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ขีดความสามารถของ 
การสอบเทียบและการวัด* 
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8. อุณหภูมิ (ต่อ) Infrared thermometer In-house method:  
(8. Temperature     15 oC to < 35 oC  4.5 oC CP-T16 by comparison 

(cont.))     35 oC to 200 oC 2.0 oC with precision IR   

    > 200 oC  to 400 oC 2.5 oC thermometer calibrator   

Note : ( = Emissivity or standard thermometer 
adjustable or fixed) to measured temperature 

from blackbody furnace 

9. ความชื้น Thermo-hygrograph In-house method :  
(9. Humidity) Temperature CP-H01 by comparison 

10 oC to 40 oC 0.52 oC with dew point  
Relative humidity hygrometer/standard 
  @ 25 oC thermometer 

11.3 % to 50 % 1.5 % 
> 50 % to 85 % 1.7 % 

Dial thermo-hygrometer In-house method : 
Mechanical type CP-H02 by comparison 

Temperature with dew point  
10 oC to 40 oC 0.72 oC hygrometer/standard 

Relative humidity thermometer 
@ 25 oC 

11.3 % to 50 % 1.5 % 
> 50 % to 85 % 1.7 % 
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9. ความชื้น (ต่อ) Humidity/temperature In-house method : 
(9. Humidity (cont.)) instrument CP-H03 by comparison 

Electronic type with dew point  
Temperature hygrometer/standard 

10 oC to 40 oC 0.42 oC thermometer 
Relative humidity 
@ 25 oC 

11.3 % to 50 % 1.3 % 
> 50 % to 85 % 1.6 % 

Temperature/humidity In-house method : 
data logger CP-H04 by comparison 

Temperature with dew point  
10 oC to 40 oC 0.42 oC hygrometer/standard 

Relative humidity thermometer 
@ 25 oC 

11.3 % to 50 % 1.3 % 
> 50 % to 85 % 1.6 % 
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9. ความชื้น (ต่อ) Humidity/temperature In-house method : 
(9. Humidity (cont.)) transmitter CP-H05 by comparison 

 Output signal: 4 mA to 20 mA with dew point  
Temperature hygrometer/standard 

10 oC to 40 oC 0.58 oC thermometer 
Relative humidity 
@ 25 oC 

11.3 % to 50 % 1.4 % 
> 50 % to 85 % 1.6 % 

 Output signal: 0 V to 5 V 
Temperature 

10 oC to 40 oC 0.42 oC 
Relative humidity 
@ 25 oC 

11.3 % to 50 % 1.3 % 
> 50 % to 85 % 1.6 % 

10. ปริมาตร Measuring pipette ASTM E 542-01 
(10. Volume)   0.1 cm3 to 2 cm3 0.002 4 cm3 

  > 2 cm3 to 5 cm3 0.002 5 cm3 
  > 5 cm3 to 10 cm3 0.003 8 cm3 
  > 10 cm3 to 25 cm3 0.007 0 cm3 
  > 25 cm3 to 50 cm3 0.012 cm3 

 
   

  




