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6. อุณหภูมิ Digital thermometer with In-house method : 
(6. Temperature) sensor CP-OT01 by comparison 

 Resistance thermometer with standard  
    - 25 oC to 0 oC 0.18 oC thermometer 
    > 0 oC to 60 oC 0.15 oC 
    > 60 oC to 125 oC 0.17 oC 
    > 125 oC to 200 oC 0.70 oC 
    > 200 oC to 300 oC 0.85 oC 
    > 300 oC to 400 oC 1.0 oC 
 Thermocouple sensor 
  Type K, J, E, T, N, R and S 

-25 oC to 0 oC 0.20 oC 
> 0 oC to 60 oC 0.30 oC 
> 60 oC to 125 oC 0.50 oC 
> 125 oC to 200 oC 1.0 oC 
> 200 oC to 300 oC 1.4 oC 
> 300 oC to 400 oC 1.8 oC 

Analog thermometer or In-house method : 
chart record with sensor CP-OT01 by comparison 

-25 oC to 125 oC 0.60 oC with standard  
> 125 oC to 200 oC 0.80 oC thermometer 
> 200 oC to 400 oC 1.5 oC 
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6. อุณหภูมิ (ต่อ) Temperature controlled TLAS G-20 
(6. Temperature enclosure (uncertainty quoted 
(cont.)) -35 oC to 4 oC 0.62 oC including stability) 

> 4 oC to 19 oC 0.32 oC 
> 19 oC to 55 oC 0.30 oC 
> 55 oC to 104 oC 0.42 oC 
> 104 oC to 200 oC 1.1 oC 

Water bath In-house method : 
  0 oC to 100 oC 0.15 oC CP-OT04 based on 

ASTM E715-80 : 
(reapproved 2016) 
(uncertainty quoted 
including stability) 

Autoclave In-house method : 
100 oC to 121 oC 0.75 oC CP-OT03 based on 
> 121 oC to 135 oC 0.95 oC BS 2646-5 : 1993 

(uncertainty quoted 
including stability) 

 
   

 




