẩn được vì thời gian nhận tín hiệu từ cảm biến quá lâu hoặc 

giá trị không ổn định- Lỗi này thường do cảm biến bị bám bẩn hoặc nứt vỡ cảm biến, làm cho cảm biến 

không nhận được giá trị. Nếu bị bẩn có thể khắc phục bằng cách vệ sinh lại cảm biến. 

 

 

 

3. Hướng dẫn hiệu chỉnh: Giữ phím (CAL) 3 giây 

 
 

100 Hiệu chỉnh theo tỷ lệ phần trăm 

4. Khóa bàn phím: Giữ phím (MEAS) 10 giây on-off 
 

5. Quay lại chế độ cài đặt của nhà máy:  Giữ phím:  (MNT)   trong 3 giây – Nhấn nút 
UP hoặc DOWN chọn đến USE chọn đến init, nhấn ENT nhấn YES và cuối cùng 
nhấn ENT 
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 Chú ý: Tài liệu được dịch từ bản chính do hãng cũng cấp nên chỉ có giá trị tham khảo, để biết 

thêm chi tiết xin xem tài liệu hướng dẫn sử dụng do chính hãng cung cấp. 
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VP-Hà Nội:Tầng 2-B, Tòa nhà T6-08, 234 phố Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP.Hà Nội 
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