
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติเฉพาะของเคร่ืองช่ัง 
 

พกิดัการช่ัง     : 80,000 กิโลกรัม 
จอแสดงผล  : 7-Segment สูง 3 ซม. 6 หลกั 
ย่านการวดัสัญญาณโหลดเซลล์  : 0 ถึง 20 mV 
ความละเอยีดของ A to D  : 1/1,000,000 
ค่าอ่านละเอยีดสูงสุด   : 1/100,000 
จ านวนทศนิยม    : 0 ถึง 4 ต ำแหน่ง 
ค่าอ่านละเอยีด    : 1, 2, 5, 10  
พอร์ตช่องสัญญาณ   : พอร์ตเช่ือมต่อ Load Cell 1 ช่อง 

: พอร์ตเช่ือมต่อ Output 1 ช่อง  
: พอร์ต Ethernet 1 ช่อง 
: พอร์ต RS-232 จ ำนวน 1 ช่อง  

รูปแบบสัญญาณ RS-232  : 8, None, 1  
พลังงานที่ต้องการ    : 220VAC 50 Hz 
วสัดุตวัเคร่ือง    : เหลก็พ่นสี 
ขนาดเคร่ือง     : กวำ้ง x ยำว x ลึก  
        13 cm. x 7 cm. x 14 cm. 
ปีกตวัเคร่ือง     : กวำ้ง 0.6 cm. 
น า้หนักตวัเคร่ือง    :  1 kg. 
จ านวน OUTPUT    : 4 Output (เพิ่มไดสู้งสุดถึง 6) 
อุณหภูมิใช้งาน    : -10 ถึง +40 องศำ C 



 

รูปเคร่ืองและช่องต่อสายสัญญาณ 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่องเสียบสำยไฟ 24 VDC 
2. ช่องต่อ OUTPUT (SETPOINT 1-8) 
3. ช่องต่อ INPUT (สวิตซ์ START และ STOP)  
4. ช่องต่อ RS-232  
5. ช่องต่อ LOAD CELL  
6. ช่องต่อ ETHERNET (OPTION)  
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ต าแหน่งขาของช่องสัญญาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ช่องต่อ OUTPUT 1-8 (คอนเน็คเตอร์ 10 PIN) 

ขำ OUT 1-8   ขำคอนโทรลสัญญำณ Output ช่อง 1 ถึง 8 
ขำ Cm  ขำ Common (GND) 

  
 ช่องต่อ INPUT 1-4 (คอนเน็คเตอร์ 5 PIN) 
 ขำ Cm   ขำ Common (+5V) 

ขำ IN1    ขำต่อสวิตซ์ START จำกภำยนอก 
ขำ IN2    ขำต่อสวิตซ์ STOP จำกภำยนอก 

 
 ช่องต่อไฟเล้ียง +24VDC (คอนเน็คเตอร์ 2 PIN) 

ขำ +24VDC  ต่อแหล่งจ่ำยไฟ +24V DC  
ขำ GND  ต่อ GND  
 
 



 

 ช่องต่อสัญญำณ RS-232 (คอนเน็คเตอร์ 3 PIN) 
ขำ TxD    ขำส่งสัญญำณ RS-232 
ขำ RxD  ขำรับสัญญำณ RS-232 
ขำ GND  ขำ GND 
 

 ช่องต่อโหลดเซลล ์(คอนเน็คเตอร์ 7 PIN) 
ขำ +EX  ขำต่อสญัญำณ Excite+ จำกโหลดเซลล ์
ขำ +SEN  ขำต่อสญัญำณ Sense + จำกโหลดเซลล ์
ขำ +SIG  ขำต่อสญัญำณ Signal+ จำกโหลดเซลล ์
ขำ SHIELD  ขำต่อสญัญำณ Shield จำกโหลดเซลล ์
ขำ –SIG  ขำต่อสญัญำณ Signal + จำกโหลดเซลล ์
ขำ –SEN  ขำต่อสญัญำณ Sense- จำกโหลดเซลล ์
ขำ –EX  ขำต่อสญัญำณ Excite- จำกโหลดเซลล ์

* หมายเหตุ   LOAD CELL แบบ 4 เส้นใหเ้ช่ือมต่อขำ +EX เขำ้กบั ขำ 
+SEN และขำ -EX เขำ้กบัขำ –SEN 

 
 ช่องต่อ LAN 
 ระบบเครือข่ำย เพื่อใชเ้ช่ือมต่อส่ือสำรกนัในกลุ่ม  

 
 
 
 



 

ปุ่มกดและการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ปุ่ม ZERO   กดเพื่อใหน้ ้ ำหนกัท่ีแสดงบนหนำ้จอเป็นศูนย ์
2. ปุ่ม TARE  ส ำหรับ TARE น ้ำหนกัภำชนะ 
3. ปุ่ม CLEAR  ส ำหรับเคลียร์ค่ำน ้ำหนกัท่ี TARE ไว ้
4. ปุ่ม FUNC  ส ำหรับตั้งค่ำฟังกช์ัน่ต่ำงๆ 
5. ปุ่ม SETUP  ส ำหรับกดเพื่อตั้งน ้ ำหนกับรรจุ 
6. ปุ่ม  ENTER  ใชเ้พื่อยนืยนักำรตั้งค่ำ  

ฟังก์ช่ันต่าง ๆ ในเคร่ือง 
- กำรตั้งค่ำน ้ ำหนกับรรจุ ใหก้ดปุ่ม SETUP เพื่อเขำ้ฟังกช์ัน่ โดย

ฟังกช์ัน่ต่ำงๆ มีดงัน้ี 

 

FUNC ค าอธิบาย ค่ามาตรฐาน 
FINAL ค่ำน ้ำหนกัท่ีตอ้งกำรบรรจุ 5.00 

PRE AC ค่ำน ้ำหนกัริน (SETP1 ตดัก่อนถึงน ้ ำหนกับรรจุ) 1.00 
FRE FL ค่ำกลำงอำกำศ (SETP2 ตดัก่อนถึงน ้ำหนกับรรจุ) 0.05 



 

- กำรตั้งค่ำฟังกช์ัน่ ใหก้ดปุ่ม FUNC แลว้ กด ENTER เพื่อเขำ้
ฟังกช์ัน่ โดยฟังกช์ัน่ต่ำงๆ มีดงัน้ี 

F0-C-T ค าอธิบาย ค่ามาตรฐาน 
COUNT แสดงจ ำนวนรอบกำรบรรจุสะสม - 
TOTAL แสดงน ้ำหนกับรรจุสะสม - 
F1-DIS ค าอธิบาย ค่ามาตรฐาน 

DIS ใชเ้ปิดวำลว์เพื่อปล่อยของออก หรือทดสอบวำลว์ - 
F2-SET ค าอธิบาย ค่ามาตรฐาน 
CLOOP ค่ำหน่วงเวลำก่อนเร่ิมกำรบรรจุ 1 
STAR T ค่ำหน่วงเวลำรอใหน้ ้ ำหนกัน่ิงก่อนบนัทึกค่ำน ้ำหนกั 2 
OPEN T ค่ำหน่วงเวลำก่อนเร่ิมเปิดวำลว์ 2 
CLOS T ค่ำหน่วงเวลำก่อนท่ีจะปิดวำลว์ 3 
STAB T ค่ำหน่วงเวลำรอใหน้ ้ ำหนกัน่ิงก่อนบนัทึกค่ำน ้ำหนกั 5 
ALAR T ค่ำระยะเวลำท่ีใหอ้อดท ำงำน (SETP4) 2 
ZERO W ค่ำน ้ำหนกัถงัวำ่ง ใชต้รวจหลงัปล่อยของออกแลว้ 0.10 

AZO ท ำ AUTO ZERO เม่ือเร่ิมกำรบรรจุทุกรอบ 1 
F3-CAL ค าอธิบาย ค่ามาตรฐาน 

CAL ใชป้รับน ้ ำหนกัศูนยแ์ละน ้ ำหนกัมำตรฐำน - 
ZERO ใชป้รับน ้ ำหนกัศูนย ์ - 
SPAN ใชป้รับน ้ ำหนกัมำตรฐำน - 
CAP ตั้งค่ำน ้ำหนกัสูงสุด 150.00 
FIL ตั้งค่ำฟิลเตอร์ในกำรอ่ำนน ้ำหนกั 5 



 

 
 
การตั้งค่าฟังก์ช่ันต่างๆ 

หำกตอ้งกำรแกไ้ขค่ำต่ำงๆในโปรแกรม ใหเ้รำใชปุ่้ม (ปุ่ม 
ZERO),  (ปุ่ม TARE), เพื่อเล่ือนเปล่ียนฟังกช์ัน่ แลว้กดปุ่ม ENTER 
เพื่อเขำ้ไปตั้งค่ำในฟังกช์นันั้นๆ หำกตอ้งกำรออกจำกกำรตั้งค่ำ
โปรแกรมใหก้ดปุ่มปุ่ม ESC เพื่อกลบัสู่หนำ้จอแสดงน ้ำหนกั 

 

 
 
 
 
 

INC ตั้งค่ำอ่ำนละเอียด 1 
DCP ตั้งค่ำแสดงต ำแหน่งทศนิยม 2 
ADF ตั้งค่ำควำมเร็วในกำรอ่ำนสัญญำณ A/D 1 
AZN ตั้งค่ำกำรรักษำระดบัน ้ำหนกัศูนย ์ 2 

OUTP ตั้งค่ำ Logic Output 1 
SCA ตั้งค่ำหมำยเลขของหวัอ่ำนในวง LAN 1 

GAIN แสดงค่ำ GAIN ท่ีไดจ้ำกกำร Calibration 200,000 
ADR ตรวจสอบกำรอ่ำนสัญญำณของ A/D - 
FAC รีเซ็ตค่ำทุกค่ำใหเ้ป็นค่ำมำตรฐำนจำกโรงงำน - 



 

กดปุ่ม SETUP - ใช้ตั้งน า้หนักในการบรรจุ 
 
1. FINAL – ตั้งค่ำน ้ำหนกัท่ีตอ้งกำรบรรจุ 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 
 

2. PRE AC – ค่ำท่ีตั้งให ้Set point 1 ตดัก่อนถึงน ้ ำหนกัท่ีตอ้งกำร
บรรจุ เช่น ตอ้งกำรบรรจุ 100 แลว้ตั้งค่ำ PRE ACT = 10 
หมำยถึง Set point 1 จะตดัท่ีน ้ ำหนกั 90 

- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 
ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 
 

3. FRE FL – ค่ำท่ีตั้งให ้Set point 2 ตดัก่อนถึงน ้ ำหนกัท่ีตอ้งกำร
บรรจุ  

- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 
ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 

 
 
 



 

กดปุ่ม FUNC + ENTER – ใช้ตั้งค่าการท างาน 
หัวข้อ F0-C-T ใชแ้สดงจ ำนวนรอบและน ้ ำหนกัสะสม 
หัวข้อ F1-DIS ใชท้ดสอบกำรท ำงำนของวำลว์หรือสั่งเปิดวำลว์ 
หัวข้อ F2-SET ใชต้ั้งค่ำเก่ียวกบักำรท ำงำนของโปรแกรมบรรจุ 
หัวข้อ F3-CAL ใชต้ั้งค่ำเก่ียวกบักำร Calibration 

เม่ือกด ENTER เพื่อเขำ้สู่หวัขอ้แลว้ เคร่ืองจะแสดงฟังกช์ัน่ยอ่ยใน
แต่ละหวัขอ้ มีควำมหมำยดงัน้ี 

 

F0-C-T  -  ใช้แสดงจ านวนรอบและน า้หนักสะสม 
 

F0.1 COUNT – แสดงจ ำนวนรอบกำรบรรจุสะสม 
- กด ENTER เพื่อเขำ้ไปดูค่ำจ ำนวนรอบกำรบรรจุ  
- หำกตอ้งกำรเคลียร์ค่ำใหก้ดปุ่ม CLEAR แลว้กด ENTER 
  
F0.2 TOTAL – แสดงน ้ำหนกักำรบรรจุสะสม 
- กด ENTER เพื่อเขำ้ไปดูค่ำน ้ ำหนกักำรบรรจุ  
- หำกตอ้งกำรเคลียร์ค่ำใหก้ดปุ่ม CLEAR แลว้กด ENTER 

 
F1-DIS  -  ใช้ทดสอบการท างานของวาล์ว 

 

F1.1 DIS – แสดงค่ำสถำนะของวำลว์ (0 ปิด / 1 เปิด) 
- กด ENTER เพื่อเขำ้ฟังกช์ัน่ 
- กดปุ่ม ,CLEAR แลว้กด ENTER 



 

F2-SET – ใช้ตั้งค่าต่างๆในการท าการบรรจุ 
 

2.1 CLOOP –  ตั้งจ  ำนวนรอบกำรบรรจุ หำกตั้งค่ำเป็น 0 เคร่ืองจะท ำ
กำรบรรจุไปเร่ือยๆ 

- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 
ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 

 
2.2 START T – ตั้งค่ำหน่วงเวลำก่อนเร่ิมกำรบรรจุ 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 

 
2.3 OPEN T – ตั้งค่ำหน่วงเวลำก่อนเร่ิมเปิดวำลว์เพื่อปล่อยของลงถงัชัง่ 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 

 
2.4 CLOS T – ตั้งค่ำหน่วงเวลำก่อนท่ีจะปิดวำลว์หลงัปล่อยของออก

จำกถงัชัง่เสร็จแลว้ 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 



 

2.5 STAB T – ตั้งค่ำหน่วงเวลำรอใหน้ ้ ำหนกัน่ิงก่อนบนัทึกค่ำน ้ำหนกั 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 

 
2.6 ALAR T – ตั้งค่ำระยะเวลำท่ีใหอ้อดท ำงำน (Set Point 4 ไวส้ ำหรับ

ต่อออด) 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 

 
2.7 ZERO U – ตั้งค่ำน ้ำหนกัถงัวำ่ง ใชต้รวจหลงัปล่อยของออกแลว้ 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 

 
2.8 AZO – ท ำ AUTO ZERO เม่ือเร่ิมกำรบรรจุทุกรอบ 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ   
 
 
 
 



 

F3-CAL - ใช้ตั้งค่าเกี่ยวกบัการ Calibration 
 
3.1 CAL – เป็นกำร Calibration หวัอ่ำน โดยจะท ำทั้ง ZERO และ 

SPAN โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
- กด ENTER เพื่อเขำ้ฟังกช์ัน่ หนำ้จอจะข้ึนขอ้ควำม “UNLOAD” 
- น ำส่ิงของออกจำกแท่นชัง่ ใหแ้ท่นวำ่ง แลว้กด ENTER 
- เคร่ืองจะค ำนวณน ้ำหนกั เม่ือเสร็จจะแสดงขอ้ควำม “--OK--” 
- จำกนั้นหนำ้จอจะข้ึนขอ้ควำม “ADD LD” แลว้แสดงตวัเลข 20.00 
- ใหน้ ำตุม้น ้ำหนกั 20 Kg ข้ึนวำงบนแท่นชัง่เพื่อ Calibrate (หำกใชค่้ำ
น ้ำหนกัอ่ืนใหเ้ปล่ียนค่ำตวัเลขใหต้รงกบัน ้ ำหนกัท่ีน ำมำ Calibrate) 

- กด ENTER จะค ำนวณน ้ำหนกั เม่ือเสร็จจะแสดงขอ้ควำม “--OK--” 
- เม่ือเคร่ืองค ำนวณน ้ ำหนกัเสร็จกจ็ะออกจำกฟังกช์นัน้ี แลว้แสดง
ฟังกช์นัถดัไปโดยอตัโนมติั 

 
3.2 ZERO – เป็นกำร Calibrate ค่ำ ZERO อยำ่งเดียวโดยไม่ตอ้งกำรท ำ 

SPAN โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
- กด ENTER เพื่อเขำ้ฟังกช์ัน่ หนำ้จอจะข้ึนขอ้ควำม “UNLOAD” 
- น ำส่ิงของออกจำกแท่นชัง่ ใหแ้ท่นวำ่ง แลว้กด ENTER 
- เคร่ืองจะค ำนวณน ้ำหนกั เม่ือเสร็จจะแสดงขอ้ควำม “--OK--” 
- เม่ือเคร่ืองค ำนวณน ้ ำหนกัเสร็จกจ็ะออกจำกฟังกช์นัน้ี แลว้แสดง
ฟังกช์นัถดัไปโดยอตัโนมติั 

 
 



 

3.3 SPAN – เป็นกำร Calibrate ค่ำ SPAN โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
- กด ENTER เพื่อเขำ้ฟังกช์ัน่ หนำ้จอจะข้ึนขอ้ควำม “ADD LD” แลว้
แสดงตวัเลข 20.00 

- ใหน้ ำตุม้น ้ำหนกั 20 Kg ข้ึนวำงบนแท่นชัง่เพื่อ Calibrate (หำกใชค่้ำ
น ้ำหนกัอ่ืนใหเ้ปล่ียนค่ำตวัเลขใหต้รงกบัน ้ ำหนกัท่ีน ำมำ Calibrate) 

- กด ENTER จะค ำนวณน ้ำหนกั เม่ือเสร็จจะแสดงขอ้ควำม “--OK--” 
- เม่ือเคร่ืองค ำนวณน ้ำหนกัเสร็จกจ็ะออกจำกฟังกช์นัน้ี แลว้แสดง
ฟังกช์นัถดัไปโดยอตัโนมติั 

 
3.4 CAP –  ตั้งค่ำน ้ำหนกัหรือพิกดัสูงสุดท่ีจะใหเ้คร่ืองอ่ำนได ้หำก

น ้ำหนกัเกินค่ำท่ีตั้งไวจ้ะข้ึน ค ำว่ำ “OL” (Over Load)  
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  ปุ่ม CLEAR เพื่อยกเลิก 
ปุ่ม SET เพื่อเล่ือนหลกั 

 
3.5 FIL –  เป็นค่ำท่ีเก่ียวกบัควำมเร็วในกำรเปล่ียนแปลงน ้ำหนกั โดยถำ้

ตั้งใหมี้ค่ำนอ้ยๆ จะท ำใหอ่้ำนน ้ำหนกัไดเ้ร็วแต่น ้ำหนกัท่ีได้
จะไม่น่ิง แต่ถำ้เรำตั้งค่ำฟิลเตอร์ใหมี้ค่ำมำกข้ึน น ้ ำหนกัจะน่ิง
ข้ึนแต่ควำมเร็วในกำรอ่ำนกจ็ะลดลง โดยสำมำรถตั้งค่ำได้
ตั้งแต่ 0 ถึง 20 

- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 
ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  

 



 

3.6 INC – ตั้งค่ำอ่ำนละเอียด ใหเ้คร่ืองแสดงน ้ำหนกัข้ึนท่ีหนำ้จอทีละ 1, 
2, 5 หรือ 10 หน่วย   
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  
 
3.7 DCP –  ตั้งค่ำแสดงต ำแหน่งทศนิยม สำมำรถตั้งค่ำได ้0 ถึง 4 หำกตั้ง

ค่ำเป็น 0 หมำยถึง ไม่มีจุดทศนิยม 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ 
   

3.8 ADF – ตั้งค่ำควำมเร็วในกำรอ่ำนสัญญำณ A/D ตั้งค่ำได ้0-2 หำกตั้ง
ค่ำมำกข้ึน A/D จะอ่ำนสัญญำณไดเ้ร็วข้ึน 

- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 
ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  

 
3.9 AZN –  ตั้งค่ำกำรรักษำระดบัน ้ำหนกัศูนย ์ในขณะท่ีไม่มีของวำงบน

แท่นชัง่ ตั้งค่ำได ้0-7 หำกตั้งค่ำเป็น 0 คือ AZM ไม่ท ำงำน, 
โดยฟังกช์ัน่จะท ำงำนท่ี “ค่ำ AZM ท่ีใช ้x ค่ำอ่ำนละเอียด” 

- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 
ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  

 
 



 

3.10 OUTP – ตั้งค่ำ Logic Output วำ่ขณะท่ีอยูใ่นสถำนะ ON จะใหค่้ำ
เป็น Logic 0 หรือ Logic 1 

- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 
ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ  

 
3.11 SCA – ตั้งค่ำหมำยเลขของหวัอ่ำนในวง LAN ตั้งค่ำได ้1-9 โดยแต่

ละหมำยเลขจะก ำหนดค่ำเป็นดงัน้ี 
- ตั้งค่ำโดย ปุ่ม ZERO เพื่อเพิ่มค่ำ  ปุ่ม ENTER เพื่อยนืยนั 

ปุ่ม TARE เพื่อลดค่ำ   
 

3.12 GAIN – แสดงค่ำอตัรำขยำยของ A/D ท่ีไดจ้ำกกำร Calibrate  
- ปุ่ม ENTER เพื่อเขำ้ไปดูค่ำและกดซ ้ ำอีกคร้ังเพื่อออกจำกฟังกช์ัน่ 

 
3.13 ADR –  ใชต้รวจสอบสัญญำณจำก Load Cell วำ่ต่อถูกหรือไม่ โดย

ค่ำท่ีแสดงจะตอ้งเพิ่มตำมน ้ำหนกัท่ีน ำข้ึนวำงบนแท่นชัง่ 
- ปุ่ม ENTER เพื่อเขำ้ไปดูค่ำและกดซ ้ ำอีกคร้ังเพื่อออกจำกฟังกช์ัน่ 

 
3.14 FAC –  เป็นกำรรีเซตโปรแกรมใหก้ลบัไปเป็นเหมือนตอนเร่ิมตน้ 

ท่ีตั้งค่ำมำจำกโรงงำน โดยค่ำทุกค่ำในเคร่ืองจะถูกรีเซต
ทั้งหมด 

- ปุ่ม ENTER เพื่อเขำ้ไปดูค่ำและกดซ ้ ำอีกคร้ังเพื่อออกจำกฟังกช์ัน่ 
   



 

การท างานของเคร่ือง 
1. กดสวิตซ์ START เพื่อเร่ิมกำรท ำงำน 
2. น ้ำหนกัจะถูกท ำ Zero หำกตั้งค่ำในฟังกช์ัน่ “AZO”  เป็น 1 แต่หำก

ตั้งค่ำเป็น 0 จะไม่มีกำรท ำ Zero หลงัจำกนั้นจะหน่วงเวลำเท่ำกบั ค่ำ 
“START T” แลว้ Set point 1 และ 2 จะเปิดกำรท ำงำน 

3. เม่ือบรรจุจนไดน้ ้ ำหนกัเท่ำกบัค่ำ “FINAL –  PRE AC”  แลว้ Set 
point 1 จะตดั(วำลว์ใหญ่ปิด) 

4. เม่ือบรรจุจนไดน้ ้ ำหนกัเท่ำกบัค่ำ “FINAL –  FRE FL”  แลว้ Set 
point 2 จะตดั(วำลว์เลก็ปิด) 

5. เคร่ืองจะรอจนน ้ำหนกัน่ิง แต่ถำ้น ้ำหนกัไม่น่ิงจนเกินค่ำ “STAB T” 
เคร่ืองกจ็ะบนัทึกค่ำน ้ำหนกัท่ีอ่ำนไดไ้ว ้   

6. เคร่ืองจะหน่วงเวลำเท่ำกบัค่ำ “OPEN T” แลว้ Set point 3 จะเปิด
เพื่อปล่อยของออก จนน ้ำหนกัลดลงจนต ่ำกวำ่ค่ำ “ZERO U” 
จำกนั้นจะหน่วงเวลำเท่ำกบัค่ำ “CLOS T” แลว้ Set point 3 จะปิด 

7.  เม่ือ Set point 3 ปิดแลว้ Set point 4(ออด) จะท ำงำนเพื่อแจง้เตือน
วำ่ท ำกำรบรรจุเสร็จแลว้ 

8. จำกนั้นเคร่ืองจะวนท ำงำนตำมขั้นตอนท่ี 2 ใหม่จนกระทัง่ครบตำม
จ ำนวนรอบท่ีตั้งไว ้ 
 

 *** หำกตอ้งกำรใหเ้คร่ืองท ำงำนวนไปเร่ือยๆ โดยไม่หยดุ ใหต้ั้งจ  ำนวน
รอบเป็น 0 

 


