




เครื�องทดสอบการตกตะกอน (Jar Tester) 
รุ่น PLUS 6 LED (Program) ยี�ห้อ Wizard 

 
 
1. สามารถปรับความเร็วรอบดงันี � 

a. สามารถปรับได้ตั �งแต่ 20 rpm - 300 rpm   
b. ความละเอียด 1 rpm 
c. ความคลาดเคลื)อน +/- 3 rpm (+/- 1 rpm ที)ความเร็วมากกว่า  60 rpm) 

2. มีการควบคมุ ใช้ระบบ PID ควบคมุด้วย microcontroller 8 bit   มีการแสดงทั �งคา่ความเร็วที)ตั �งไว้   
และค่าที)วดัได้จริงจากเครื)อง 

3. โครงสร้างทําจากเหลก็เคลือบสีฝุ่ น ซึ)งมีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงาม 
4. แกนใบพดัทําด้วยแสตนเลสสตีลและมีขนาดของใบพดั 6 X 2.5 เซนติเมตร สามารถยกขึ �นลง            

ได้อย่างง่าย สะดวกรวดเร็ว พร้อมที)ลอ็คใบพดัในตวั แบบ Self blocking chuck  
5. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ OLED display 128 x 64  มีความสวา่งสงู สามารถมองเห็นได้ทั �งในที)มืด    

และสว่าง  
6. มีปุ่ ม Lock ในกรณีที)ไม่ต้องการให้มีการเปลี)ยนคา่การทํางานที)ตั �งไว้ 
7. มีปุ่ ม Pause เพื)อหยดุการทํางานชั)วคราว 
8. ตั �งเวลาได้สงูสดุ  99 ชั)วโมง 59 นาที 59 วินาที 
9. มีไฟสอ่งสวา่งจากด้านลา่ง ส่องขึ �นมาที)ก้นบีกเกอร์ เป็นหลอดไฟชนิด LED มีความคมชดัสงู,ประหยดั

พลงังานมากและมีความร้อนที)ตํ)า 
10. โครงสร้างรองรับ ตวัอยา่งในการทดลอง สามารถป้องกนันํ �าหกไหลเข้าตวัเครื)องได้ 
11. โปรแกรมการควบคมุ มี 2 ฟังก์ชั)น คือการควบคมุแบบ Normal mode และการควบคมุแบบ 

Programmable mode 
12. โปรแกรมการควบคมุ Programmable mode มีทั �งหมด 10 โปรแกรม แต่ละโปรแกรมมี 10 steps 

วนรอบได้สงูสดุ 99 รอบ (cycles)  สามารถเลือกการตั �งค่าควบคมุการทํางานในโปรแกรมทั �งหมด 10
โปรแกรม โดยเรียงตามลําดบัหรือเลือกโปรแกรมใดที)ระบุคา่ไว้มาใช้ในการควบคมุได้ 

13. โปรแกรมการควบคมุ Programmable mode สามารถระบเุวลาในการควบคมุและความเร็วรอบได้ใน
แต่ละขั �นตอน 

14. มีหน่วยบนัทกึความจํา (Data logger) สามารถเรียกดขู้อมลูการทํางานย้อนหลงัพร้อมวนัและเวลาใน
การทํางานได้สงูสดุ 99 ข้อมลู โดยสามารถระบุข้อมลูต่างๆ ได้แก่ การตั �งค่าความเร็วรอบการหมนุของ



ใบพัด(rpm) และการตั �งค่าเวลาทํางาน (ชั)วโมง: นาที: วินาที) ในกรณีเลือกการทํางานโหมดโปรแกรม
สามารถแสดงชดุของโปรแกรมที)เลือก, จํานวน Step ทํางานของโปรแกรม และจํานวน Cycle เป็นต้น 

15. เครื)องสามารถจดจําและบนัทกึค่าความเร็วในการหมนุของใบพดั (rpm) ในโหมดสดุท้ายหลงัจากที)มี
การใช้งาน และเมื)อทําการเปิดเครื)องครั �งต่อไปเครื)องจะแสดงค่าดงักลา่วไว้ได้ 

16. สามารถแสดงวนัที)และเวลาปัจจบุนัในการทํางานโดยไม่ต้องตั �งค่าใหม่ได้ 1 ปี (ขึ �นอยู่กบัอายขุอง
แบตเตอรี)) 

17. สามารถเลือกใช้ได้ทั �งไฟบ้าน 220 โวลต์ และ Battery สําหรับการใช้งานนอกสถานที)  หรือในกรณีที)ไม่
มีไฟฟ้า   

18. การใช้พลงังานจากแบตเตอรี)นานสงูสดุ 5 ชั)วโมง (ขึ �นอยูก่ับอายขุองแบตเตอรี)) สามารถชาร์ตได้ใหม่
เมื)อแบตเตอรี)หมด โดยจะมีสญัลกัษณ์แบตเตอรี)แสดงระดบัพลงังาน 

19. สามารถทํางานได้อยา่งต่อเนื)อง, แบบตั �งเวลา และแบบโปรแกรมได้ และเมื)อสิ �นสดุการทํางานจะมี
เสียงเตือนเกิดขึ �น 

20. มีใบพดั ทําด้วย แเสตนเลสสตีล จํานวน  6 ใบ และฟังก์ชั)นแยกควบคมุใบพดั แต่ละใบพดัได้ (option) 
21. มีระบบป้องกนัความเสียหายที)อาจเกิดขึ �นกบัตวัเครื)อง ได้แก่ Motor Cutoff, Lamp Cutoff , Off Lamp      

และ Voltage Cutoff เป็นต้น 
22. มอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ มีความแขง็แรงทนทานสงู 
23. มีระบบ over-current protection เพื)อป้องความเสียหายแก่มอเตอร์ และป้องกันอบุติัเหตใุนกรณีที)มีสิ)ง

กีดขวางใบพดั 
24. มี EMC filter เพื)อป้องกนัสญัญาณรบกวนจากทางภาคกําลงัจ่ายไฟ ป้องกนัความเสียหายแก่วงจร

อิเลค็ทรอนิคส์ภายใน 
25. มีฟิวส์ไม่น้อยกว่า 2 ชดุ ป้องกนัสว่นของไฟเกิน 220 V และไฟ DC แรงตํ)า 
26. เป็นผลติภณัฑ์ของประเทศไทย 
27. ผลติภณัฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 
28. มีใบแตง่ตั �งตวัจากโรงงานผู้ผลิตหรือจากตวัแทนจําหน่าย 
29. ทางบริษัทยินดีรับประกนัความเสียหายของเครื)องมือ อนัไม่ครอบคลมุถึงสาเหตทีุ)เกิดจากการใช้งาน 

ผิดประเภทจากลกูค้านาน 1 ปีเตม็  
 



SPECIFICATION 

WIZARD JAR TESTER MODEL: Plus 6  

 

 

1.  Speed Adjustable 

 a. Orbital Rate from 20 t0 300 RPM 

 b. Resolution 1 RPM 

 c. Precise speed control from 20 to 60 RPM; ± 3 RPM and 61 to 300 RPM max; ± 1 RPM 

2.  Maximum set up Timer 99 hr 59 min and 99 sec 

3.  Built-in 8 bit PID Controller system in bright backlight and OLED digital display for speed and timer 

4.  Intuitive and durable with advance set-up options for use-customization 

5.  Touch sensitive membrane type keypad with timer and electronic feedback speed controller 

6.  Epoxy powder coated metal structure built-in Fluorescent light on back panel 

7.  Maximum 6 stainless steel paddle individual control (option) which self blocking chuck paddle 

8.  “LOCK” button to prevent changes in the work setting 

9.  “PAUSE” button to order stop or continue working 

10. Setup continuous, Time and Time programmable can be available to used 

11. Microprocessor PID control provides precise speed control from 20 to 300 RPM, Timer, alarm and      

     Auto-turning  

12. Built-in 10 step programmable controller provides automatic operation of variable speed and time     

     value maximum 99 cycles 

13. Normal and programmable mode control 

14. Non-volatile memory holds up to 5 data points – time and date – stamped for GLP compliance 

15. Real Time and Date display 

16. Easy to use membrane touch type front mount controller with timer, speed, alarm and auto-turning  

     fractions 

17. Durable and flexible motor to uniform speed and timer 

18. Over-current protection capability ensure user safety 

19. EMC filter protects electric ports from the damages by electric fluctuation 

20. Convenience current voltage checking system 

21. Power supply 220/230V; 50/60 HZ and Battery for safety and convenience 

22. Rechargeable battery can be used up to 10 hours (Depending on the lifespan of the battery) 

23. Manufactured in Thailand 

24. Certified Products ISO 9001: 2008 

25. Product warranty: one (1) year only against manufacturing defects 


