คำนำ
ก่อนอื่นบริ ษทั ฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกซื้ อเครื่ องชัง่ แสดง
น้ าหนักรุ่ น PI-B2 นี้ เนื่องจากเครื่ องชัง่ นี้เป็ นอุปกรณ์เครื่ องมือวัดผูท้ ี่จะ
ทาการติดตั้งจะต้องมีความรู ้ทางด้านไฟฟ้ า - อิเล็กทรอนิกส์ มิเช่นนั้น
อาจเกิดความเสี ยหายขึ้นกับตัวเครื่ องชัง่ เองหรื ออุปกรณ์ที่นามาต่อพ่วง
ด้วย โดยภายในคู่มือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้
1.
2.
3.
4.

อธิ บายคุณสมบัติของเครื่ อง
ขั้นตอนในการติดตั้งและการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
วิธีการตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบน้ าหนัก
การใช้งานเครื่ องและกระบวนการทางาน

!! ข้ อควรระวัง ก่ อนที่ จะทำกำรต่ อเชื่ อมสำยสั ญญำณต่ ำงๆควรปิ ด
เครื่ องหรื อตัดไฟออกจำกเครื่ องเสี ยก่ อน

คุณสมบัติเฉพำะของเครื่องชั่งรุ่น PI-B2
พิกดั กำรชั่ง
จอแสดงผล
ขนำดตัวเลขแสดงผล
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
วัสดุตวั เครื่อง
อุณหภูมิใช้ งำน

: 80,000 กิโลกรัม
: จอ VFD ขนาด 10 x 3 cm.(2จอ)
: สู ง 1.3 cm. จานวน 7 หลัก
: 0 ถึง 20 mV
: 1/1,000,000
: 1/100,000
: 0 ถึง 4 ตาแหน่ง
: 1, 2, 5, 10
: พอร์ต PRINTER 1 ช่อง
: พอร์ต RS-232 จานวน 2 ช่อง
: 7, Even, 1
: 1200, 2400, 4800, 9600
: 220VAC 50 Hz
: พลาสติกพ่นสี
: -10 ถึง +40 องศา C

กำรต่ อสำยสั ญญำณกับเครื่อง
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ปลัก๊ สาหรับเสี ยบสาย POWER
ON/OFF SWITCH
กระบอกฟิ วส์
ช่องต่อสาย LOAD CELL
ช่องต่อสาย CONTROL

หน้ ำจอแสดงผล
1

2

1. แสดงน้ าหนักสะสมรวม หรื อ ค่านับจานวนรอบการทางาน
2. แสดงตัวเลขค่าน้ าหนักที่ชงั่ ได้

ปุ่ มกดและกำรทำงำน

1. ปุ่ ม ZERO
2. ปุ่ ม , 
3. ปุ่ ม SETUP
4. ปุ่ ม TARE
5. ปุ่ ม COUNT
6. ปุ่ ม SET-P
7. ปุ่ ม TOTAL
8. ปุ่ ม CLEAR
9. ปุ่ ม START
10. ปุ่ ม STOP
11. ปุ่ ม ESC
12. ปุ่ ม 0-9
13. ปุ่ ม ENTER

กดเพื่อให้น้ าหนักที่แสดงบนหน้าจอเป็ นศูนย์
สาหรับเลื่อนค่าในการเลือกฟังก์ชนั่
สาหรับตั้งค่าการทางาน
สาหรับ TARE น้ าหนักภาชนะ
สาหรับตั้งให้จอบนแสดงจานวนรอบ
สาหรับตั้งน้ าหนักบรรจุ
สาหรับตั้งให้จอบนแสดงน้ าหนักรวม
สาหรับเคลียร์ค่าน้ าหนักที่ TARE ไว้
ปุ่ มเริ่ มการทางาน
ปุ่ มหยุดการทางาน
สาหรับออกจากฟังก์ชนั่ หรื อรี เซ็ทค่าน้ าหนักสะสม
สาหรับป้ อนค่าตัวเลข
สาหรับยืนยันการตั้งค่า

ฟังก์ ชั่นต่ ำง ๆ ในเครื่อง
ฟังก์ ชั่น
(ZEO) ปรับน้ าหนักศูนย์
(SPA) ปรับน้ าหนักมาตรฐาน
(FIL) ค่าฟิ ลเตอร์ (ค่า 0-20)
(INC) ค่าอ่านละเอียด (ค่า 1/ 2 /5 /10)
(DCP) ตาแหน่งทศนิ ยม (ค่า 0-4)
(CAP) น้ าหนักสู งสุ ด
(ADF) ค่าฟิ ลเตอร์ของ ADC (ค่า 0-2)
( AZM) ค่าปรับน้ าหนักศูนย์อตั โนมัติตอนแท่นว่าง (ค่า 0-7)
(RAT) ค่าบอดเรต (ค่า 0-3 คือ 1200,2400,4800,9600)
(FNT) รู ปแบบข้อมูล RS-232 (0-6)
(ADR) เช็คสัญญาณจากโหลดเซลล์
(GAN) ค่า GAIN
(FAC) ทา FACTORY SET
(CAL) ปรับน้ าหนักศูนย์และน้ าหนักมาตรฐาน

ค่ ำมำตรฐำน
0
1
0
50000
1
0
0
0
300000
-

กำรตั้งค่ ำฟังก์ ชั่นต่ ำงๆ
เสี ยบ jumper ที่ตาแหน่ง CAL หน้าจอจะแสดงฟังก์ชนั ZEO
1. กดปุ่ ม , เพื่อเลื่อนฟังก์ชนั
2. กดปุ่ ม ENTER เพื่อเข้าฟังก์ชนั ที่ตอ้ งการ
2.1 กดปุ่ ม , เพื่อเปลี่ยนค่า หรื อกดปุ่ มตัวเลขป้ อนค่า
2.2 กดปุ่ ม ENTER เพื่อตั้งค่า
3. กดปุ่ ม ESC เพื่อออกจากฟังก์ชนั
» ปรับนำ้ หนักศู นย์ (ZE0)
ใช้เมื่อต้องการปรับน้ าหนักศูนย์อย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งการปรับ
น้ าหนักมาตรฐานใหม่
1. กด ENTER จอจะแสดง “E SCL” นาสิ่ งของออกจากแท่นชัง่ แล้ว
กด ENTER เครื่ องจะคานวณน้ าหนัก
2. เมื่อเครื่ องคานวณน้ าหนักเสร็ จ จอจะแสดงฟังก์ชนั “SPA”
» ปรับนำ้ หนักมำตรฐำน (SPA)
ใช้เมื่อต้องการปรับน้ าหนักมาตรฐานอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งการ
ปรับน้ าหนักศูนย์ใหม่
1.กด ENTER จอจะแสดง “Add Ld” นาน้ าหนักที่ทราบค่าวางบน
แท่นชัง่ แล้วป้ อนตัวเลขน้ าหนักนั้น แล้วกด ENTER เครื่ องจะคานวณ
น้ าหนัก
2.เมื่อเครื่ องคานวณน้ าหนักเสร็ จ จอจะแสดงฟังก์ชนั “FIL”

» ค่ ำฟิ ลเตอร์ (FIL)
เป็ นค่าที่เกี่ยวกับการคานวณสัญญาณจาก ADC ให้มาแสดงเป็ น
น้ าหนัก โดยถ้าตั้งค่าน้อย จะอ่านน้ าหนักได้เร็ วแต่ไม่นิ่ง ถ้าตั้งค่ามากจะ
อ่านน้ าหนักได้ชา้ แต่นิ่งกว่า โดยสามารถตั้งค่าได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 20
1.กด ENTER หน้าจอจะแสดงค่าเดิม
2.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “INC”
» ค่ ำอ่ ำนละเอียด (INC)
เป็ นค่าที่ต้ งั เพื่อให้น้ าหนักที่แสดงออกมาเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ทีละ
เท่าไร เช่น ถ้าตั้งค่าเป็ น 5 น้ าหนักที่อ่านได้จะเพิ่มหรื อลด ทีละ 5 เป็ น
ต้น สามารถตั้งค่าได้ 4 ค่า คือ 1, 2, 5 และ 10
1.กด ENTER หน้าจอจะแสดงค่าเดิม
2.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “DCP”

» ตำแหน่ งทศนิยม (DCP)
เป็ นการตั้งค่าตาแหน่งจุดทศนิยมที่จะให้แสดงออกมา สามารถตั้ง
ค่าได้ 5 ค่า คือ 0 ถึง 4 หากตั้งค่าเป็ น 0 หมายถึง ไม่มีจุดทศนิยม
1.กด ENTER หน้าจอจะแสดงค่าเดิม
2.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “CAP”

» นำ้ หนักสู งสุ ด (CAP)
การตั้งค่าน้ าหนักหรื อพิกดั สู งสุ ดที่จะให้เครื่ องอ่านได้ หาก
น้ าหนักเกินค่าที่ต้ งั ไว้จะขึ้น คาว่า “OL” (Over Load) โดยค่าน้ าหนัก
สู งสุ ดที่สามารถตั้งได้จะต้องไม่เกิน 500,000
1.กด ENTER หน้าจอจะแสดงค่าเดิม
2.กดตัวเลขป้ อนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “ADF”
» ค่ ำฟิ ลเตอร์ ของ ADC (ADF)
เป็ นค่าความเร็ วในการอ่านสัญญาณจากโหลดเซลล์ของ ADC
สามารถตั้งค่าได้ 3 ค่า คือ 0 ถึง 2 หากตั้งค่าน้อย ADC จะอ่านสัญญาณ
ได้เร็ วขึ้น
1.กด ENTER หน้าจอจะแสดงค่าเดิม
2.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “AZM”
» ค่ ำ AZM (Auto Zero Maintenance)
ค่านี้เป็ นการรักษาให้เครื่ องชัง่ แสดงน้ าหนักเป็ นศูนย์ ในขณะที่ไม่
มีของวางบนแท่นชัง่ สามารถตั้งค่าได้ 8 ค่า คือ 0-7
1.กด ENTER หน้าจอจะแสดงค่าเดิม
2.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “RAT”

» ค่ ำบอดเรต (RAT)
ตั้งความเร็ ว Baud Rate ในการส่ งสัญญาณ RS-232 ของ COM
Port ตั้งค่าได้ 0-3 (ซึ่ งเท่ากับ 1200 /2400 /4800 /9600 ตามลาดับ)
1.กด ENTER หน้าจอจะแสดงค่าเดิม
2.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “RAT”
»รู ปแบบข้ อมูล RS-232 (FMT)
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
4 = Format แบบ Rice Lake
5 = Format แบบ FairBanks STX = 0x02
6 = Format แบบ FairBanks STX = 0x03
1.กด ENTER หน้าจอจะแสดงค่าเดิม
2.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “RAT”

» เช็คสั ญญำณจำกโหลดเซลล์ (ADR)
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.กด ENTER เพื่อออก แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “GAN”

» ค่ ำ GAIN (GAN)
เป็ นค่าตัวเลขที่ได้จากการ Calibration โดย GAIN ยิง่ มากจะทาให้
น้ าหนักเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การเปลี่ยนค่า GAIN จะมีผลต่อน้ าหนักที่
CAL ไว้
1.กด ENTER แล้วหน้าจอจะแสดงค่าเดิม (ไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้)
2.กด ENTER เพื่อออก แล้วจอจะแสดงฟั งก์ชนั “FAC”

» ทำ Factory Set (FAC)
เป็ นการรี เซตโปรแกรมให้กลับไปเป็ นเหมือนตอนเริ่ มต้น ที่ต้ งั ค่า
มาจากโรงงาน โดยค่าทุกค่าในเครื่ องจะถูกรี เซตทั้งหมด
1.กด ENTER แล้วหน้าจอจะแสดง “FAC SET” แล้วแสดง “SURE ?”
2.หากจะทา Factory Set ให้กด ENTER
แต่หากต้องการยกเลิก ให้กด ESC แล้วจอจะแสดงฟังก์ชนั “CAL”

» ปรับนำ้ หนักศู นย์ และนำ้ หนักมำตรฐำน
เป็ นการปรับน้ าหนักศูนย์ (ZE0) และปรับเทียบน้ าหนักมาตรฐาน
(SPA) พร้อมกัน
1. กด ENTER จอจะแสดง “E SCL” นาสิ่ งของออกจากแท่นชัง่ แล้ว
กด ENTER เครื่ องจะคานวณน้ าหนัก
2. เมื่อเครื่ องคานวณน้ าหนักเสร็ จ จอจะแสดง “ZERO OK”
3. จอจะแสดง “Add Ld” นาน้ าหนักที่ทราบค่าวางบนแท่นชัง่ แล้ว
ป้ อนตัวเลขน้ าหนักนั้น แล้วกด ENTER เครื่ องจะคานวณน้ าหนัก
4. เมื่อเครื่ องคานวณน้ าหนักเสร็ จ จอจะแสดงฟังก์ชนั “ZEO”
5. กด ESC เพื่อออกจากฟังก์ชนั่

กำรตั้งค่ ำหน่ วงเวลำกำรทำงำน
1.กด SETUP หน้าจอจะแสดง “MODE”
และแสดงค่าเดิม (Auto/Manual)
Auto คือ เครื่ องจะสั่งทางานรอบใหม่เองอัตโนมัติ
Manual คือ การเริ่ มทางานแต่ละรอบ ผูใ้ ช้งานต้องกดปุ่ มสั่งเอง
2.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า หน้าจอจะแสดง “-STA T-” และแสดงค่าเดิม
STA T คือ หน่วงเวลาทางานรอบใหม่ สาหรับ AUTO MODE
4.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า
5.หน้าจอจะแสดง “-ZEO B-” และแสดงค่าเดิม
ZEO B คือ ค่าน้ าหนักสาหรับตรวจสอบการปล่อยของออกจากถังชัง่
6.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า
7.หน้าจอจะแสดง “-AUTOZ-” และแสดงค่าเดิม (DISABLE/ENABLE)
DISABLE คือ ไม่ตอ้ งทา ZERO เครื่ องชัง่ ก่อนเริ่ มเปิ ดวาล์ว
ENABLE คือ ต้องทา ZERO เครื่ องชัง่ ก่อนเริ่ มเปิ ดวาล์ว
8.กด , เพื่อเปลี่ยนค่า
9.กด ENTER เพื่อตั้งค่า หน้าจอจะแสดง “-ZEO T-” และแสดงค่าเดิม
ZEO T คือ หน่วงเวลาทา ZERO แท่นชัง่
10.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า

11.หน้าจอจะแสดง “-STB T-” และแสดงค่าเดิม
STB T คือ หน่วงเวลารอน้ าหนักนิ่ง เพื่อบันทึกค่าน้ าหนักรวม
12.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า
13.หน้าจอจะแสดง “-OPEN T-” และแสดงค่าเดิม
OPEN T คือ หน่วงเวลาเพื่อเปิ ดวาล์วปล่อยของลงถังชัง่
14.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า
15.หน้าจอจะแสดง “-CLOSE T-” และแสดงค่าเดิม
CLOSE T คือ หน่วงเวลาปิ ดปากถังชัง่ เมื่อปล่อยของออกจากถังชัง่
จนหมด
16.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า
17.หน้าจอจะแสดง “-WARN T-” และแสดงค่าเดิม
WARN T คือ เวลาเปิ ดอ็อด เพื่อเตือนเมื่อทางานเสร็ จ

กำรตั้งค่ ำเซ็ทพอยต์
1.กด SET-P หน้าจอจะแสดง “FINAL” และแสดงค่าเดิม
FINAL คือ น้ าหนักบรรจุ ที่ตอ้ งการ
2.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า
3.หน้าจอจะแสดง “PRE ACT” และแสดงค่าเดิม
PRE ACT คือ ค่าน้ าหนักที่วาล์ว 1 จะปิ ดก่อนที่น้ าหนักจะถึงค่า
FINAL โดยวาล์ว 1 ปิ ดเมื่อน้ าหนักถึง FINAL- PRE ACT
4.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า
5.หน้าจอจะแสดง “FRE FAL” และแสดงค่าเดิม
FRE FAL คือ ค่าน้ าหนักที่วาล์ว 2 จะปิ ดก่อนที่น้ าหนักจะถึงค่า
FINAL โดยวาล์ว 2 ปิ ดเมื่อน้ าหนักถึง FINAL- FRE FAL
6.กดตัวเลขป้ อนค่าใหม่ แล้ว ENTER
หรื อ กด ENTER เมื่อไม่ตอ้ งการเปลี่ยนค่า

กำรเลือกกำรแสดงค่ ำของจอบน
กด COUNT เพื่อให้จอบนแสดงค่านับจานวนรอบการทางาน หรื อ
กด TOTAL เพื่อให้จอบนแสดงค่าน้ าหนักรวม

กำรทำงำนของเครื่อง
1.กดสวิตซ์ START เพื่อเริ่ มการทางาน
2.น้ าหนักจะถูกทา Zero หากตั้งค่าในฟังก์ชนั่ AUTO Z เป็ น ENABLE
หลังจากนั้นจะหน่วงเวลาเท่ากับค่า OPEN T แล้ววาล์ว 1 และ วาล์ว 2
จะทางาน เมื่อน้ าหนักเท่ากับค่า FINAL – PRE ACT วาล์ว 1 จะปิ ด
และเมื่อน้ าหนักเท่ากับค่า FINAL – FRE FAL วาล์ว 2 จะปิ ด
3.เสี ยงอ๊อดจะดังเป็ นเวลา WARN T
4.เครื่ องจะรอเป็ นเวลา STB T แล้วจะบันทึกค่าน้ าหนักรวมสะสม
5.เครื่ องจะเปิ ดปากถังชัง่ เพื่อปล่อยของออกจากถังชัง่
6.เมื่อน้ าหนักในถังชัง่ เท่ากับค่า ZEO B แล้วจะรอเวลาเท่ากับ
CLOSE T แล้วจะปิ ดปากถังชัง่
7.ถ้าตั้ง MODE = AUTO แล้วเครื่ องจะหน่วงเวลาเท่ากับ START T
และจะวนทางานตามข้อ 2

