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Hướng dẫn sử dụng 
DOC022.53.80023 

Điện cực pH dạng gel: Model PHC10101, PHC10103, 
PHC10105, PHC10110, PHC10115 or PHC10130 

 
 

Thông tin an toàn 
 
Nhãn cần chú ý 

 

 Đọc kĩ các thông tin nhãn được dán trên máy. Thương tật cho người hoặc hư hỏng thiết bị có 

thể xảy ra nếu không được quan sát. 
 

Thiết bị điện nếu có gắn ký hiệu này có nghĩa là không được phép thải bỏ trong hệ thống thải công Châu Âu sau ngày 12 

tháng 8 năm 2005. Trong cam kết với quy định quốc gia và khu vực của các nước Châu âu (EU Directive 2002/96/EC), người 

sử dụng các thiết bị điện tử Châu Âu phải gửi trả các thiết bị cũ, hết hạn dùng đến nhà sản xuất để thải bỏ mà không phải trả 

phí thải. 

Ghi chú: Để thu hồi cho việc tái chế thì liên hệ với nhà sản xuất thiết bị hay nhà cung cấp để có sự hướng dẫn quy 

trình thu hồi các linh kiện điện tử nhà sản xuất cung cấp và tất cả vật dụng phụ để được thải bỏ đúng cách. 

 

Thông số kỹ thuật 
 
Chú ý: Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. 

 

Ruggedng số kỹ thuật Chi tiết 

Loại đầu đo Điện cực kết hợp với chất điện ly dạng gel và được tích hợp cảm 

biến nhiệt độ. 

Thang đo pH  pH 2 đến 14 

Độ phân giải pH  Người sử dụng lựa chọn thời gian ổn định và độ phân giải—nhanh: 

0.1, nhanh: 0.01, trung bình: 0.01, chậm: 0.01 or chậm: 0.001 

Độ dốc -59 mV/pH (90 to 110% tại 25 °C (77 °F) per Nernstian theoretical value) 

Yêu cầu khi vận hành  0 đến 50 °C (32 đến 122 °F) 

Yêu cầu khi bảo quản  5 đến 40 °C (41 đến 104 °F) 

Cầu muối Dạng mở 

Điện cực tham chiếu Ag/AgCl 

Sai số do natri (độ kiềm) -0.6 pH tại pH 12.6 trong 1 M NaOH 

Độ chính xác nhiệt độ  ±0.3 °C (±0.54 °F) 

Độ sâu tối thiểu mẫu 20 mm (0.79 in.) 

Kích thước (điện cực chuẩn) Đường kính: 12 mm (0.47 in.) 

chiều dài: 103 mm (4.056 in.)  

Tổng chiều dài: 200 mm (7.9 in.) 

Chiều dài cáp: 1 hay 3 m (3.28 hay 9.84 ft) 

Kích thước (điện cực rugged) Đường kính: 12 mm (0.47 in.) 

chiều dài: 20 mm (0.79 in.) 

Tổng chiều dài: 220 mm (8.7 in.) 

Chiều dài cáp: 5, 10, 15 hay 30 m (16.40, 32.81, 49.21 hay 98.42 ft) 

Cáp nối M12 đầu ra và kết nối tương thích với máy đo HQd  

 

Tổng quan về sản phẩm 
 

Điện cực pH kiểu kết hợp model PHC101, dạng gel có tích hợp cảm biến nhiệt độ bên 

trong (hình 1). Các điện cực dạng chất chuẩn PHC10101 hay PHC10103 đi kèm với cáp 1 

hay 3 m (3.28 hay 9.84 ft) được thiết kế dành cho phòng thí nghiệm. Các điện cực  
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PHC10105, PHC10110, PHC10115 hoặc PHC10130 kèm với cáp 5, 10, 15 hay 30 m 

(16.40, 32.81, 49.21 hay 98.42 ft) dùng cho đạc ngoài hiện trường. Điện cực đo pH trong 

nước thải, nước uống và dung dịch dạng lỏng nói chung. Điện cực này không thích hợp sử 

dụng với các dung môi hữu cơ hoặc các mẫu với độ pH nhỏ hơn 2. 
 

Hình 1  Tổng quan điện cực 
 

 
 

1 Vòng bảo vệ (rugged model) 6 Vòng khóa (rugged model) 

2 Nắp bảo vệ cảm biến 7 Điện cực rugged (5, 10, 15 hay 30 m) 

3 Lọ thấm nước 8 Điện cực standard (1 hay 3 m) 

4 Đầu thủy tinh và cảm biến nhiệt độ 9 Đầu giữ nắp điện cực hoặc giữ lọ thấm nước 

5 Cầu muối tham chiếu và dải băng bảo vệ 

 

Chuẩn bị để sử dụng 
 

Chuẩn bị điện cực để sử dụng: 
 

1.   Nếu điện cực rugged, tháo vòng bảo vệ điện cực và nắp bảo quản (tham khảo 

Tháo vòng bảo vệ ở trang 10). 

2.   Nếu điện cực standard, quay lọ chứa nước ngược chiều kim đồng hồ để nới lỏng 

nắp. Tháo lọ chứa nước khỏi điện cực. 

3.   Tháo dải băng bảo vệ cầu muối (xem hình 1 trên trang 2). 

Bỏ dải băng bảo vệ. 

4.   Nếu điện cực được sử dụng ngay lập tức, chuẩn bị điện cực để hiệu chuẩn hoặc 

thực hiện đo mẫu 

5.   Nếu điện cực chưa sử dụng ngay, bảo quản điện cực(tham khảo phần 

Bảo quản trên trang 10). 
 

Để chuẩn bị điện cực cho việc hiệu chuẩn hoặc đo mẫu: 
 

1.   Nếu điện cực rugged, bỏ nắp bảo quản. 

2.   Nếu điện cực dạng chất chuẩn, quay nắp lọ chứa nước ngược chiều kim đồng hồ để 

nới lỏng nắp. Tháo lọ chứa nước khỏi điện cực. 

3.   Rửa sạch cầu muối và bầu thủy tinh kỹ bằng nước khử ion để loại  bỏ hoàn toàn 

dung dịch 3 M KCl. Thấm khô bằng vải không bị xơ. 

4.   Đối với thời gian ổn định tốt nhất, để điện cực trong mẫu vài phút trước khi sử dụng. 

5.   Nếu điện cực rugged, đảm bảo gắn vòng bảo vệ đầu điện cực trước khi sử dụng 

ngoài hiện trường (tham khảo vòng bảo vệ đầu điện cực ở trang 10). 
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Hiệu chuẩn 

Chú ý: Thiệt hại đối với cảm biến xảy ra vòng bảo vệ không được gắn trong quá trình sử dụng. 
Thiệt hại trong những điều kiện này không được bảo hành. 

 
Trước khi hiệu chuẩn 

Điện cực phải có thời gian chính xác. Cài đặt ngày và thời gian cho máy trước khi đo 

Không cần hiệu chuẩn lại khi tháo điện cực từ máy HQd để gắn sang máy khác nếu máy đó đã được cài đặt cùng tùy 

chọn hiệu chuẩn 
Để xem hiệu chuẩn, bấm  phím                    , chọn xem dữ liệu điện cực, sau đó xem hiệu chuẩn hiện tại. 

 

Nếu hai điện cực được kết nối, nhấn mũi tên UP hay  DOWN để thay đổi sang chế độ hiển thị đơn theo thứ tự tùy chọn hiệu 

chuẩn.  
 

Sử dụng Chuẩn bị điện cực (tham khảo trên trang 2). 
 

Nếu  điện cực rugged, tháo đầu bảo vệ (xem trang 10). 

 
Chú ý: 

 

• Các dung dịch đệm pH có thể sử dụng theo thứ tự bất kì. Sử dụng dung dịch đệm có 
hai giá trị pH cách nhau. 

• Dung dịch chuẩn bổ sung theo số lượng điểm hiệu chuẩn tối thiểu có thể được lựa 

chọn trong các tùy chọn hiệu chuẩn. Đối với hiệu chuẩn hai điểm, hai dung dịch đệm 

được chọn: một là độ pH mức trên và hai là độ pH dưới độ pH mẫu dự kiến đo. Đối 

với hiệu chuẩn một điểm, chọn dung dịch đệm gần độ pH của mẫu dự kiến đo nhất. 

• Hiệu chuẩn được ghi lại trong điện cực và data log. Hiệu chuẩn được gửi đến PC, 

máy in hoặc thẻ nhớ. 

• Bọt khí bên dưới đầu cảm biến có thể gây phản ứng chậm hoặc lỗi trong đo lường. 

Nếu xuất hiện bọt  khí, lắc nhẹ cho đến khi mất bọt khí. 

• Nếu lỗi hiệu chuẩn xảy ra, xem xử lý sự cố trang 10. 
 

Quy trình hiệu chuẩn: 
 

 
 

1.  Kết nối điện 

cực với máy đo. 

Đảm bảo khóa cáp 

an toàn kết nối với  

máy. Bật máy lên 

2.  Bấm 

Calibrate. Màn 

hình hiển thị 

dung dịch đệm 

cần thiết để hiệu 

chuẩn. 

3.  Chuẩn bị dung 

dịch đệm trong 

cốc thí nghiệm 

riêng biệt hoặc 

bình chứa thích 

hợp. 

4. Rửa sạch đầu 

dò với nước khử 

ion. Thấm khô 

miếng vải không bị 

xơ. 

 

5. Đặt điện cực 

vào đệm pH và 

khuấy nhẹ. Đảm 

bảo rằng chỗ cầu 

muối được ngập 

trong mẫu. Lắc 

điện cực để hòa 

tan. 
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6.  Nhấn Read. 

Màn hình hiển thị 

"Stabilizing" và 

thanh trạng thái 

chỉ thị độ ổn định 

xuất hiện. Màn 

hình hiển thị giá trị 

pH khi đọc ổn 

định. 

7.  Lặp lại bước 4 

- 6 cho đến khi số 

lượng hiệu chuẩn 

tối thiểu quy định 

đã được thu thập. 

8.  Bấm Done để 

xem tóm tắt hiệu 

chuẩn. Màn hình 

sẽ không hiển thị 

Done cho đến khi 

số lượng hiệu 

chuẩn tối thiểu 

được thực hiện. 

9.  Bấm Store để 

chấp nhận hiệu 

chuẩn và quay lạI 

chế độ đo. Nếu 

điện cực rugged, 

cài đặt vòng bảo 

vệ trên điện cực 

(tham khảo trang 

10).
 
 

Đo mẫu 
 

Trước khi đo: 
 

Điện cực phải có thời gian chính xác. Cài đặt ngày và thời gian cho máy trước khi đo 
 

Nếu cần thiết để truy nguồn gốc, nhập ID mẫu và ID người vận hành trước khi đo. Tham khảo hướng dẫn máy đo HQd 

để biết thêm thông tin 

Hiệu chuẩn thường xuyên cần chính xác (tham khảo hiệu chỉnh trang 3).  

Chuẩn bị điện cực để sử dụng ( xem trang 2). 

 

Để dùng điện cực rugged ở vị trí xa. Ném nhẹ điện cực. Khồng để bay điện cực bằng dây cáp vì có thể gây tổn thương cho 
người sử dụng, gây hư hại cáp và làm giảm tuổi thọ của đầu dò. Những thiệt hại này không được bảo hành 

 

Chú ý đo: 
 

• Dữ liệu được tự động bảo quản trong data log khi bấm Read hoặc Interval được chọn 

trong chế độ đo. Khi Continuous được chọn, dữ liệu được lưu khi chọn bấm Store. 

• Bọt khí bên dưới đầu cảm biến có thể gây phản ứng chậm hoặc lỗi trong đo lường. 

Nếu xuất hiện bọt khí, lắc nhẹ cho đến khi mất bọt khí. 

• Nếu xảy ra lỗi khi đo, tham khảo trang 10. 
 

Phương pháp đo: 

Chú ý: Các phương pháp cũng  được áp dụng cho mẫu đo bằng điện cực dạng rugged . 
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1.  Kết nối điện 

cực với máy đo. 

Đảm bảo khóa cáp 

an toàn kết nối với 

áy đo. Bật máy đo 

lên 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  Lặp lại bước 

3-5 cho các mẫu 

khác 

2.  Để điện cực đặt 

trong mẫu ổn định 

trong vài phút hoặc 

trong dung dịch so 

sánh với mẫu về 

độ pH và lực ion 

trước khi tiến hành 

đo mẫu. 

 
 
 
 

 
 

7.  Khi thực hiện 

xong đo đạc, bảo 

quản điện cực 

(tham khảo trang 

10). 

3. Rửa nắp dò 

bằng nước khử 

ion, cẩn thận lau 

khô điện cực bằng 

miếng vải không bị 

xơ. 

4. Đặt điện cực 

vào mẫu và khuấy 

nhẹ. Đảm bảo rằng 

cầu muối ngập 

trong mẫu. Không 

để điện cực chạm 

dưới đáy hoặc hai 

bên của bình 

chứa, lắc điện cực 

trong mẫu và làm 

sạch cầu muối.  

5.  Bấm Read. 

Màn hình hiển thị 

"Stabilizing" và 

thanh trạng thái. 

Màn hình sẽ hiển 

thị biểu tượng khóa 

khi giá trị đọc ổn 

định.

 
 

Thực hiện kiểm tra chất chuẩn 
 

Thực hiện kiểm tra chất chuẩn để xác nhận hiệu xuất công cụ giữa các phép đo.Sử 

dụng các tính năng chạy kiểm tra chuẩn để xác định khoảng thời gian định kì cần hiệu 

chuẩn hoặc theo dõi do người dùng cài đặt. Cài đặt các tiêu chí cho việc kiểm tra chất 

chuẩn từ menu cài đặt điện cực PHC101. 

Chú ý: Kiểm soát truy cập phải tắt hoặc phải nhập mật khẩu hợp lệ trước khi thay đổi các tùy chọn 
kiểm tra. 

 

1.   Bấm   . Truy cập menu tùy chọn được hiển thị. 

2.   Chọn chạy kiểm tra chất chuẩn. 
Chú ý: Chọn điện cực chính xác, nếu hai điện cực được kết nối với máy 

3.   Dung dịch chuẩn được hiển thị trên màn hình. 

4.   Rửa sạch các điện cực với nước khử Ion.Thấm khô bằng miếng vải không bị xơ. 

5.   Đặt điện cực trong dung dịch chuẩn cho đến khi cảm biến nhiệt độ ngập nước.Di 

chuyển điện cực lên xuống hoặc gõ nhẹ điện cực vào cốc thủy tinh để loại bỏ bọt 

khí. 

6.   Bấm Read. Màn hình hiển thị "Stabilizing" và thanh trạng thái thể hiện việc dò ổn định. 

Màn hình hiển thị cho thấy giá trị kiểm tra chuẩn hoặc kiểm tra chất chuẩn đạt 

hay bị lỗi. 

7.   Nếu màn hình hiển thị Check Standard Passed, việc kiểm tra chất chuẩn nằm trong 

phạm vi giới hạn được chấp nhận. Chọn Done để tiếp tục đo mẫu. 
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8.   Nếu màn hình hiển thị Check Standard Failed, giá trị đo nằm ngoài giới hạn chấp 

nhận được cài đặt bởi người sử dụng và cần hiệu chuẩn lại. Nếu chấp nhận các dung 

dịch chuẩn được cài đặt là Cal Expires Failure: Yes, màn hình hiển thị biểu tượng 

hiệu chuẩn và đánh dấu hỏi cho đến khi điện cực được hiệu chuẩn. Để điện cực hiệu 

chuẩn chính xác và báo tình trạng, hiệu chuẩn cho điện cực (tham khảo hiệu chuẩn ở 

trang 3). 
 

Vận hành nâng cao 
 

Thông số có thể được thay đổi trong trình đơn tùy chọn. Chi tiết về trình đơn, tùy chọn 

sẵn có được hiển thị trên màn hình, bảng và quy trình trong suốt phần này. 
 

 
 

 
Các cài đặt được thay đổi hiển thị trong bảng 1. 

 

Bảng 1  Cài đặt thông số 
 

Cài đặt Tùy  chọn 

Tùy chọn đo 
 

• Độ phân giải 

• Giới hạn trên và giới hạn dưới 

Tùy chọn hiệu chuẩn 
 

• Bộ dung dịch đệm 

• Các giá trị dung dịch đệm (Nếu điều chỉnh cài đặt tùy chọn được lựa chọn) 

• Nhắc nhở 

• Điểm hiệu chuẩn tối thiểu 

• Giới hạn độ dốc  

Tùy chọn kiểm tra chất chuẩn 
 

• Chất chuẩn (dung dịch đệm bù trừ nhiệt độ hoặc tùy chỉnh ở 25 °C) 

• Nhắc nhở 

• Tiêu chí chấp nhận 

• Giá trị chất chuẩn tại 25 °C (nếu điều chỉnh chất chuẩn chọn) 

Đơn vị 
 

• pH 

• mV 

 

Thay đổi tùy chọn đo 
 

Phương pháp gồm nhóm các cài đặt của nhà sản xuất hoặc người sử dụng xác định có 

liên quan đến những ứng dụng đặc biệt. Nếu máy được cài đặt theo phương pháp nhà 

sản xuất và điều chỉnh cài đạt hiện tại, dấu nhắc cho một tên mới được hiển thị sau khi 

thay đổi được nhập vào. Các cài đặt được lưu với tên này để phân biệt với các phương 

pháp do nhà máy sản xuất không thể thay đổi. Một phương pháp được lưu có thể được 

sử dụng thay vì điều chỉnh nhiều đến các cài đặt riêng lẻ. Thực hiện thay đổi phương 

pháp người dùng xác định được tự động lưu lại với tên hiện có. Nhiều phương pháp có 

thể được lưu lại cho cùng một điện cực trên mỗi máy. Có nhiều phương pháp có thể được 

lưu lại cho dò trên mỗi dụng cụ.  
 

1.   Đảm bảo rằng điện cực được kết nối với máy 

2.   Bấm  và chọn cài đặt PHC101. 

3.   Chọn sửa đổi cài đặt hiện tại.. 

4.   Lựa chọn đơn vị. Chọn pH (mặc định) hoặc mV. 
Chú ý: Lựa chọn mV có thể sử dụng để tìm bù trừ điện cực ở pH 7 hay để đo độ dốc. Cả hai đơn 
vị được hiển thị khi chọn chế độ hiển thị chi tiết.
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5.   Chọn tùy chọn đo và cập nhật các cài đặt 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Độ phân giải Cài đặt độ phân giải: 
 

• 0.1pH—Nhanh 

• 0.01pH—Nhanh (mặc định) 

• 0.01pH—Trung bình 

• 0.01pH—Chậm 

• 0.001pH—Chậm 
 

Độ phân giải ảnh hưởng đến số lượng chữ số thập phân và thời gian ổn 

định. Đo ở độ phân giải cao mất nhiều thời gian hơn để ổn định. Thời 

gian ổn định chậm hơn đo chính xác cao hơn.
 

Giới hạn đo 
 

Cài đặt các giới hạn đo—Giới hạn thấp hơn (Mặc định: 2.00 pH) hoặc giới 
hạn trên (mặc định: 14.00 pH). 

Các giới hạn đo được cài đặt để phù hợp với mẫu. Khi đo trên các cài đặt 

giới hạn trên hoặc giới hạn dưới, máy sẽ báo "Out of limits" . Dòng báo này 

là một cảnh báo cho vấn đề tiềm ẩn theo điều kiện của quá trình. 
 

6.   Nếu được nhắc, nhập tên từ phương pháp mới. Thay đổi bổ sung thiết lập của 

phương pháp hiện tại sẽ được tự động lưu lại với tên giống nhau 

7.   Bấm EXIT cho đến khi máy trở về chế độ đo. 

 
Thay đổi tùy chọn hiệu chuẩn 

 
1.   Đảm bảo rằng điện cực kết nối với dụng cụ. 

2.   Bấm  và chọn cài đặt PHC101. 

3.   Chọn sửa đổi cài đặt hiện tại. 

4.   Tùy chọn hiệu chuẩn và cập nhật các cài đặt: 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Dung dịch đệm  Cài đặt nhiệt độ bù trừ dung dịch đệm được dùng để hiệu chuẩn— 
 

• Mã hóa màu—4.01, 7.00, 10.01 (mặc định) 

• IUPAC—4.01, 7.00, 10.01, 12.45 

• DIN—4.65, 9.23 

• IUPAC—4.01, 6.86, 10.01, 12.45 

• IUPAC—4.01, 6.86, 9.18, 12.45 

• IUPAC—4.01, 7.00, 9.18, 12.45 

• Điều chỉnh cài đặt dung dịch đệm (xem bảng 2) 
 

Dung dịch đệm điều chỉnh tại 25 °C (77 °F). 

Giá trị dung dịch đệm cài đặt được hiển thị trên màn hình hiệu chỉnh tùy chọn 

Chú ý: Chỉ điểm hiệu chuẩn tối thiểu được thực hiện thì DONE được hiển thị 
trên màn hình 

 

Giá tri dung dịch đệm 
 

 

Điểm hiệu chuẩn tối thiểu 

 

Nếu dung dịch đệm được cài đặt Customer Buffer Set, thì cài đặt các tùy 

chỉnh dung dịch đệm theo người sử dụng (xem bảng 2). 
 

Cài đặt tối thiểu các điểm hiệu chuẩn cần thiết trước khi hoàn thành hiệu 

chuẩn—1 (mặc định), 2 hay 3. 
 

Giới hạn độ dốc Cài đặt giới hạn độ dốc—1% đến 10% (Chất chuẩn độ dốc, mặc định = 5%). 

Độ dốc phải nằm trong giới hạn cài đặt để hiệu chuẩn thành công. 
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5.   Chọn nhắc nhở hiệu chuẩn và cập nhật các cài đặt: 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Nhắc nhở 

lặp lại 

 

Máy đo sẽ tạo ra một âm thanh khi hiệu chuẩn đã đến hạn và lặp lại 

những âm thanh ở khoảng thời gian lựa chọn —Off (mặc định), 2 giờ, 4 

giờ, 8 giờ, 2 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày. 
 

Hết hạn Hết thờI gian hiệu chuẩn sau khi thờI gian đã cài đặt, nhắc lạI sau + 30 phút, 

nhắc lạI sau + 1 giờ, nhắc lạI sau + 2 giờ hoặc tiếp tục đọc. 

 Chú ý: Máy đo không thể sử dụng để đọc mẫu khi hiệu chuẩn hết hạn, trừ khi  

chế độ Continue Reading được chọn. 

6.   Nếu được nhắc,nNhập tên cho cài đặt phương pháp mới. Thay đổi bổ sung các cài 

đặt của phương pháp hiện tại sẽ được tự động lưu lại với tên cùng phương pháp. 

7.   Bấm EXIT cho đến khi máy trở lại chế độ đo. 
 

Bảng 2  Tùy chỉnh dung dịch đệm  
 

Giá trị dung dịch 
đệm 

Tùy chọn Mô tả 

Std1 

Std2 

Std3 

Std4 

Std5 

4.01pH—25 °C Cài đặt lại giá trị dung dịch đệm được bù trừ nhiệt độ 

Chú ý: Chất chuẩn được chọn phải khác nhau ít nhất 2 đơn vị pH. Ví dụ, nếu 1.09pH được chọn 
cho các chuẩn đầu tiên, chất chuẩn thứ hai phải khác nhau ít nhất 2 pH. Chất chuẩn không đáp 
ứng mức tối thiểu này sẽ xuất hiện màu xám trên màn hình và sẽ không được chọn. 

4.65pH—25 °C 

6.86pH—25 °C 

7.00pH—25 °C 

9.18pH—25 °C 

9.23pH—25 °C 

10.01pH—25 °C 

12.45pH—25 °C 

Tùy chỉnh dung 
dịch đệm 

Giá trị dung dịch đệm tùy chọn 

Phạm vi = 2.000 pH đến 14.000 pH. 

Giá trị dung dịch đệm không có bù trừ nhiệt độ. Dung dịch đệm nên ở 25 °C. 

Không có dung 
dịch đệm 

Chất chuẩn không xác định khi chọn tùy chọn này 

 

Thay đổi tùy chọn kiểm tra chất chuẩn 
 

1.   Đảm bảo rằng điện cực được kết nối với máy đo 

2.   Bấm  và tùy chọn cài đặt PHC101. 

3.   Chọn chỉnh sửa cài đặt hiện tại. 
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4.   Chọn tùy chọn kiểm tra chất chuẩn và cập nhật cài đặt 
 
Tùy chọn Mô tả 
Chuẩn Cài đặt giá trị đệm bù trừ nhiệt độ để kiểm tra chất chuẩn 

 

• 4.01pH—25 °C 

• 4.65pH—25 °C 

• 6.86pH—25 °C 

• 7.00pH—25 °C 

• 9.18pH—25 °C 

• 9.23pH—25 °C 

• 10.01pH—25 °C 

• 12.45pH—25 °C 

• Custom 

Giá trị chất chuẩn được hiển thị trên màn hình tùy chọn kiểm tra chất 

chuẩn. 

 Không có nhiệt độ bù trừ cho tùy chỉnh dung dịch đệm. 
 

Giá trị chuẩn 
 

Khi chất chuẩn được cài đặt, nhập các giá trị chất chuẩn bằng cách sử dụng 

các phím mũi tên lên / xuống.
 

5.   Chọn nhắc nhở kiểm tra chất chuẩn và cập nhật các cài đặt: 
 

Tùy chọn Mô tả 
 

Nhắc nhở lặp lại   Cài đặt khoảng thời gian để nhắc nhở kiểm tra chuẩn—Off, 30 phút, 2 h, 4 

h, 8 h, 12 h hoặc 24 h. 
 

Cho phép hoãn Cho phép hoãn nhắc nhở kiểm tra chất chuẩn—có hoặc không. 
 

6.   Chọn tiêu chí chấp nhận và cập nhật các cài đặt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bảo dưỡng 

 
Vệ sinh điện cực 

 
Tùy chọn Mô tả 

 

Giới hạn chấp nhận      Cài đặt giới hạn dung sai cho kiểm tra chất chuẩn—0.005pH (mặc         
 

định) đến 1.000pH. 
 
 

Cal Expires on Failure  Hiệu chuẩn lại nếu kiểm tra chất chuẩn sai—Yes hoặc No 
 

7.   Nếu được nhắc, nhập tên cho cài đặt phương pháp mới. Thay đổi bổ sung các cài đặt 

của một phương pháp hiện tại sẽ được tự động lưu lại với tên cùng phương pháp. 

8.   Bấm EXIT cho đến khi dụng cụ quay lại chế độ đo. 
 
 
 
 
 
 
Làm sạch điện cực khi: 
 

• Bị trôi/ đọc kết quả không chính xác trên đầu thủy tinh hoặc điện cực bị khô trong một 

thời gian dài không sử dụng. 

• Thời gian ổn định chậm do chất bẩn bám trên đầu thủy tinh. 

• Lỗi hiệu chuẩn xảy ra do chất bẩn bám trên đầu thủy tinh. 
 

Trước khi làm sạch điện cực dạng rugged, vòng bảo vệ phải được tháo ra (tham khảo 

tháo vòng bảo vệ điện cực trang10). Gắn lại vòng bảo vệ sau khi làm sạch điện cực (tham 

khảo cài đặt vải lót trang10). 

Đối với các chất gây ô nhiểm nói chung: 
 

1.   Rửa sạch điện cực với nước khử ion và lau khô bằng miếng vải không bị xơ. 

2.   Ngâm đầu thủy tinh từ 12 đến 16 giờ trong  dung dịch làm sạch điện cực Hach. 

3.   Rửa sạch hoặc ngâm điện cực trong nước khử ion 1 phút. 
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4.   Ngâm điện cực trong dung dịch đệm pH 4 đến 20 phút, sau đó rửa sạch với nước khử 
ion  

5.   Thấm khô bằng miếng vải không bị xơ. 

 
 

Đối với dầu mỡ, chất béo: 
 

1.   Ngâm đầu thủy tinh trong dung dịch tấy ấm trong 2 giờ. 

2.   Rửa sạch hoặc ngâm điện cực 1 phút trong nước khử ion  

3.   Ngâm điện cực pH trong dung dịch đệm 4 trong 20 phút, sau đó rửa sạch lại với nước 
khử ion  

4.   Thấm khô bằng miếng vải không bị xơ. 

 

Tháo vòng bảo vệ điện cực 
 

1.   Vặn lỏng và tháo các vòng khóa  

2.   Kéo vòng khóa ra khỏi điện cực 

 
Cài đặt vòng bảo vệ 

 
1.   Đặt khóa vòng trên điện cực để nối với nắp cảm biến (hình 3 trang 9). 

2.   Trượt vòng bảo vệ lên điện cực cho đến khi khớp vào rãnh 

3.   Vặn chặt vòng khóa.  

 

Bảo quản 
 
Bảo quản ngắn hạn và dài hạn 

Để việc đo đạc được thuận lợi, không để cầu muối bị khô 
 

1.   Rửa sạch điện cực với nước khử ion hóa. Lau khô điện cực bằng vải không bị xơ 

2.   Lắp nắp bảo quản điện cực hoặc lọ chứa nước với phương pháp điện cực Hach hoặc 

trong dung dịch muối 3M KCl 

3.   Nếu đầu điện cực rugged thì đặt nắp che bảo vệ đầu điện cực. 

4.   Nếu điện cực standard, đặt lọ chứa nước vào và vặn chặt lại 

5.   Đảm bảo bầu thủy tinh và cầu muối đều được ẩm. 
 

Chú ý: Điện cực có thể được bảo quản trong mẫu tới 2 giờ nếu pH mẫu không cao. 

Nếu đầu thủy tinh khô: 

1.   Ngâm điện cực ở dung dịch đệm pH 4.01, 7.00 và 10.01 mỗi  5 phút. 

2.   Rửa sạch điện cực với nước khử ion. Thấm khô với miếng vải không bị xơ 

3.   Hiệu chuẩn điện cực 
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Xử lý sự cố 
 

Hiện tượng Nguyên nhân Giải pháp 

Không hỗ trợ điện cực Phần mềm không được cập nhật Cập nhật phần mềm HQd với phiên bản mới nhất tại 

http:// www.hach.com/SoftwareDownloads. Tham khảo 

máy đo HQd để được hướng dẫn cụ thể cho máy đo. 

Điện cực HQd không hỗ trợ điện cực 

IntelliCAL
®
 

Liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật 

Kết nối điện cực hoặc 

điện cực yêu cầu sữa 

chữa 

Điện cực không kết nối Ngắt kết nối, sau đó kết nối điện cực. Vặn chặt ốc. 

Phần mềm không được cập nhật Cập nhật phần mềm HQd với phiên bản mới nhất tại 

http:// www.hach.com/SoftwareDownloads. Tham khảo 

máy đo HQd để được hướng dẫn cụ thể cho máy đo. 

Nhiều phương pháp được lưu trên 

điện cực 

Tiếp tục kết nối điện cực. Không ngắt kết nối điện cực. 

Hư điện cực Thử kết nối với một điện cực khác với máy đo để xác định 

chắc chắn do điện cực bị hỏng. Liên hệ với đại diện hỗ trợ 

kỹ thuật. 

Lỗi chất chuẩn không 

công nhận 

Quên gỡ bỏ dải băng ở cầu muối  Loại bỏ băng 

Nắp bảo quản hoặc lọ chứa nước 

không được gỡ bỏ. 

Tháo nắp bảo quản hoặc lọ chứa nước. 

Dung dịch đệm không chính xác 

hoặc bị nhiễm bẩn 

Dùng dung dịch đệm như quy định 

pH hay mV giống 

nhau 

Quên gỡ bỏ dải băng ở cầu muối Tháo dải băng 

Nắp bảo quản hoặc chai chứa 

nước không được gỡ bỏ. 

Tháo nắp bảo quản hoặc chai chứa nước. 

Vấn đề về điện Liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật 

Thời gian ổn định chậm Quên gỡ bỏ dải băng ở cầu muối Loại bỏ băng 

Đầu thủy tinh bị nhiễm bẩn Làm sạch điện cực (tham khảo trang 9). 

Tiếp xúc giữa cầu muối và dung 

dịch kém 

Lắc điện cực qua lại để làm sạch cầu muối 

Điện cực không được chuẩn bị cho 
mẫu 

Để thời gian ổn định tốt nhất, ngâm điện cực trong mẫu 10 

đến 15 phút trước khi đo mẫu. 

Nhiệt độ mẫu thấp hoặc các 

mẫu có nhiệt độ khác nhau. 

Kiểm tra nhiệt độ mẫu. Nhiệt độ thấp hơn hoặc lớn hơn 

nhiệt độ mẫu, thời gian ổn định lâu hơn. 

Có bọt khí xung quanh điện cực Lắc điện cực nhẹ nhàng bằng tay để loại bỏ bọt khí. 

Lỗi hiệu chuẩn Hiệu chuẩn không thực hiện một 
cách chính xác. 

Hiệu chuẩn lại dung dịch đệm pH  

Đầu thủy tinh bị nhiễm bẩn Làm sạch điện cực (tham  khảo trang 9). 

Độ dốc vượt quá tiêu chí cho phép 

% theo lý thuyết (được định trong 

giới hạn cho độ dốc) 

 

1. Mở rộng giới hạn độ dốc bằng cách thay đổi cài 

đặt cho PHC101 và phương pháp hiệu chuẩn. 

2. Hiệu chuẩn lại điện cực. 

3. Chạy kiểm tra chất chuẩn để kiểm tra hiệu quả hoạt 

động của điện cực. 

http://www.hach.com/SoftwareDownloads
http://www.hach.com/SoftwareDownloads
http://www.hach.com/SoftwareDownloads
http://www.hach.com/SoftwareDownloads
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Hiện tượng Nguyên nhân Giải pháp 

Bị trôi/ đọc không 

chính xác 

Đầu thủy tinh bị nhiễm bẩn Làm sạch điện cực (tham khảo làm sạch điện cực trang 9). 

Hấp thụ CO2 (cho lực ion thấp hoặc 

độ tinh khiết mẫu cao) 

Sử dụng buồng LIS cho LIS/mẫu có độ tinh khiết cao để 

giữ cho mẫu không bị nhiễm bẩn từ bên ngoài  

Bọt khí xung quanh điện cực Làm sạch cầu muối với nước khử ion và lắc nhẹ điện cực 

để loại bỏ bọt khí. 

Điều kiện bảo quản không đúng  

cách (bị đổi màu, ô nhiễm gel 

bên trong) 

Làm sạch và xử lý điện cực bằng cách hiệu chuẩn lại. Điện 

cực không được hoạt động một cách chính xác nếu điện 

cực bị khô trong thời gian dài. Làm sạch đầu thủy tinh và 

các cầu muối một lần nữa. 
 

1. Ngâm điện cực ở dung dịch đệm 4.01, 7.00 và 10.01 

mỗi 5 phút. 

2.   Rửa sạch với nước khử ion. Thấm khô bằng vải không 

xơ 

3.    Hiệu chuẩn điện cực 

Lực điện từ (EMF) từ các tế bào 

điện quang, thiết bị điện, máy phát 

điện, điện trở, máy biến áp 

Không thực hiện đo ở nơi có EMF. Để kiểm tra các thiết bị, 

(kiểm tra tại chỗ), đảm bảo máy được nối đất. 

Bọt khí xung quanh điện cực Khuấy nhẹ nhàng bằng tay hoặc lắc điện cực xuống để loại 

bỏ bọt khí. 

Vượt ngưỡng đo Giá trị đo nằm ngoài giới hạn Đảm bảo rằng mẫu nằm trong phạm vi đo của điện cực 

Nhiệt độ ngoài phạm vi Giá trị nhiệt độ nằm ngoài giới 

hạn 

Đảm bảo rằng nhiệt độ mẫu nằm trong phạm vi điện cực 

Đảm bảo rằng cảm biến nhiệt độ hoạt động chính xác 

Đo nhiệt độ dung dịch đệm pH nằm 

ngoài giới hạn của điện cực 

Đảm bảo rằng nhiệt độ chuẩn nằm trong phạm vi điện cực 

Đảm bảo rằng cảm biến nhiệt độ hoạt động chính xác. 

Giá trị kiểm tra nhiệt độ chuẩn nằm 

ngoài giới hạn 

Đảm bảo rằng nhiệt độ kiểm tra chuẩn nằm trong phạm vi 

điện cực. 

Ngoài giới hạn Giá trị đo nằm ngoài giới hạn giá trị 

của phương pháp hiện tại. 

Đảm bảo mẫu nằm trong giới hạn hiện hành 

Tạo ra phương pháp mới với giới hạn rộng hơn 

Giá trị kiểm tra chuẩn nằm ngoài 

giới hạn trong phương pháp hiện 

tại 

Đảm bảo các chất chuẩn kiểm tra nằm trong phạm vi giới 

hạn. 

Tạo ra giới hạn chấp nhận được 

 

 

 

 

 

 


