
คูมือการใชงานเครื่องวัดความช้ืน อุณหภูมิ และความนําไฟฟาของดิน 
( MOISTURE METER ) 

 
รุน HH2+WET Sensor  ย่ีหอ Delta-T Device 

 
ผลิตภัณฑประเทศอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดทําโดย 

 
นายสุภัทร  ประสพศิลป 

 
สนับสนุนโดย 
บริษัท ไทยวิคตอร่ี จํากัด 
 
 



 
 

2 

ข้ันตอนการใชงานเคร่ืองวดัความช้ืนดิน 
 

เครื่องวัดความช้ืนดิน รุน HH2 ยี่หอ Delta-T Devices สามารถใชงานกับหัววัดคา
ความช้ืนดินแบบตางๆ คือ 

- PR2 Profile Probes 
- ML1 & ML2 ThetaProbes 
- EQ1 & EQ2 Equitensiometer 
- SM 200 Soil Moisture Sensor 
- WET sensor 

 
 

*** ในที่นี้เคร่ืองวัดความช้ืนดนิ รุน HH2  จะใชงานรวมกับหัววัดความช้ืน อุณหภูมิและ
ความนําไฟฟาของดิน รุน WET Sensor 
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รายละเอียดของแปนสั่งงานและสวนประกอบของเครื่องวัดความช้ืนดิน 
 

 (Moisture Meter Parts) 
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ข้ันตอนการวัดและอานคาความช้ืนดิน 
 

1. ตอขอตอแบบ 25 ขา ชนิด D connector จากปลายสายของหัววัดความช้ืนดินเขากับ
ชองตอที่เครื่องวัดความช้ืนดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ตรวจเช็คแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องวัดความช้ืนดิน ซึ่งอยูในชองเก็บดานหลังของ
ตัวเครื่อง  โดยเปนแบตเตอรี่ขนาด  9  โวลต  กอนเหลี่ยม (PP3) 
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3. กดปุม  Esc  บนแปนสั่งงานเพื่อเปนการเปดเครื่อง  ที่หนาจอจะปรากฏขอความ 

 
4. กดหัววัดความช้ืนดินในตําแหนงที่ตองการวัดคาความช้ืนของดิน ใหลึกลงไปในดิน

จนกระทั่งมิดในสวนที่เปนแกนวัดโลหะ 
 

5. กดปุม  Read  เพื่ออานคาความช้ืนดินที่จอแสดงผล  ที่จอแสดงผลจะปรากฏคา
ความช้ืนของดิน 

 
6. กดปุม  หรือ  เพื่ออานคา ความนําไฟฟา (ECp) และคาอุณหภูม ิ

(Temperature)ของดิน 
 
 

7. กดปุม Store กรณีตองการบันทึกผลการวัดคาความช้ืนในดิน ลงในหนวยความจําของ
เครื่อง  ที่จอแสดงผลจะปรากฏ 

 
8. กดปุม Esc กรณีไมตองการบันทึกผลการวัดคาความช้ืนในดิน ลงในหนวยความจํา

ของเครื่อง  ที่จอแสดงผลจะปรากฏ 

   Delta-T         Devices 
   T  Moisture  meter 

WET                      Store? 
8.9 %vol               WET 

WET 
    8.9 %vol           WET 

WET 
    8.9 %vol 
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9. หากตองการปดเครื่อง ใหกดปุม  Esc 2 ครั้ง หรือ เครื่องจะปดตัวเองภายใน 1 นาทีเมื่อ
ไมใชงาน 

 
การกําหนดเง่ือนไขใหกับเคร่ืองวัดความช้ืนดิน     
 

1. กดปุม Esc  บนแปนสั่งงานเพื่อเปนการเปดเครื่อง  ที่หนาจอจะปรากฏขอความ 

2. กดปุม Set  เพื่อเขาสูการกําหนดเงื่อนไข  ที่หนาจอจะปรากฏซึ่งจะมีเงื่อนไขที่สามารถ
เลือกไดโดยผูใชงานดังนี ้

- Data เปนการเลือกกําหนดรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดการขอมูลในหนวยความจํา การเขาสู 
Data Mode สามารถทําไดโดยการกดปุม Set อีกครั้ง และเลือกเงื่อนไขโดยการกดปุม  หรือ 
   เพื่อเลือกเงื่อนไขคือ 

1. Plot ID : เปนการเลือกกําหนด กลุมงานที่จะวัด สามารถเลือกกําหนดเปน
ตัวอักษรไดจาก A ถึง Z โดยการกดปุม หรือ    เพื่อเลือก แลวกดปุม Set  เพื่อยืนยันการ
เลือก 

2. Sample : เปนการเลือกกําหนดตัวเลขแสดงการนับจํานวนตัวอยางที่วัด 
โดยสามารถเลือกกําหนดตัวเลขที่เริ่มตนบันทึกขอมูล ซึ่งสามารถเลือกกําหนดตัวเลขไดตั้งแต 1 
ถึง 2000 โดยการกดปุม หรือ    เพื่อเลือก แลวกดปุม Set เพื่อยืนยันการเลือก การแสดงตัวเลข
แสดงจํานวนตัวอยางจะเปนการนับเพิ่มอยางอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกผลการวัดในหนวยความจํา 

3. Device ID : เปนการเลือกกําหนดตัวเลขแสดงจํานวนหัววัดความช้ืนดิน 
และจุดที่วัดคาความช้ืนดิน โดยสามารถเลือกกําหนดตัวเลขแทนหัววัดที่ใชและจุดที่วัด ซึ่ง
สามารถเลือกกําหนดตัวเลขไดตั้งแต 1 ถึง 255 โดยการกดปุม หรือ    เพื่อเลือก แลวกดปุม 
Set เพื่อยืนยันการเลือก ซึ่งกรณีดัง กลาวจะใชกับกรณีที่มีหัววัดคาความช้ืนดินหลายๆหัว และ
แตละหัวจึงตองมีตัวเลขแสดงแทนตัวเองเพื่อปองกันความสับสน 

Options : 
   Data 
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4. Root Depth : เปนการเลือกกําหนดระดับความลึกของราก ซึ่งสามารถ
เลือกกําหนดคาไดตั้งแต 0 ถึง 9999 โดยการกดปุม หรือ    เพื่อเลือก แลวกดปุม Set เพื่อ
ยืนยันการเลือกคา Root Depth ใชในกรณีที่ตองการคํานวณคา  Water Deficit (mm Deficit) โดย   

 

 

5. Erase : เปนการเลือกที่จะลบขอมูลในหนวยความจําหรือไม โดยผูใช
สามารถเลือกเปน Yes หรือ No โดยการกดปุม หรือ    เพื่อเลือก แลวกดปุม  Set  เพื่อยืนยัน
การเลือก 
-  Device  เปนการเลือกกําหนดชนิดของหวัวัดความช้ืนดินใหตรงกับที่ใชซึ่งสามารถเลือกได
ตามชนิดของหัววัดที่ใช  กลาวคือ 

1. WET 
2. ML1 
3. ML2 
4. PR1-Direct 
5. PR1-Access 
6. PR1-SP-Direct 
7. PR1-SP-Access 
8. EQ1 หรือ EQ2 
9. SM 200 

***ในที่นี้เลือกใช WET โดยการกดปุม หรือ    เพื่อเลือก แลวกดปุม Set เพื่อยืนยันการ
เลือก 

D  =  I (FWC -  ) 
เมื่อ D  =  Water Deficit in mm 

                      I   =   Rooting Depth in mm. 
  FWC  =  Field Water Capacity of the soil spanned by the rooting depth 
         =  Water content of the soil as measured. 



 
 

8 

 
- Soil Type  เปนการเลือกขอมูลชนิดของดินที่จะวัดคาความช้ืน ซึ่งสามารถเลือกไดตามชนิด
ของดินโดยการกดปุม หรือ    เพื่อเลือก แลวกดปุม Set เพื่อยืนยันการเลอืก  คือ 

1. Organic  เมื่อชนิดของดินที่จะวัดเปนแบบ Organic 
2. Mineral  เมื่อชนิดของดินที่จะวัดเปนแบบ Mineral 
3. Clay     เมื่อชนิดของดินที่จะวัดเปนแบบ ดินเหนียว 
4. Sand   เมื่อชนิดของดินที่จะวัดเปนแบบ ดินทราย 
5. Soil 1 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง 

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 1 
6. Soil 2 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง 

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 2 
7. Soil 3 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง 

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 3 
8. Soil 4 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง 

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 4 
9. Soil 5 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง 

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 5 
                       
- Soil Set-up เปนการเลือกกําหนดขอมูลชนิดของดินที่จะวัดคาความช้ืน ซึ่งผูใช
สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลง และกําหนดไดตามขอมูลและชนิดของดินที่ผูใชมี โดยการกดปุม 
หรือ    เพื่อเลือกช่ือชองเก็บขอมูลของดิน แลวกดปุม Set เพื่อยืนยันการเลือก จากนั้นกดปุม 
หรือ    เพื่อเลือกกําหนดคาใหไดตรงตามที่ไดปรับเทียบและคํานวณคา แลวกดปุม Set เพื่อ
ยืนยันการเลือก ทั้งในกรณีของ a0, a1 และ Field Capacity กลาวคือ ผูใชสามารถเลือกขอมูลชนิด
ของดินที่จะวัดคาความช้ืนดังนี ้

1. Organic  เมื่อชนิดของดินที่จะกําหนดคุณลักษณะเปนแบบ Organic 
2. Mineral  เมื่อชนิดของดินที่จะกําหนดคุณลักษณะเปนแบบ Mineral  
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3. Clay    เมื่อชนิดของดินที่จะวัดเปนแบบ ดินเหนียว 
4. Sand  เมื่อชนิดของดินที่จะวัดเปนแบบ ดินทราย 
5. Soil 1 เมือ่ผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง  

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 1 
6. Soil 2 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง  

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 2 
7. Soil 3 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง  

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 3 
8. Soil 4 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง  

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 4 
9. Soil 5 เมื่อผูใชกําหนดคุณลักษณะของตัวอยางดินที่จะวัดหาคาความช้ืนเอง  

และกําหนดขอมูลของคุณลักษณะของดินดังกลาวไวใน Soil 5 
 

การกําหนดคุณลักษณะใน Soil Set-Up จะประกอบดวยขอมูลสําคัญ 3 สวน คือ 
- a0 
- a1 
- Field Capacity 

a0 และ a1 เปนตัวแปรในลักษณะ linearisation table ซึ่งใชในการแปลงคาที่ไดจากหัววัด
คาความช้ืนในรูปของ  mV  เปนหนวยอื่นที่ใชในการอานคาความช้ืนดิน  เชน  %vol  

Field Capacity เปนการกําหนดคุณลักษณะในการอุมน้ําของดิน ซึ่งจะแตกตางกันไป
ตามลักษณะของดิน จะมีคาประมาณการณกําหนดคา Field Capacity ของดินชนิดตางๆ รวมถึง
การทดสอบและคํานวณคา Field Capacity ทั้งในภาคสนามและในหองปฏิบัติการ 

 
- Display เปนการเลือกกําหนดหนวยวัดคาความช้ืนในดินที่ตองการอานคาและบันทึกผลการวัด
ในหนวยความจํา โดยผูใชสามารถเลือกกําหนดหนวยวัดไดโดยการกดปุม หรือ     เพื่อเลือก
แลวกดปุม  Set  เพื่อยืนยันการเลือกดังนี ้
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หนวยวัด                       รายละเอียด                              การแสดงผล        การบันทึกผล 
 
                WET  : Water content ,Pore Water       ได           ได 
   Conductivity (ECp) and Temperature 
 WET ECbb  : Water content ,Pore Water       ได           ได 
   Conductivity (ECp)  Temperature   Permitivity (b)  and Bulk
   Soil Conductivity         
 WET mm Deficit  : Soil moisture deficit in mm.       ได           ได 
            
- Compensation    เปนการกําหนดคาชดเชยของอุณหภูมิ สามารถทําไดโดยการกดปุม หรือ 
 เพื่อเลือกกําหนดคาใหถูกตอง  แลวกดปุม  Set  เพื่อยืนยันการกําหนด 

 
- Date and Time   เปนการกําหนดขอมูลวันที-่เวลา ใหกับเครื่องวัดความช้ืนดิน โดยขอมูลของ
วันที-่เวลา จะถูกบันทึกพรอมกับขอมูลคาความช้ืนดิน เมือ่บันทึกผล การกําหนดคาวันที-่เวลา
สามารถทําไดโดยการกดปุม หรือ  เพื่อเลือกกําหนดคาใหถูกตอง  แลวกดปุม  Set  เพื่อ
ยืนยันการกําหนด 
 
-  Status เปนการแสดงสถานะภาพของเครื่องวัดความช้ืน โดยที่จอแสดงผลจะปรากฏโดยการ
กดปุม หรือ  เพื่อเลือก Resources  แลวกดปุม  Set  เพื่อยืนยัน 

 
Mem  xx%  เปนการแสดงปริมาณของหนวยความจําภายในเครื่องที่ถูกใชไปแลว 
Batt   xx%  เปนการแสดงปริมาณของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู 

      Readings #xx  เปนการแสดงจํานวนขอมูลของการบันทึกผลที่ผานมาแลว                                   

Mem    1 %   Batt    99 % 
Readings   #1 
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- Remote เปนการเลือกเงื่อนไข เมื่อตองการตอเครื่องวัดความช้ืนดินกับเครื่องคอมพิวเตอรโดย
เลือกเปน  Connected to PC    
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ซอฟแวรของเคร่ืองวัดความชื้น 

Software PC -- HH2Read 

การใชโปรแกรม HH2Read ในการเก็บรวบรวมขอมูลความช้ืนของผูใชนั้น  เครื่อง HH2 
Meter การอานจะถูกบันทึกไวกับพีซีไฟลของคุณในรูปแบบของตารางขอมูลซึ่งสามารถจัดให
อยูในรูปแบบของกราฟโดยโหลดลงใน Excel หรือลักษณะไฟลที่คลายกัน HH2Read ยัง
สามารถทําดังนี ้ 

•ตั้งเวลาของเครื่องวัดความช้ืน 
•แสดงสถานะหนวยความจําและสถานะของแบตเตอรี ่ 
•แสดงสถานะของขอมูลรูปแบบเชิงเสน (linearization)   
•สงขอมูลเชิงเสน (linearization)  เพื่อทําการวัด   
•การถายโอนขอมูลหนวยความจําทั้งของเครื่องวัดความช้ืน (HH2) และสามารถ

สํารองขอมูลเปนไฟลไวสําหรับใหความชวยเหลือทางเทคนิค 
  
การติดต้ัง 

Warning: ซอฟตแวรที่มาพรอมกับเครื่องวัดความช้ืนจะติดตั้งและทํางานในระบบ
ปฎิบัติการ windows95 หรือระบบปฎิบัติการสูงกวา  

 
ซอฟตแวรคอมพวิเตอร  
  HH2 ใชซอฟตแวร PC HH2Read เรียกเก็บและอานคาทีเ่ก็บไวในเครื่องเพื่อติดตัง้
ซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรของคุณ 
 
ขั้นตอนการติดตั้งซอฟแวร HH2Read  

1. วางดิสก 3.5"ไดรฟ  หรือแผนซีดีโปรแกรม HH2Read ลงในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ  
2. ปดโปรแกรมอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรของคุณเรียกใช Windows 

Explorer และหา setup.exe file บนดิสกRun setup.exe  
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3. ซอฟตแวรที่จะติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอรของคุณจะถูกนําไปวางในรายการคําขอ
ของคุณและตรวจดูที่เมน ูPrograms, HH2Read, Wizard Import dataset  

 
เช่ือมตอกับ PC   

1.โดยจะใชหัวอะแดปเตอร 25 ที่เครื่องวัดความช้ืนทําการเสียบสาย RS-232 เปนอะแดป
เตอรและเปนพอรตอนุกรม COM1 หรือ COM2  หรือแลวแตเครื่องของผูใชพีซนีั้นๆ 

2. กดปุม  Remote เลือกจากตัวเลือกเมน ูHH2 โดยที่เครื่อง HH2 จะแสดงการเช่ือมตอ  
“PC  Run HH2Read” บนคอมพิวเตอรของคุณ  โปรแกรมหนาตางหลักจะปรากฏดังนี ้  

 

3. ซอฟตแวรที่มี 6 เมนูที่ปุมดานบนของหนาตางโปรแกรมและการเช่ือมตอจะปรากฎ
ภายในจอหนาตาง  การตั้งคาการเลือก COM1 หรือ COM2 เพื่อทดสอบการเช่ือมตอ 
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การใชงานในหนาตางของHH2Read 

 

 
 
 
 
เมนู HH2Read  

 
ภาพหมายเลขที่ 1  คือเมนูที่ 1 view  

จะแสดง Version Firmware ของโปรแกรมHH2READ คือซอฟตแวรฝงตัวในเครื่องวัด
ความช้ืนในไมโครโปรเซสเซอรนี้  และจะปรากฏ :  firmware รุน HH2version 2.0 หรือสูงกวา
เพื่อใชกับเซ็นเซอร WET และ เซ็นเซอร EC2  ดังภาพหมายเลขที่ 6 

จะแสดง Battery วามีปริมาณเทาไร  
จะแสดง Memory Available วาหนวยความจําในการแสดงและหมายเลขของคาที่อาน

เก็บไวทั้งหมด และสามารถใชได  
จะแสดง Table status วามีสถานะอยางไร 

 
ภาพหมายเลขที่ 2 คือเมนูที่ 2 setting  
 จะแสดง serial port จะบงถึงชองการเช่ือมตอกับพีซีดังภาพหมายเลขที่ 5 วาควรจะเลือก
ชองไหนที่ตรงกับชอง(port) เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ 
 จะแสดง Clock จะบอกเวลา และสามารถตั้งคาวันที่และเวลาใหตรงกับเครื่อง
คอมพิวเตอรของคุณ  โดยจะปรากฏเปนสีเทาและตั้งคาวันที่และเวลาใหตรงกับคอมพิวเตอรของ
คุณ  โดยการยอมรับเวลาคอมพิวเตอรของคุณและวันเวลาของระบบโดยการกดคลิก OK  ซึ่งจะ
เปนการรีเซ็ต  นาฬิกาเครื่องวัดความช้ืนในวันและเวลาใหตรง ตามภาพหมายเลขที่ 3 
 

แถบเมนูทั้ง  6 รูปแบบ ที่ปรากฎในโปรแกรม HH2 READ 
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ภาพหมายเลขที่ 2 คือเมนูที่ 5 install 
 จะแสดง linearization ซึ่งเปนคาถาวรของ ML1, ML2 และ PR1 เปนอุปกรณที่ติดตั้ง
ถาวรในไมโคร HH2  เหลานี้  และจะไมสูญหายไปในกรณีแบตเตอรีห่มด  การติดตั้งตารางใหม
ของเครื่อง HH2 หากคุณตองการแทนที่ตารางเริ่มตนโดยคุณกําหนดเอง  เชน  เมื่อมีการผิดปกติ
ตองดําเนินการเช่ือม HH2 กับคอมพิวเตอร   

ตอมาเลือกอุปกรณติดตั้ง Linearisation เชน  เลือกตาราง PR1 ที่แสดงไว เปด Windows 
เลือกตาราง egPR1.Lin หรือxx.lin ที่จําเปน   ตารางจะแสดงและอธิบายไวอยางถูกตองและถา
ยอมรับการติดตั้งเมื่อติดตั้งเครื่องวัดที่จะสามารถแสดงการอานคาอุปกรณสําหรับครั้งนั้น (เชน
เลือกตัวเลือกใชอุปกรณ, PR1) 
 
หมายเหตุ : ตารางตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดในรูปแบบทีอ่ธิบายดานลางภายใต Linearisation  
 ตารางสํารองของผูผลิตเริ่มตนที่กําหนดตาราง linearisation ถูกจําหนายใน HH2Read  
 ดิสกซอฟตแวรดังตอไปนี ้ 
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ภาพแสดงโปรแกรม HH2Read และรูปแบบเมนู HH2Read  ในชองเมนูตางๆ 

 
 การติดต้ัง WET SENSOR Probe มีข้ันตอนดังนี ้

1. เมื่อมีการตอเช่ือมระหวางเครื่อง HH2 กับคอมพิวเตอร   
 
 
 

2. เลือกที่เมนู install, Sensor calibration และเลือก WET Sensor  
3. เมื่อเลือก WET Sensor โปรแกรมนี้จะคนหาและตองเลือกรหัสประจําหัววัด

ใหตรง  เชน ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรมีี อยู 2 รหัส คือ 
WET09030.CAL และ WET12087.CAL  เมื่อเลือกรหัสแลว  

Connecting 
To PC 
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4. WET SENSOR Probe จะปรากฎในเครื่อง HH2  ซึ่งแสดงวาเครื่องนี้มีการลง

รหัสของหัววัดเรียบรอยแลวและไมตองลงซ้ําอีก แตจะลงใหมเมื่อรหัสหัววัด
หายไป 

 
 
 
 
 
 

4. เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 3 หรือเมื่อเช่ือมตอเสร็จแลว  สามารถไปเลือกที่เมนู 
retrieve  เพื่อโหลดขอมูลลงในคอมพิวเตอร  และทําการบันทึกขอมูล  ลักษณะขอมูลที่บันทึกได 
คือ  xxx.CSV ซึ่งโปรแกรมนี้จะใชงานใน โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft excel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Device : 
     ‡ WET sensor 
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 คําแนะนําและปญหาของการใชงาน 
คําแนะนํา 

ขอมูลการสอบเทียบติดตั้งสําหรับ WET sensor เฉพาะหรือ SigmaProbe sensor นั้น 
ตัวเลือกคือ  EC2, WET ตารางสอบเทียบที่ไมซ้ํากันมีไวในดิสกสําหรับเซ็นเซอรของแตละไฟล 
โดยมีช่ือลงทายดวย      " xxxx. Cal "  เซ็นเซอรดิจิตอลสามารถติดตั้งไดเมื่อ 
  1.  มีการตอเช่ือมระหวางเครื่อง HH2 กับคอมพิวเตอร  และเลือกอุปกรณติดตัง้ 
Linearisation เชนเลือกตาราง PR1 ที่แสดงไวเปด Windows   

2.  เลือกตาราง egEC201023.Cal หรือxx.Cal ที่จําเปนเมื่อเทียบเซ็นเซอรติดตั้ง HH2 จะ
สามารถแสดงการอาน --  อุปกรณใหมีการเลือกจากเครื่อง HH2 (เชนใชตัวเลือก Device, EC2)  
หมายเหตุ : EC2 และ WET sensor สอบเทียบจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยผูใช  
 
ปญหา 

การเช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรสื่อสารกับเครื่องวัดความช้ืนนี้ สามารถตรวจสอบได
ดังตอไปนี ้ 

 •เช็คสายและขั้วตอเช่ือมตออยางปลอดภัย  
  •ตรวจสอบ HH2 อยูในโหมด Link Remote, การแสดง"การเช่ือมตอกับ PC"หรือ"
เช่ือมตอกับ PC"  

•ตรวจสอบวาไมเปดโปรแกรมอื่นที่ใชพอรต COM เดียวกัน หรือไม 
  •ตรวจสอบสาย RS-232 ของคุณเช่ือมตอกับพอรต COM เดียวกันคือกําหนดในการตั้งคา
เมนู HH2Read หรือไม 
  •ตรวจสอบแบตเตอรี ่HH2  
 
การบํารุงและดูแลรักษาเคร่ือง 

1. ควรลางและเช็ดทําความสะอาดหัววัด ทุกครั้งหลังการใชงาน 
2. ตรวจเช็ดความพรอมของเครื่องและอุปกรณกอนการใชงานทุกครั้ง 
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คุณลักษณะและความสามารถของเคร่ือง HH2Read  (Specifications)  
Soil moisture range  Zero to saturation, 0 to 1500 mV 
    
Measurement Accuracy ± (0.13% of mV reading + 1.0mV) 
    
Resolution  1 mV 
    
Memory  Up to 5000 readings, see table - Maximum Number of reading 
    
Battery  9V Alkaline Cell(PP3)  
  Battery Life 6500 readings for ThetaProbe (typical) 
  4500 readings for Profile Probe and Equitensiometers (typical) 
    
Sealing/environment  IP52 Protected from deposit of dust and water drops 
  falling at an angle of 15 degrees from the vertical on 
  the front face only. 
    
Temperature range  0 - 40 °C. 
    
Mechanical Shock  Should survive a 1m fall, but there may be damage to 
  the sealing of the unit which could cause leakage of 
  water and subsequent failure. 
    
EMC  European Union EMC Directive 89/336/EEC, see 
  also Notices inside front cover. 
    
Size/Weight  150 x 80 x 40 mm, 450g. 
    
Display Panel  16 x 2 character LCD with 7 button keypad 
    
Connector  1 x male 25 pin D connector for RS232 link to PC 
  and also for connecting sensors. Complete with 
  push-on protective cap. 
    
HH2Read PC Data Collection software for Windows PC (95,97, NT 
software 4.0) on 3.5" disk. Enables data collection, saved to 
  file in Comma Separated Format. 
  Dataset Import Wizard: Simplifies importing data into 
    

 


