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ก่อนอ่ืนบริษทั ฯ ขอขอบคุณท่ีท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองชัง่แสดง
น ้าหนกัรุ่น PI-B2 น้ี เน่ืองจากเคร่ืองชัง่น้ีเป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือวดัผูท่ี้จะ
ท าการติดตั้งจะตอ้งมีความรู้ทางดา้นไฟฟ้า - อิเลก็ทรอนิกส์ มิเช่นนั้น
อาจเกิดความเสียหายข้ึนกบัตวัเคร่ืองชัง่เองหรืออุปกรณ์ท่ีน ามาต่อพว่ง
ดว้ย โดยภายในคู่มือเล่มน้ีจะประกอบไปดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 
 
    1.   อธิบายคุณสมบติัของเคร่ือง 
    2.   ขั้นตอนในการติดตั้งและการเช่ือมต่อสายสัญญาณ  
    3.   วิธีการตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบน ้าหนกั 
    4.    การใชง้านเคร่ืองและกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!! ข้อควรระวัง ก่อนท่ีจะท ำกำรต่อเช่ือมสำยสัญญำณต่ำงๆควรปิด

เคร่ืองหรือตัดไฟออกจำกเคร่ืองเสียก่อน 



คุณสมบัติเฉพำะของเคร่ืองช่ังรุ่น PI-B2 
 

พกิดักำรช่ัง     : 80,000 กิโลกรัม 
จอแสดงผล      : จอ VFD ขนาด 10 x 3 cm.(2จอ) 
ขนำดตวัเลขแสดงผล   : สูง 1.3 cm. จ านวน 7 หลกั 
ย่ำนกำรวดัสัญญำณโหลดเซลล์  : 0 ถึง 20 mV 
ควำมละเอยีดของ A to D  : 1/1,000,000 
ค่ำอ่ำนละเอยีดสูงสุด   : 1/100,000 
จ ำนวนทศนิยม    : 0 ถึง 4 ต าแหน่ง 
ค่ำอ่ำนละเอยีด    : 1, 2, 5, 10  
สัญญำณข้อมูลส่งออก   : พอร์ต PRINTER 1 ช่อง   

: พอร์ต RS-232 จ านวน 2 ช่อง  
ลกัษณะสัญญำณ    : 7, Even, 1  
ควำมเร็วในกำรส่งสัญญำณ  : 1200, 2400, 4800, 9600 
พลังงำนที่ต้องกำร    : 220VAC 50 Hz 
วสัดุตวัเคร่ือง    : พลาสติกพ่นสี 
อุณหภูมิใช้งำน    : -10 ถึง +40 องศา C 
 



กำรต่อสำยสัญญำณกบัเคร่ือง 

 
 

1. ปลัก๊ส าหรับเสียบสาย POWER 
2. ON/OFF SWITCH 
3. กระบอกฟิวส์ 
4. ช่องต่อสาย LOAD CELL 
5. ช่องต่อสาย CONTROL 

หน้ำจอแสดงผล 

 

 
1. แสดงน ้าหนกัสะสมรวม หรือ ค่านบัจ านวนรอบการท างาน 
2. แสดงตวัเลขค่าน ้าหนกัท่ีชัง่ได ้

1 

2 

1 2 3 
4 5 



ปุ่มกดและกำรท ำงำน 
 
 

 
 
 
 
 

1. ปุ่ม  ZERO      กดเพื่อใหน้ ้ าหนกัท่ีแสดงบนหนา้จอเป็นศนูย ์
2. ปุ่ม ,      ส าหรับเล่ือนค่าในการเลือกฟังกช์ัน่ 
3. ปุ่ม  SETUP     ส าหรับตั้งค่าการท างาน 
4. ปุ่ม  TARE     ส าหรับ TARE น ้าหนกัภาชนะ 
5. ปุ่ม  COUNT   ส าหรับตั้งใหจ้อบนแสดงจ านวนรอบ 
6. ปุ่ม  SET-P     ส าหรับตั้งน ้ าหนกับรรจุ 
7. ปุ่ม  TOTAL   ส าหรับตั้งใหจ้อบนแสดงน ้าหนกัรวม 
8. ปุ่ม  CLEAR   ส าหรับเคลียร์ค่าน ้าหนกัท่ี TARE ไว ้
9. ปุ่ม  START    ปุ่มเร่ิมการท างาน 
10. ปุ่ม  STOP    ปุ่มหยดุการท างาน  
11. ปุ่ม  ESC    ส าหรับออกจากฟังกช์ัน่หรือรีเซ็ทค่าน ้าหนกัสะสม 
12. ปุ่ม  0-9    ส าหรับป้อนค่าตวัเลข 
13. ปุ่ม  ENTER   ส าหรับยนืยนัการตั้งค่า  

 



ฟังก์ช่ันต่ำง ๆ ในเคร่ือง 

 
 
 
 

 

ฟังก์ช่ัน ค่ำมำตรฐำน 
(ZEO) ปรับน ้าหนกัศนูย ์ - 
(SPA) ปรับน ้าหนกัมาตรฐาน  - 
(FIL)  ค่าฟิลเตอร์ (ค่า 0-20) 0 
(INC)  ค่าอ่านละเอียด (ค่า 1/ 2 /5 /10) 1 
(DCP) ต าแหน่งทศนิยม  (ค่า 0-4) 0 
(CAP) น ้ าหนกัสูงสุด  50000 
(ADF) ค่าฟิลเตอร์ของ ADC (ค่า 0-2)   1 

( AZM) ค่าปรับน ้าหนกัศูนยอ์ตัโนมติัตอนแท่นวา่ง (ค่า 0-7) 0 
(RAT)  ค่าบอดเรต (ค่า 0-3 คือ 1200,2400,4800,9600)  0 
(FNT) รูปแบบขอ้มูล RS-232 (0-6)   0 
(ADR) เชค็สัญญาณจากโหลดเซลล ์ - 
(GAN) ค่า GAIN  300000 
(FAC) ท า FACTORY SET  - 
(CAL) ปรับน ้าหนกัศนูยแ์ละน ้าหนกัมาตรฐาน  - 



กำรตั้งค่ำฟังก์ช่ันต่ำงๆ 
เสียบ jumper ท่ีต  าแหน่ง CAL หนา้จอจะแสดงฟังกช์นั ZEO 
1. กดปุ่ม , เพื่อเล่ือนฟังกช์นั 
2. กดปุ่ม ENTER เพื่อเขา้ฟังกช์นัท่ีตอ้งการ 

2.1 กดปุ่ม , เพื่อเปล่ียนค่า หรือกดปุ่มตวัเลขป้อนค่า 
2.2 กดปุ่ม ENTER เพื่อตั้งค่า 

3. กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากฟังกช์นั 
 
» ปรับน ำ้หนักศูนย์ (ZE0) 

ใชเ้ม่ือตอ้งการปรับน ้ าหนกัศูนยอ์ยา่งเดียว โดยไม่ตอ้งการปรับ
น ้าหนกัมาตรฐานใหม่ 

1. กด ENTER จอจะแสดง “E SCL” น าส่ิงของออกจากแท่นชัง่ แลว้
กด ENTER เคร่ืองจะค านวณน ้าหนกั 

2. เม่ือเคร่ืองค านวณน ้าหนกัเสร็จ จอจะแสดงฟังกช์นั “SPA” 
 
» ปรับน ำ้หนักมำตรฐำน (SPA) 

ใชเ้ม่ือตอ้งการปรับน ้ าหนกัมาตรฐานอยา่งเดียว โดยไม่ตอ้งการ
ปรับน ้าหนกัศูนยใ์หม่ 
1.กด ENTER จอจะแสดง “Add Ld” น าน ้าหนกัท่ีทราบค่าวางบน
แท่นชัง่ แลว้ป้อนตวัเลขน ้าหนกันั้น แลว้กด ENTER เคร่ืองจะค านวณ
น ้าหนกั 
2.เม่ือเคร่ืองค านวณน ้าหนกัเสร็จ จอจะแสดงฟังกช์นั “FIL” 



» ค่ำฟิลเตอร์ (FIL) 
 เป็นค่าท่ีเก่ียวกบัการค านวณสัญญาณจาก ADC ใหม้าแสดงเป็น
น ้าหนกั โดยถา้ตั้งค่านอ้ย จะอ่านน ้าหนกัไดเ้ร็วแต่ไม่น่ิง ถา้ตั้งค่ามากจะ
อ่านน ้าหนกัไดช้า้ แต่น่ิงกวา่ โดยสามารถตั้งค่าไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 20  
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “INC” 
 
» ค่ำอ่ำนละเอยีด (INC) 
 เป็นค่าท่ีตั้งเพื่อใหน้ ้ าหนกัท่ีแสดงออกมาเพิ่มข้ึนหรือลดลง ทีละ
เท่าไร เช่น ถา้ตั้งค่าเป็น 5 น ้าหนกัท่ีอ่านไดจ้ะเพิ่มหรือลด ทีละ 5 เป็น
ตน้ สามารถตั้งค่าได ้4 ค่า คือ 1, 2, 5 และ 10 
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “DCP” 

 
 
» ต ำแหน่งทศนิยม (DCP) 
 เป็นการตั้งค่าต าแหน่งจุดทศนิยมท่ีจะใหแ้สดงออกมา สามารถตั้ง
ค่าได ้5 ค่า คือ 0 ถึง 4 หากตั้งค่าเป็น 0 หมายถึง ไม่มีจุดทศนิยม 
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “CAP” 



» น ำ้หนักสูงสุด (CAP) 
 การตั้งค่าน ้ าหนกัหรือพิกดัสูงสุดท่ีจะใหเ้คร่ืองอ่านได ้หาก
น ้าหนกัเกินค่าท่ีตั้งไวจ้ะข้ึน ค าว่า “OL” (Over Load) โดยค่าน ้ าหนกั
สูงสุดท่ีสามารถตั้งไดจ้ะตอ้งไม่เกิน 500,000 
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กดตวัเลขป้อนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “ADF” 
 
 

» ค่ำฟิลเตอร์ของ ADC (ADF) 
 เป็นค่าความเร็วในการอ่านสัญญาณจากโหลดเซลลข์อง ADC 
สามารถตั้งค่าได ้3 ค่า คือ 0 ถึง 2 หากตั้งค่านอ้ย ADC จะอ่านสัญญาณ
ไดเ้ร็วข้ึน 
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “AZM” 
 
 

» ค่ำ AZM (Auto Zero Maintenance) 
ค่าน้ีเป็นการรักษาใหเ้คร่ืองชัง่แสดงน ้าหนกัเป็นศนูย ์ในขณะท่ีไม่

มีของวางบนแท่นชัง่ สามารถตั้งค่าได ้8 ค่า คือ 0-7  
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “RAT” 



» ค่ำบอดเรต (RAT) 
 ตั้งความเร็ว Baud Rate ในการส่งสัญญาณ RS-232 ของ COM 
Port ตั้งค่าได ้0-3 (ซ่ึงเท่ากบั 1200 /2400 /4800 /9600 ตามล าดบั) 
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “RAT” 
 
»รูปแบบข้อมูล RS-232 (FMT) 
 เราสามารถตั้งรูปแบบของการส่งขอ้มูลผ่านทาง RS-232 ได ้โดย
รูปแบบต่างๆ มีดงัน้ี 

 0 = Format มาตรฐาน 
1 = Format แบบ Toledo 
2 = Format แบบ AND 
3 = Format แบบ IQ 
4        =        Format แบบ Rice Lake 
5        =        Format แบบ FairBanks STX = 0x02 
6        =        Format แบบ FairBanks STX = 0x03 
 

1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “RAT” 

 
 



» เช็คสัญญำณจำกโหลดเซลล์ (ADR) 
 เป็นการตรวจสอบวา่เคร่ืองสามารถรับสัญญาณจาก Load Cell ได้
หรือไม่ โดยจะแสดงเป็นตวัเลขตามน ้ าหนกัท่ีกระท าต่อ Load Cell โดย
ค่าสูงสุดท่ีสามารถแสดงไดคื้อ 1,048,000  
1.กด ENTER แลว้หนา้จอจะแสดงค่าตวัเลขใหเ้ห็น 

  2.กด ENTER เพื่อออก แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “GAN” 
 
 
» ค่ำ GAIN (GAN) 
 เป็นค่าตวัเลขท่ีไดจ้ากการ Calibration โดย GAIN ยิง่มากจะท าให้
น ้าหนกัเปล่ียนแปลงไดง่้าย การเปล่ียนค่า GAIN จะมีผลต่อน ้าหนกัท่ี 
CAL ไว ้
1.กด ENTER แลว้หนา้จอจะแสดงค่าเดิม (ไม่สามารถเปล่ียนค่าได)้ 

  2.กด ENTER เพื่อออก แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “FAC” 
 
 
» ท ำ Factory Set (FAC) 
 เป็นการรีเซตโปรแกรมใหก้ลบัไปเป็นเหมือนตอนเร่ิมตน้ ท่ีตั้งค่า
มาจากโรงงาน โดยค่าทุกค่าในเคร่ืองจะถูกรีเซตทั้งหมด 
1.กด ENTER แลว้หนา้จอจะแสดง “FAC SET” แลว้แสดง “SURE ?” 
2.หากจะท า Factory Set ใหก้ด ENTER  
   แต่หากตอ้งการยกเลิก ใหก้ด ESC แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “CAL” 



 
» ปรับน ำ้หนักศูนย์และน ำ้หนักมำตรฐำน 
 เป็นการปรับน ้าหนกัศนูย ์(ZE0) และปรับเทียบน ้าหนกัมาตรฐาน 
(SPA) พร้อมกนั 

1. กด ENTER จอจะแสดง “E SCL” น าส่ิงของออกจากแท่นชัง่ แลว้
กด ENTER เคร่ืองจะค านวณน ้าหนกั 

2. เม่ือเคร่ืองค านวณน ้าหนกัเสร็จ จอจะแสดง “ZERO OK” 
3. จอจะแสดง “Add Ld” น าน ้าหนกัท่ีทราบค่าวางบนแท่นชัง่ แลว้

ป้อนตวัเลขน ้าหนกันั้น แลว้กด ENTER เคร่ืองจะค านวณน ้าหนกั 
4. เม่ือเคร่ืองค านวณน ้าหนกัเสร็จ จอจะแสดงฟังกช์นั “ZEO”  
5. กด ESC เพื่อออกจากฟังกช์ัน่ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



กำรตั้งค่ำหน่วงเวลำกำรท ำงำน 
1.กด SETUP หนา้จอจะแสดง “MODE”   
   และแสดงค่าเดิม   (Auto/Manual) 
   Auto คือ เคร่ืองจะสั่งท างานรอบใหม่เองอตัโนมติั  
   Manual คือ การเร่ิมท างานแต่ละรอบ ผูใ้ชง้านตอ้งกดปุ่มสั่งเอง 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า  หนา้จอจะแสดง “-STA T-” และแสดงค่าเดิม    
   STA T คือ หน่วงเวลาท างานรอบใหม่ ส าหรับ AUTO MODE 
4.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
5.หนา้จอจะแสดง “-ZEO B-” และแสดงค่าเดิม   
   ZEO B คือ ค่าน ้าหนกัส าหรับตรวจสอบการปล่อยของออกจากถงัชัง่ 
6.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
7.หนา้จอจะแสดง “-AUTOZ-” และแสดงค่าเดิม (DISABLE/ENABLE) 
   DISABLE คือ ไม่ตอ้งท า ZERO เคร่ืองชัง่ ก่อนเร่ิมเปิดวาลว์ 
   ENABLE คือ ตอ้งท า ZERO เคร่ืองชัง่ ก่อนเร่ิมเปิดวาลว์ 
8.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
9.กด ENTER เพื่อตั้งค่า  หนา้จอจะแสดง “-ZEO T-” และแสดงค่าเดิม    
   ZEO T คือ หน่วงเวลาท า ZERO แท่นชัง่ 
10.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   



11.หนา้จอจะแสดง “-STB T-” และแสดงค่าเดิม   
   STB T คือ หน่วงเวลารอน ้าหนกัน่ิง เพื่อบนัทึกค่าน ้ าหนกัรวม 
12.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
13.หนา้จอจะแสดง “-OPEN T-” และแสดงค่าเดิม   
   OPEN T คือ หน่วงเวลาเพื่อเปิดวาลว์ปล่อยของลงถงัชัง่ 
14.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
15.หนา้จอจะแสดง “-CLOSE T-” และแสดงค่าเดิม   
   CLOSE T คือ หน่วงเวลาปิดปากถงัชัง่ เม่ือปล่อยของออกจากถงัชัง่ 
                          จนหมด 
16.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
17.หนา้จอจะแสดง “-WARN T-” และแสดงค่าเดิม   
   WARN T คือ เวลาเปิดออ็ด เพื่อเตือนเม่ือท างานเสร็จ 
 
       
 
 
 
 
 
 



กำรตั้งค่ำเซ็ทพอยต์ 
1.กด SET-P หนา้จอจะแสดง “FINAL”  และแสดงค่าเดิม   
   FINAL คือ น ้าหนกับรรจุ ท่ีตอ้งการ  
2.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
3.หนา้จอจะแสดง “PRE ACT”  และแสดงค่าเดิม   
   PRE ACT คือ ค่าน ้ าหนกัท่ีวาลว์ 1 จะปิดก่อนท่ีน ้ าหนกัจะถึงค่า       
                    FINAL  โดยวาลว์ 1 ปิดเม่ือน ้ าหนกัถึง FINAL- PRE ACT 
4.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
5.หนา้จอจะแสดง “FRE FAL”  และแสดงค่าเดิม   
   FRE FAL คือ ค่าน ้ าหนกัท่ีวาลว์ 2 จะปิดก่อนท่ีน ้ าหนกัจะถึงค่า       
                    FINAL  โดยวาลว์ 2 ปิดเม่ือน ้ าหนกัถึง FINAL- FRE FAL 
6.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
 

กำรเลอืกกำรแสดงค่ำของจอบน 
กด COUNT เพื่อใหจ้อบนแสดงค่านบัจ านวนรอบการท างาน หรือ 
กด TOTAL เพื่อใหจ้อบนแสดงค่าน ้ าหนกัรวม 
 
 
 



กำรท ำงำนของเคร่ือง 
1.กดสวิตซ์ START เพื่อเร่ิมการท างาน 
2.น ้าหนกัจะถูกท า Zero หากตั้งค่าในฟังกช์ัน่ AUTO Z เป็น ENABLE    
  หลงัจากนั้นจะหน่วงเวลาเท่ากบัค่า OPEN T แลว้วาลว์ 1 และ วาลว์ 2    
  จะท างาน เม่ือน ้าหนกัเท่ากบัค่า FINAL – PRE ACT วาลว์ 1 จะปิด 
  และเม่ือน ้าหนกัเท่ากบัค่า FINAL – FRE FAL วาลว์ 2 จะปิด 
3.เสียงออ๊ดจะดงัเป็นเวลา WARN T 
4.เคร่ืองจะรอเป็นเวลา STB T แลว้จะบนัทึกค่าน ้าหนกัรวมสะสม 
5.เคร่ืองจะเปิดปากถงัชัง่เพื่อปล่อยของออกจากถงัชัง่ 
6.เม่ือน ้าหนกัในถงัชัง่เท่ากบัค่า  ZEO B  แลว้จะรอเวลาเท่ากบั     
   CLOSE T  แลว้จะปิดปากถงัชัง่ 
7.ถา้ตั้ง  MODE = AUTO  แลว้เคร่ืองจะหน่วงเวลาเท่ากบั START T 
   และจะวนท างานตามขอ้ 2 
 


