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Cân chỉnh nhiệt độ và độ dẫn điện máy hiện T860 và T1250
bằng máy đo EcoScan con6

Để cân chỉnh (calibration) nhiệt độ và độ 
dẫn điện máy hiện Kodak T860 và T1250, ta 
dùng thiết bị đo EcoScan con6 của EUTECH 
INSTRUMENTS.

I. Calibration máy đo EcoScan con6:
- Để đo độ dẫn điện và nhiệt độ chính xác thì ta phải calib máy đo 

trước:
* Calib độ dẫn điện (conductivity): gồm 6 bước

1) Nhấn MODE để chuyển qua chế độ đo độ dẫn điện (conductivity 
mode)

2) Rửa sạch que đo bằng nước de-ionized

Note: để calib chính xác bạn phải theo chuẩn 
trong bảng 1 ở dưới

3) Nhúng que đo vào dung dịch chuẩn để calib

4) Nhấn CAL để máy chuẩn bị cân chỉnh theo giá 
trị dung dich mẫu. Giá trị trên màn hình sẽ chớp
tắt 1,5s

5) Đợi cho giá trị trên màn hình ổn định, không còn thay đổi nữa thì 
ta nhấn ENTER. Nếu máy calib thành công thì giá trị chuẩn sẽ xuất 
hiện sau 3s và xuất hiện chữ Done. Quá trình calib máy đo đã xong.

6) Để cho kết quả tốt nhất, ta nên thực hiện các bước trên từ 1-5 
lần .

Chế độ đo

HƯỚNG DẪN CÂN CHỈNH NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ DẪN ĐIỆN MÁY HIỆN 
KODAK T860 & T1250
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NOTE:  

1) DO NOT remove the protective probe guard during measurement and 
calibration as it may affect your readings.  

2) We recommend that you do not submerge the probe above the protective 
guard. You can submerge the cable for brief periods of time, but not 
continuously.  

 

See Section 7 – “Probe Care and Maintenance” for more information.  
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NOTE: The factory default value for normalization temperature 
is 25 °C. If you need to normalize to a value other 
than 25 °C, see Section 6.6 – Normalization 
Temperature.  

4.3 Selection of Automatic or Manual Calibration 
This meter is capable of performing either automatic (only CON 6) or manual 
calibration.  

In the automatic calibration mode, the meter (only CON 6) automatically detects 
and verifies the appropriate known calibration standards solutions being 
calibrated before accepting these particular calibration standards as one of its 
calibration values in a specific measurement range. This automatic calibration 
mode frees you from cumbersome calibration procedure.  

The known calibration standards used for automatic calibration are:  

Meter Normalisation 
Temperature

Calibration Standards (Range)

CON 6 25 °C 1. 84 µS (for 0 – 200 µS/cm) 
2. 1413 µS (for 0 – 2000 µS/cm) 
3. 12.88 mS (for 0.00 – 20.00 

mS/cm) 
4. 111.8 mS (for 0.0 – 200.0 

mS/cm)  

20 °C 1. 76 µS (for 0 – 200 µS/cm) 
2. 1278 µS (for 0 – 2000 µS/cm) 
3. 11.67 mS (for 0.00 – 20.00 

mS/cm) 
4. 102.1 mS (for 0.0 – 200.0 

mS/cm) 

Table 1: Conductivity Calibration Standards for Auto calibrations 

In the manual calibration, non-standard calibration values can be used for 
calibration. You can manually input the appropriate values as your desired 
calibration standards in each specific range. This is useful when you have a 
customized calibration standard specifically unique for your application.  

To select Automatic or Manual Calibration settings, refer to Section 6.3 – 
Automatic Calibration for more information.  

* Calib nhiệt độ máy đo (Temperature)

Chế độ đo

25.2oC

CA

23.2oC

23.0oC

CO

23.0oC

CAL

HOLD
ENTER

1) Chắc chắn bạn đã cắm jack phono vào máy đo

2) Nhấn MODE để chuyển qua chế 
độ đo nhiệt độ (temperature mode)

3) Nhấn CAL quá trình calib bắt đầu

4) Đặt que đo vào mẫu có nhiệt độ chuẩn và ổn định để calib

5) Đợi cho giá trị trên màn hình ổn định rồi nhấn nút  
để tăng hoặc giảm giá trị đo cho đúng.

6) Nhấn ENTER . Giá trị CO sẽ xuất hiện trong 1.5s, và ngừng 
chớp tắt. Quá trình clib nhiệt trên máy đo đã thành công
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3.5 Connecting the Probe to Meter
1) To connect electrode into meter, align the connector slots with the posts 

of meter‟s socket and rotate connector clockwise until it locks.  

2) To remove, simply rotate the connector in anti-clockwise direction until it 
unlocks, and slide the connector off the socket. 

3) Insert the mini phono jack of temperature sensor into the socket on the 
meter as shown below. 

4) Unplug the phono jack when not in use or when you want to measure 
Conductivity or TDS without any temperature compensation (Manual 
Temperature Compensation, see Section 5.2). 

CAUTION:  Do not pull or force on the probe cord or the probe 
wires might disconnect.  

NOTE: Keep connectors clean. Do not touch connector with 
soiled hands.   

BNC connector for 
conductivity probe

Phono jack for 
Temperature probe

 
Connection for Conductivity & Temperature Probes 

hoặc
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II. Calibration máy hiện T860 và T1250:

A. Calibration độ dẫn điện T860 và T1250:

Sau khi đã Calibration xong thiết bị đo, ta tiến hành calibration độ dẫn điện của 
máy hiện:

1. Nhấn nút MODE để chuyển qua chế độ đo độ dẫn điện.

2. Nhúng đầu dò (probe) vào ngăn chứa thuốc hiện, lắc nhẹ để thuốc hiện tràn 
đều vào que đo, để đẩy bọt khí ra ngoài.

3. Nhìn vào màn hình của máy đo, sẽ thấy độ dẫn điện trên màn hình tăng/
giảm. Ta đợi cho số trên màn hình ổn định thì sẽ lấy giá trị ngay lúc đó. (Ví dụ 
lúc này là 45,1mS)
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NOTE:  

1) DO NOT remove the protective probe guard during measurement and 
calibration as it may affect your readings.  

2) We recommend that you do not submerge the probe above the protective 
guard. You can submerge the cable for brief periods of time, but not 
continuously.  

 

See Section 7 – “Probe Care and Maintenance” for more information.  

 

45.1 mS
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4. Khi có giá trị đo trên máy đo rồi, ta cân chỉnh lại giá trị dẫn điện trên máy hiện. 
Lúc này màn hình máy hiện bản đang có giá trị đo độ dẫn điện là: 65,7mS, chênh lệch so với 

máy đo rất nhiều: 49,1mS.
Tiến hành cân chỉnh:
Trên màn hình của máy hiện bấm nút STOP

- Bấm nút MENU
- Vào phần SERVICE
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- Nhập access code: 2736
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- Bấm mũi tên --> đến phần 3/6, ta sẽ có bảng Conductivity Offset

- Tại phần Conductivity Offset,ta chỉnh giá trị trên ô chình chữ nhật, sao cho hiển thị gần đúng 
với giá trị đã calib trên máy đo. Xong rồi nhấn SAVE
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Thoát ra ngoài màn hình chính, ta có kết quả của độ dẫn điện sau khi calibration

Vậy là xong phàn calib độ dẫn điện, ta chuyển sang phần calib nhiệt độ của máy hiện
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B. Calibration nhiệt độ T860 và T1250:

1. Nhấn nút MODE để chuyển qua chế độ đo nhiệt độ.

2. Cắm Phono Jack vào rồi nhúng đầu dò (probe) vào ngăn chứa thuốc hiện, lắc 
nhẹ để thuốc hiện tràn đều vào que đo, để đẩy bọt khí ra ngoài.

3. Nhìn vào màn hình của máy đo, sẽ thấy nhiệt độ trên màn hình tăng/giảm. 
Ta đợi cho số trên màn hình ổn định thì sẽ lấy giá trị ngay lúc đó. (Ví dụ lúc này 
là 23,2oC)
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3.5 Connecting the Probe to Meter
1) To connect electrode into meter, align the connector slots with the posts 

of meter‟s socket and rotate connector clockwise until it locks.  

2) To remove, simply rotate the connector in anti-clockwise direction until it 
unlocks, and slide the connector off the socket. 

3) Insert the mini phono jack of temperature sensor into the socket on the 
meter as shown below. 

4) Unplug the phono jack when not in use or when you want to measure 
Conductivity or TDS without any temperature compensation (Manual 
Temperature Compensation, see Section 5.2). 

CAUTION:  Do not pull or force on the probe cord or the probe 
wires might disconnect.  

NOTE: Keep connectors clean. Do not touch connector with 
soiled hands.   

BNC connector for 
conductivity probe

Phono jack for 
Temperature probe

 
Connection for Conductivity & Temperature Probes 

23.2 oC
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- Các bước đăng nhập vào phần SERVICE để tăng/giảm offset nhiệt độ giống như phần đo 
độ dẫn điện

- Tại phần Temp Offset,ta chỉnh giá trị trên ô chình chữ nhật, sao cho hiển thị gần đúng với 
giá trị đã calib trên máy đo. Xong rồi nhấn SAVE
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Thoát ra ngoài màn hình chính , ta có kết quả của nhiệt độ sau khi calibration

Vậy là xong quá trình calibration độ dẫn điện và nhiệt độ của máy hiện Kodak T860 và T1250
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Có thắc mắc gì xin các bạn liên hệ:
ĐT:     0936 012347 gặp Sơn
Email: 0936012347ffc@gmail.com

Bonus thêm phần thông số của máy hiện T860


