คำนำ
ก่อนอื่นบริ ษทั ฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกซื้ อเครื่ องชัง่ แสดง
น้ าหนักรุ่ น PI-LC นี้ เนื่องจากเครื่ องชัง่ นี้เป็ นอุปกรณ์เครื่ องมือวัด ผูท้ ี่จะ
ทาการติดตั้งจะต้องมีความรู ้ทางด้านไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ มิเช่นนั้น
อาจเกิดความเสี ยหายขึ้นกับตัวเครื่ องชัง่ เอง หรื ออุปกรณ์ที่นามาต่อพ่วง
ด้วย โดยภายในคู่มือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้
1.
2.
3.
4.

อธิ บายคุณสมบัติของเครื่ อง
ขั้นตอนในการติดตั้งและการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
วิธีการตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบน้ าหนัก
การใช้งานเครื่ องและกระบวนการทางาน

!! ข้ อควรระวัง ก่ อนที่จะทำกำรเชื่ อมสำยสั ญญำณต่ ำง ๆ ควรปิ ด
เครื่ องหรื อตัดไฟออกจำกเครื่ องเสี ยก่ อน

คุณสมบัติเฉพำะของเครื่ องชั่งรุ่น PI-LC
จอแสดงผล
ควำมละเอียด
ย่ ำนกำรวัดสั ญญำณโหลดเซลล์
ควำมละเอียดของ A to D
ค่ ำอ่ ำนละเอียดสู งสุ ด
จำนวนทศนิยม
ค่ ำอ่ ำนละเอียด
สั ญญำณข้ อมูลส่ งออก
ลักษณะสั ญญำณ
ควำมเร็วในกำรส่ งสั ญญำณ
พลังงำนที่ต้องกำร
ขนำดเครื่ อง
นำ้ หนักตัวเครื่ อง
จำนวน OUTPUT
อุณหภูมิใช้ งำน

: จอ LCD ขนาด 13.2 x 3.9 cm.
: 240 x 64 จุด
: 0 ถึง 20 mV
: 1/1,000,000
: 1/100,000
: 0 ถึง 4 ตาแหน่ง
: 1, 2, 5, 10
: RS-232 จานวน 2 ช่องสัญญาณ
: 7, Even, 1
: 1200, 2400, 4800, 9600
: 220VAC 50 Hz
: สู ง x กว้าง x หนา
30 cm. x 29 cm. x 10 cm.
: 3.7 kg
: 4 Output (เพิ่มได้สูงสุ ดถึง 6)
: -10 ถึง +40 องศา C

กำรต่ อสำยสั ญญำณกับเครื่ อง
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1.
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6.

ช่องต่อ LOAD CELL (DB 9 -F)
ช่องต่อ COM 1 (DB 9 -M)
ช่องต่อ COM 2 (DB 25 -M)
ช่องต่อสาย OUTPUT
ช่องเสี ยบสายไฟ 220 VAC
กระบอกฟิ วส์

ตำแหน่ งกำรต่ อสำย OUTPUT
ขำ
+Cm
Sp1
Sp2
Sp3
Sp4
Sp5
Sp6

สัญญำณ
Common +
Setpoint1
Setpoint2
Setpoint3
Setpoint4
Setpoint5
Setpoint6

ตำแหน่ งขำของช่ องสั ญญำณ
 ช่องต่อ COM1 (คอนเน็กเตอร์ DB 9-M)
2

ขำที่
2
5

5

สัญญำณ
TXD
GND

สีสำยไฟ
แดง
ดา

สัญญำณ
TXD
GND

สีสำยไฟ
แดง
ดา

สัญญำณ
+EXC
+SEN
Shield
–SEN
-EXC
+SIG
–SIG

สีสำยไฟ
แดง
ส้ม
เหลือง
น้ าเงิน
ดา
เขียว
ขาว

 ช่องต่อ COM2 (คอนเน็กเตอร์ DB 25-M)
ขำที่
2
7

7

2

 ช่องต่อ Load Cell (คอนเน็กเตอร์ DB 9-F)
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* หมำยเหตุ
LOAD CELL แบบ 4 เส้น
+EXC ต่อเข้ากับ +SEN และ
-EXC ต่อเข้ากับ -SEN

ขำที่
1
2
3
4
5
7
8

หน้ ำจอแสดงผล
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1.
2.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

แสดงสถานะการทางานของ SETPOINT
แสดงตัวเลขค่าน้ าหนักที่ชงั่ ได้
แสดงสัญลักษณ์เมื่อน้ าหนักนิ่ง
แสดงตัวอักษร G เมื่อเป็ นน้ าหนักสุ ทธิ (GROSS) หรื อแสดง
ตัวอักษร T เมื่อเป็ นน้ าหนักที่ถูก TARE
แสดงค่าน้ าหนักที่ตอ้ งการบรรจุ (FINAL)
แสดงค่าน้ าหนักย่อย (SUB TOTAL)
แสดงค่าจานวนย่อย (SUB COUNT)
แสดงรอบการบรรจุ
แสดงค่าน้ าหนักรวม (TOTAL)
แสดงค่าจานวนรวม (COUNT)

ปุ่ มกดและกำรทำงำน

1. ปุ่ ม
2. ปุ่ ม
3. ปุ่ ม
4. ปุ่ ม
5. ปุ่ ม
6. ปุ่ ม
7. ปุ่ ม
8. ปุ่ ม
9. ปุ่ ม
10. ปุ่ ม
11. ปุ่ ม
12. ปุ่ ม
13. ปุ่ ม

ZERO
, 
SETUP
TARE
COUNT
SET-P
TOTAL
CLEAR
START
STOP
ESC
0-9
ENTER

กดเพื่อให้น้ าหนักที่แสดงบนหน้าจอเป็ นศูนย์
สาหรับเลื่อนค่าในการเลือกฟังก์ชนั่
สาหรับตั้งค่าการทางาน
สาหรับ TARE น้ าหนักภาชนะ
สาหรับตั้งรอบการบรรจุ
สาหรับตั้งน้ าหนักบรรจุ
สาหรับเคลียร์ค่าน้ าหนักรวม
สาหรับเคลียร์ค่าน้ าหนักที่ TARE ไว้
ปุ่ มเริ่ มการทางาน
ปุ่ มหยุดการทางาน
สาหรับยกเลิกหรื อออกจากฟังก์ชนั่
สาหรับป้อนค่าตัวเลข
สาหรับยืนยันการตั้งค่า

ฟังก์ ชั่นต่ ำง ๆ ในเครื่ อง
ฟังก์ ชั่น
ปรับน้ าหนักศูนย์และน้ าหนักมาตรฐาน (ZERO & SPAN)
ปรับน้ าหนักศูนย์ (ZERO)
ปรับน้ าหนักมาตรฐาน (SPAN)
น้ าหนักสู งสุ ด
รู ปแบบข้อมูล RS-232 (0-3)
ค่าบอดเลต (1200/ 2400/ 4800 /9600 /19200)
ค่าฟิ ลเตอร์ (0-20)
ค่าอ่านละเอียด (1/ 2 /5 /10)
ตาแหน่งทศนิยม (0-4)
ค่าฟิ ลเตอร์ของ ADC (0-2)
ค่า AZM (0-7)
ค่า GAIN
LOGIC OUTPUT
ทา FACTORY SET
เช็คสัญญาณจากโหลดเซลล์

ค่ ำมำตรฐำน
1500.00
0
1200
3
1
2
0
0
100,000
1
-

กำรตั้งค่ ำฟังก์ ชั่นต่ ำงๆ
หากต้องการตั้งโปรแกรม ให้กดปุ่ ม  + SETUP แล้วหน้าจอจะ
แสดงฟังก์ชนั ต่างๆ เราสามารถเลือกได้โดยใช้ปุ่ม, และ ENTER
เพื่อเข้าไปตั้งค่าในฟั งก์ชนั นั้นๆ
หากต้องการออกจากการตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ ม ESC เพื่อออก
โดยฟังก์ชนั ที่แสดง มีดงั นี้
» ปรับนำ้ หนักศู นย์ และนำ้ หนักมำตรฐำน (ZERO & SPAN)
เป็ นการ Calibration หัวอ่าน โดยจะทาทั้ง ZERO และ SPAN ดังนี้
1. นาสิ่ งของออกจากแท่นชัง่ ให้แท่นว่าง แล้วกด ENTER เครื่ องจะ
คานวณน้ าหนัก
2. เมื่อคานวณเสร็ จหน้าจอจะเปลี่ยนไป โดยจะแสดงข้อความให้นา
น้ าหนักขึ้น ให้นาน้ าหนักที่ทราบค่าขึ้นวางบนแท่น จากนั้นป้อน
ค่าตัวเลขตามค่าน้ าหนัก แล้วกด ENTER
3. เมื่อเครื่ องคานวณน้ าหนักเสร็ จก็จะออกจากฟังก์ชนั นี้เอง
» ปรับนำ้ หนักศู นย์ (ZERO)
ใช้เมื่อต้องการปรับน้ าหนักศูนย์อย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งการปรับ
น้ าหนักมาตรฐานใหม่
1. นาสิ่ งของออกจากแท่นชัง่ ให้แท่นว่าง แล้วกด ENTER เครื่ องจะ
คานวณน้ าหนัก
2. เมื่อเครื่ องคานวณน้ าหนักเสร็ จก็จะออกจากฟังก์ชนั นี้เอง

» ปรับนำ้ หนักมำตรฐำน (SPAN)
ใช้เมื่อต้องการปรับน้ าหนักมาตรฐานอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งการ
ปรับน้ าหนักศูนย์ใหม่
1. นาน้ าหนักที่ทราบค่าขึ้นวางบนแท่น จากนั้นป้อนค่าตัวเลขตามค่า
น้ าหนัก แล้วกด ENTER เครื่ องจะทาการคานวณน้ าหนัก
2. เมื่อเครื่ องคานวณน้ าหนักเสร็ จก็จะออกจากฟังก์ชนั นี้เอง
» นำ้ หนักสู งสุ ด (Capacity)
การตั้งค่าน้ าหนักหรื อพิกดั สู งสุ ดที่จะให้เครื่ องอ่านได้ หาก
น้ าหนักเกินค่าที่ต้ งั ไว้จะขึ้น คาว่า “OL” (Over Load) โดยค่าน้ าหนัก
สู งสุ ดที่สามารถตั้งได้จะต้องไม่เกิน 500,000
- ตั้งค่าโดยใช้คีย ์ 0-9 หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER
» รู ปแบบข้ อมูล RS-232 (Format)
เราสามารถตั้งรู ปแบบของการส่ งข้อมูลผ่านทาง RS-232 ได้ โดย
รู ปแบบต่างๆ มีดงั นี้
0 = Format มาตรฐาน
1 = Format แบบ Toledo
2 = Format แบบ AND
3 = Format แบบ IQ
- ตั้งค่าโดยกด , หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER

» ค่ ำบอดเลต (Baud Rate)
ตั้งความเร็ ว Baud Rate ในการส่ งสัญญาณ RS-232 ของ COM
Port ตั้งค่าได้ 5 ค่า (1200 /2400 /4800 /9600 /19200)
- ตั้งค่าโดยกด , หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER
» ค่ ำฟิ ลเตอร์ (Filter)
เป็ นค่าที่เกี่ยวกับการคานวณสัญญาณจาก ADC ให้มาแสดงเป็ น
น้ าหนัก โดยการตั้งค่าฟิ ลเตอร์ถา้ เราตั้งให้มีค่าน้อยๆ จะทาให้อ่าน
น้ าหนักได้เร็ ว แต่น้ าหนักที่ได้จะไม่ค่อยนิ่ง แต่ถา้ เราตั้งค่าฟิ ลเตอร์ให้มี
ค่ามากขึ้น น้ าหนักจะนิ่งขึ้น แต่ความเร็ วในการอ่านก็จะลดลง โดย
สามารถตั้งค่าได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 20
- ตั้งค่าโดยกด , หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER
» ค่ ำอ่ ำนละเอียด (Increment)
เป็ นค่าที่ต้ งั เพื่อให้น้ าหนักที่แสดงออกมาเพิม่ ขึ้นหรื อลดลง ทีละ
เท่าไร เช่น ถ้าตั้งค่าเป็ น 5 น้ าหนักที่อ่านได้จะเพิ่มหรื อลด ทีละ 5 เป็ น
ต้น สามารถตั้งค่าได้ 4 ค่า คือ 1, 2, 5 และ 10
- ตั้งค่าโดยกด , หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER

» ตำแหน่ งทศนิยม (Decimal Point)
เป็ นการตั้งค่าตาแหน่งจุดทศนิยมที่จะให้แสดงออกมา สามารถตั้ง
ค่าได้ 5 ค่า คือ 0 ถึง 4 หากตั้งค่าเป็ น 0 หมายถึง ไม่มีจุดทศนิยม
- ตั้งค่าโดยกด , หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER
» ค่ ำฟิ ลเตอร์ ของ ADC (ADC Filter)
เป็ นค่าความเร็ วในการอ่านสัญญาณจากโหลดเซลล์ของ ADC
สามารถตั้งค่าได้ 3 ค่า คือ 0 ถึง 2 หากตั้งค่าน้อย ADC จะอ่านสัญญาณ
ได้เร็ วขึ้น
- ตั้งค่าโดยกด , หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER
» ค่ ำ AZM (Auto Zero Maintenance)
ค่านี้เป็ นการรักษาให้เครื่ องชัง่ แสดงน้ าหนักเป็ นศูนย์ ในขณะที่ไม่
มีของวางบนแท่นชัง่ สามารถตั้งค่าได้ 8 ค่า คือ 0-7 หากตั้งค่าเป็ น 0 คือ
AZM ไม่ทางาน, โดยฟังก์ชนั่ จะทางานที่ “ค่า AZM ที่ใช้ x ค่าอ่าน
ละเอียด”
- ตั้งค่าโดยกด , หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER

» ค่ ำ GAIN
เป็ นค่าตัวเลขที่ได้จากการ Calibration โดย GAIN ยิง่ มากจะทาให้
น้ าหนักเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเปลี่ยนค่า GAIN จะมีผลต่อน้ าหนักที่
CAL ไว้
- ตั้งค่าโดยใช้คีย ์ 0-9 หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER
» LOGIC OUTPUT
เป็ นการตั้งค่า LOGIC OUTPUT ว่าขณะที่อยูใ่ นสถานะ ON จะให้
ค่าเป็ น
Logic 0 หรื อ Logic 1
- ตั้งค่าโดยกด , หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER
» ทำ Factory Set
เป็ นการรี เซตโปรแกรมให้กลับไปเป็ นเหมือนตอนเริ่ มต้น ที่ต้ งั ค่า
มาจากโรงงาน โดยค่าทุกค่าในเครื่ องจะถูกรี เซตทั้งหมด
1. กด ENTER แล้วหน้าจอจะถามเพื่อยืนยันการทา Factory Set
2. หากจะทา Factory Set ให้กด ENTER แต่หากต้องการยกเลิก ให้กด
ESC
3. หน้าจอจะกลับสู่ หน้าจอเดิม

» เช็คสั ญญำณจำกโหลดเซลล์ (Analog To Digital Read)
เป็ นการตรวจสอบว่าเครื่ องสามารถรับสัญญาณจาก Load Cell ได้
หรื อไม่ โดยจะแสดงเป็ นตัวเลขตามน้ าหนักที่กระทาต่อ Load Cell โดย
ค่าสู งสุ ดที่สามารถแสดงได้คือ 1,048,000
1. กด ENTER แล้วหน้าจอจะแสดงค่าตัวเลขให้เห็น
2. หากต้องการออกจากฟังก์ชนั ให้กด ENTER อีกครั้ง

กำรใช้ งำนเครื่ อง
เราสามารถตั้งค่าการทางานของเครื่ องได้ แต่ตอ้ งทาขณะที่เครื่ อง
ไม่ได้ทาการบรรจุอยู่ โดยปุ่ มกดที่ใช้สาหรับการตั้งค่า มีดงั นี้
- กดปุ่ ม SETUP ใช้สาหรับตั้งค่าการทางานของเครื่ อง PI-S โดยค่า
ต่างๆ จะความหมายดังนี้
นำ้ หนักบรรจุ
นำ้ หนักริ น

ค่ ำกลำงอำกำศ

คือ ค่าน้ าหนักบรรจุที่ตอ้ งการ
คือ ค่าที่ต้ งั ให้ SETPOINT ที่ 1 ปิ ดก่อนน้ าหนักที่
ต้องการบรรจุ เช่น ต้องการบรรจุ 100 แล้วตั้ง
ค่า PRE ACT = 10 หมายถึง SET1 จะตัดที่
น้ าหนัก 90
คือ ค่าที่ต้ งั ให้ SETPOINT ที่ 2 ปิ ดก่อนน้ าหนักที่
ต้องการบรรจุ

ค่ ำผิดพลำด

คือ ช่วงน้ าหนักผิดพลาดที่ยอมรับได้ โดยไม่นามา
คิดเช่นต้องการบรรจุ 100 แล้วตั้งค่าผิดพลาด 1
คือ น้ าหนักที่ชงั่ ได้หากอยูใ่ นช่วง 99 -100
เครื่ องจะบันทึกน้ าหนักเป็ น 100
ตั้งรอบบรรจุ
คือ การตั้งจานวนรอบของการบรรจุ แต่หากตั้งค่า
เป็ น 0 เครื่ องจะทางานไป เรื่ อยๆ
หน่ วงเวลำเริ่ ม คือ การหน่วงเวลาในการเริ่ มการทางานรอบใหม่
หน่ วงเวลำเปิ ด คือ การหน่วงเวลาในการเปิ ดวาล์วปล่อยของ
หน่ วงเวลำปิ ด
คือ การหน่วงเวลาในการปิ ดวาล์ว
ช่ วงนำ้ หนักตั้งศูนย์ คือ ช่วงน้ าหนักที่ถงั ว่าง ใช้ในกรณี ที่เมื่อปล่อยของ
แล้วน้ าหนักไม่ลงเป็ นศูนย์ ซึ่ งอาจเกิดจากเศษ
ผงที่ติดตามถัง
หน่ วงเวลำนิ่ง
คือ การหน่วงเวลารอให้น้ าหนักนิ่งก่อนบันทึกค่า
หน่ วงเวลำออด คือ การตั้งเวลาออด เมื่อเครื่ องทางานเสร็ จ
ทำ AUTO ZERO คือ การให้เครื่ องทา ZERO ทุกครั้งที่เริ่ มการทางาน
หากตั้งค่าเป็ น 1 คือให้ใช้งานฟังก์ชนั่ นี้ แต่หาก
ตั้งเป็ น 0 คือ ไม่ใช้งาน
- กดปุ่ ม COUNT

ใช้สาหรับการตั้งจานวนรอบการทางาน

- กดปุ่ ม SET-P
ใช้สาหรับการตั้งค่าน้ าหนักบรรจุ
เมื่อต้องการเปลี่ยนสู ตรให้กดปุ่ ม  , ในการเลือกสู ตร
โดยสู ตรที่เลือกได้จะมีท้ งั หมด 10 สู ตร เมื่อได้สูตรที่ตอ้ งการแล้ว ให้
กด ENTER เพื่อเลือกใช้งาน แต่หากต้องการตั้งค่าในสู ตรใหม่ ให้กด
ปุ่ ม “SETUP” จากนั้นให้ป้อนค่าใหม่ลงไปตามลาดับ เมื่อครบแล้ว
เครื่ องจะบันทึกค่าไว้
- กดปุ่ ม TOTAL

ใช้เคลียร์ค่า Sub Total และ Sub Count

- สวิตซ์กุญแจ

ใช้เคลียร์ค่า Total และค่า Count

- กดปุ่ ม + COUNT ใช้ทดสอบการทางานของ Output 1, 2, 3
- กดปุ่ ม ZERO

ใช้ทา ZERO น้ าหนักที่หน้าจอให้เป็ นศูนย์

- กดปุ่ ม TARE

ใช้ TARE น้ าหนักภาชนะ

- กดปุ่ ม CLEAR

ใช้เคลียร์ค่าน้ าหนักที่ได้ทาการ TARE ไว้

กำรทำงำนของเครื่ อง
1. กดสวิตซ์ START เพื่อเริ่ มการทางาน
2. น้ าหนักจะถูกทา Zero หากตั้งค่าในฟังก์ชนั่ Auto Zero เป็ น 1 แต่
หากตั้งค่าเป็ น 0 จะไม่มีการทา Zero หลังจากนั้นจะหน่วงเวลา
เท่ากับ ค่า “หน่ วงเวลำเริ่ ม” แล้ว SETPOINT ที่ 1 และ 2 จะเปิ ดการ
ทางาน
3. เมื่อน้ าหนักเท่ากับค่า “นำ้ หนักบรรจุ– นำ้ หนักริ น” SETPOINT1
จะปิ ด
4. เมื่อน้ าหนักเท่ากับค่า “นำ้ หนักบรรจุ– ค่ ำกลำงอำกำศ”
SETPOINT2 จะปิ ด
5. เครื่ องจะรอจนน้ าหนักนิ่ง แต่ถา้ น้ าหนักไม่นิ่งจนเกินค่า “หน่ วง
เวลำนิ่ง” เครื่ องก็จะบันทึกค่าน้ าหนักที่อ่านได้ไว้
6. เครื่ องจะหน่วงเวลาเท่ากับค่า “หน่ วงเวลำเปิ ด” แล้ว SETPOINT3
จะเปิ ดเพื่อปล่อยของออก จนน้ าหนักลดลงจนต่ากว่าค่า “ช่ วง
นำ้ หนักตั้งศูนย์ ” จากนั้นจะหน่วงเวลาเท่ากับค่า “หน่ วงเวลำปิ ด”
แล้ว SETPOINT3 จะปิ ด
7. จากนั้นเครื่ องจะวนทางานตามขั้นตอนที่ 2 ใหม่จนกระทัง่ ครบตาม
จานวนรอบที่ต้ งั ไว้ แล้วออดก็จะดัง

*** หากต้องการให้เครื่ องทางานวนไปเรื่ อยๆ โดยไม่หยุด ให้ต้ งั จานวน
รอบเป็ น 0

