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ก่อนอ่ืนบริษทั ฯ ขอขอบคุณท่ีท่านไดเ้ลือกซ้ือเคร่ืองชัง่แสดง
น ้าหนกัรุ่น PM02 ชัง่หมู น้ี เน่ืองจากเคร่ืองชัง่น้ีเป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือวดั
ผูท่ี้จะท าการติดตั้งจะตอ้งมีความรู้ทางดา้นไฟฟ้า - อิเลก็ทรอนิกส์ มิ
เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายข้ึนกบัตวัเคร่ืองชัง่เองหรืออุปกรณ์ท่ีน ามา
ต่อพว่งดว้ย โดยภายในคู่มือเล่มน้ีจะประกอบไปดว้ยเน้ือหา ดงัน้ี 
 
    1.   อธิบายคุณสมบติัของเคร่ือง 
    2.   ขั้นตอนในการติดตั้งและการเช่ือมต่อสายสัญญาณ  
    3.   วิธีการตั้งโปรแกรมและการปรับเทียบน ้าหนกั 
    4.    การใชง้านเคร่ืองและกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!! ข้อควรระวัง ก่อนท่ีจะท ำกำรต่อเช่ือมสำยสัญญำณต่ำงๆควรปิด

เคร่ืองหรือตัดไฟออกจำกเคร่ืองเสียก่อน 



คุณสมบัติเฉพำะของเคร่ืองช่ังรุ่น PM-02 (ช่ังหมู) 
 

พกิดักำรช่ัง     : 80,000 กิโลกรัม 
จอแสดงผล      : จอ VFD ขนาด 10 x 3 cm.   
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    : เหลก็พ่นสี 
ขนำดเคร่ือง     : 25 cm. x 15.5 cm. x 23 cm.  
น ำ้หนักเคร่ือง    :  4.05 kg 
อุณหภูมิใช้งำน    : -10 ถึง +40 องศา C 

 
 
 
 
 



กำรต่อสำยสัญญำณกบัเคร่ือง PM-02 (Memory) 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1. สวิทซ์ เปิด / ปิด เคร่ือง 
2. กระบอกฟิวส์ 
3. ช่องเสียบสายไฟ 220 VAC 
4. ช่องต่อ COM 1 (DB 9 -M) 
5. ช่องต่อ PRINTER 
6. ช่องต่อ COM 2 (DB 25 -M) 
7. ช่องต่อ LOAD CELL (DB 9 -F) 
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ต ำแหน่งขำของช่องสัญญำณ 
 

 ช่องต่อ COM1 (คอนเน็กเตอร์ DB 9-M) 
 
  
 
 
 ช่องต่อ COM2 (คอนเน็กเตอร์ DB 25-M) 
 
 
 
  
 
 ช่องต่อ Load Cell (คอนเน็กเตอร์ DB 9-F) 

  
 
 
 
 

* หมำยเหตุ   
LOAD CELL แบบ 4 เส้น  
+EXC ต่อเขา้กบั +SEN และ 
-EXC ต่อเขา้กบั -SEN 

 

ขำที่ สัญญำณ สีสำยไฟ 
2 TXD แดง 
5 GND ด า 

ขำที่ สัญญำณ สีสำยไฟ 
2 TXD แดง 
7 GND ด า 

ขำที่ สัญญำณ สีสำยไฟ 
1 +EXC แดง 
2 +SEN สม้ 
3 Shield เหลือง 
4 –SEN น ้าเงิน 
5 -EXC ด า 
7 +SIG เขียว 
8 –SIG ขาว 
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หน้ำจอแสดงผลและปุ่มกด 
 
 
 

 
 

1. หนา้จอแสดงตวัเลข และฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ของเคร่ือง 
2. ไฟจะติดเม่ือน ้าหนกัเป็นศูนย ์
3. ไฟจะติดเม่ือหนา้จอแสดงน ้าหนกัรวม 
4. ไฟจะติดเม่ือหนา้จอแสดงน ้าหนกัสุทธิ 
5. ไฟจะติดเม่ือน ้าหนกัน่ิง 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

1. ปุ่ม  IN กดเพื่อเพิ่มค่าตอนท่ีตั้งโปรแกรม 
2. ปุ่ม OUT กดเพื่อลดค่าตอนท่ีตั้งโปรแกรม 
3. ปุ่ม ZERO  กดเพื่อใหน้ ้ าหนกัท่ีแสดงบนหนา้จอเป็นศูนย ์
4. ปุ่ม 0-9  กดเพื่อค่าตวัเลขในฟังกช์ัน่ 

 

1 
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5. ปุ่ม SETUP  กดเพื่อตั้งเวลา, วนัท่ี  
6. ปุ่ม ERASE  กดเพื่อตั้งน ้าหนกัต ่าสุดท่ีฟังกช์ัน่ท างาน 
7. ปุ่ม MENU PRINT กดเพื่อตั้งรูปแบบการพิมพข์อ้มูล 
8. ปุ่ม REPRINT    กดเพื่อพิมพส์รุปน ้ าหนกัรวม 
9. ปุ่ม ENTER   กดเพื่อยนืยนัการตั้งค่า หรือเพื่อพิมพ ์

10. ปุ่ม ESC   กดเพื่อยกเลิกหรือออกจากฟังกช์ัน่ 

 
กำรต่อสำยสัญญำณจำก Main Board 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สำย LOADCELL 

ต่อไฟ 9VAC 

ต่อจอ VFD 

COM2 

COM1 

ต่อ PRINTER 
 



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)   0 

( 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 
(KTA) หกัน ้าหนกัภาชนะโดยการป้อนตวัเลข 0 
(MTL) ลอ็คน ้าหนกัเม่ือน ้าหนกัน่ิง  0 
(LBD) ช่วงการเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกั ท่ีถือวา่น ้าหนกัน่ิง 1 
(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 “KTA” 

 
 



» กำรหักน ำ้หนักภำชนะโดยกำรป้อนตัวเลขน ำ้หนัก (KTA) 
 เป็นการตั้งวา่จะสามารถหกัน ้าหนกัภาชนะดว้ยการป้อนค่า
น ้าหนกัไดห้รือไม่ โดย 0 คือ ท าไม่ได ้และ 1 คือ ท าได ้
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “MTL” 
 
 
» กำรลอ็คน ำ้หนัก  (MTL) Motion Lock 
 เป็นการตั้งวา่จะลอ็คน ้าหนกั เม่ือน ้าหนกัน่ิงหรือไม่  
โดย 0 คือ ท าไม่ลอ็ค และ 1 คือ ลอ็ค 
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า แลว้จอจะแสดงฟังกช์นั “LBD” 
 
 
» ช่วงน ำ้หนักที่เปลีย่นแปลงแล้วถือว่ำน ำ้หนักน่ิง (LBD) 
 เป็นการตั้งวา่น ้าหนกัเปล่ียนแปลงอยูใ่นช่วงก่ี kg แลว้ถือวา่
น ้าหนกัน่ิงแลว้ 
1.กด ENTER หนา้จอจะแสดงค่าเดิม 
2.กดปุ่มตวัเลขป้อนค่า แลว้กด ENTER 
3.จอจะแสดงฟังกช์นั “ADR” 
 



 
» 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 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



กำรตั้งวนัที่และเวลำ 
1.กด SETUP หนา้จอจะแสดง “SET T”  
2. กด ENTER หนา้จอจะแสดงเวลา (hhmmss)    
3.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER  หรือกด ENTER เม่ือไม่ตั้งใหม่ 
4.หนา้จอจะแสดง “SET D”  
5. กด ENTER หนา้จอจะแสดงวนัท่ี (ddmmyy)    
6.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER  หรือกด ENTER เม่ือไม่ตั้งใหม่ 

 

กำรตั้งน ำ้หนักต ่ำสุดที่ฟังก์ช่ันลอ็คน ้ำหนักเร่ิมท ำงำน 
1.กดปุ่ม ERASE หนา้จอจะแสดง “LCK WGH” และแสดงค่าเดิม 
2.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
 

กำรตั้งหน่วงเวลำลอ็คน ้ำหนัก 
1.กดปุ่ม ID หนา้จอจะแสดง “LOOP” และแสดงค่าเดิม (0-50) 
2.กดตวัเลขป้อนค่าใหม่ แลว้ ENTER   
   หรือ กด ENTER เม่ือไม่ตอ้งการเปล่ียนค่า   
 



 

กำรตั้งโหมดกำรพมิพ์ข้อมูล 
1.กดปุ่ม MENU PRINT หนา้จอจะแสดง “PRINT ค่าเดิม”  
   โดย ค่า 0 คือ ไม่พิมพข์อ้มูล 
                1 คือ พิมพข์อ้มูล 
2.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
3.กด ENTER เพื่อตั้งค่า  
4. จอจะแสดง “P MODE” แลว้แสดงค่าเดิม (AUTO / MANUAL) 
    โดย AUTO คือ ขอ้มูลจะพิมพอ์อกมาเองอตัโนมติั เม่ือน ้าหนกัน่ิง 
           MANUAL คือ ตอ้งกดปุ่ม ENTER เม่ือตอ้งการพิมพ ์
5.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
6.กด ENTER เพื่อตั้งค่า  
7. จอจะแสดง “LANGUAGE” แลว้แสดงค่าเดิม (THAI / ENGLISH) 
    โดย THAI คือ พิมพข์อ้มูลเป็นภาษาไทย 
           ENGLIST คือ พิมพข์อ้มูลเป็นภาษาองักฤษ 
8.กด , เพื่อเปล่ียนค่า 
9.กด ENTER เพื่อตั้งค่า  
 

กำรพมิพ์ค่ำน ้ำหนักรวม 
1.กด REPRINT เพื่อพิมพน์ ้ าหนกัสรุปรวม 
 

 


