คำนำ
ก่อนอื่นบริ ษทั ฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกซื้อเครื่ องชัง่ แสดงน้ าหนักรุ่ น
Touch-CX นี้ เนื่องจากเครื่ อง Touch-CX นี้เป็ นอุปกรณ์เครื่ องมือวัด ผูท้ ี่จะทาการติดตั้ง
จะต้องมีความรู้ทางด้านไฟฟ้ า - อิเล็กทรอนิกส์ มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสี ยหายขึ้นกับ
ตัวเครื่ องเอง หรื ออุปกรณ์ที่นามาต่อพ่วงด้วย

“ขอขอบคุณที่ทุกท่ านไว้ วางใจและเลือกผลิตภัณฑ์ ของเรา
เราจะมุ่งมั่นที่จะสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ที่มีคณ
ุ ภาพและ
ร่ วมพัฒนาศักยภาพไปพร้ อมกับท่ าน”

สำรบัญ
คุณสมบัตเิ ฉพำะของเครื่องชั่งรุ่น Touch-CX
ส่ วนประกอบของเครื่อง
ตำแหน่ งช่ องต่ อสำยสัญญำณ
กำรใช้ งำนเครื่อง
- เมนู บรรจุ
- เมนู ตั้งรอบบรรจุ
- เมนู ตั้งค่าการทางาน
- เมนู รายงานการชัง่
- เมนู ตั้งค่าพอร์ต RS232
- เมนู Calibration
 ฟังก์ชนั่ คานวณน้ าหนัก
 ฟังก์ชนั่ แสดงผลค่าน้ าหนัก
 ทา Factory Set

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
9
11
11

กำรทำงำนของเครื่อง

12

- การตั้งค่าน้ าหนักที่ตอ้ งการบรรจุ
- การเริ่ มการบรรจุ
- การสัง่ บรรจุแบบ Manual

12
13
14

คุณสมบัติเฉพำะของเครื่องชั่งรุ่น Touch-CX
ขนำดเครื่อง
นำ้ หนักตัวเครื่อง
จำนวน OUTPUT
หน่ วยควำมจำภำยใน
จอแสดงผล
ควำมละเอียด
ย่ ำนกำรวัดสัญญำณโหลดเซลล์
ควำมละเอียดของ A to D
ค่ำอ่ำนละเอียดสู งสุ ด
จำนวนทศนิยม
ค่ำอ่ำนละเอียด
ช่ องต่ อสัญญำณ
รองรับอุปกรณ์
อุปกรณ์ ภำยใน
พลังงำนที่ต้องกำร
อุณหภูมิใช้ งำน

Touch-CX

: ความสูง x ความกว้าง x ความหนา
38 cm. x 33 cm. x 9 cm.
: 4.40 กิโลกรัม
: 4 Output (เพิ่มได้สูงสุดถึง 7 Output)
: RAM - 64 MB SDRAM
: FLASH - 256 MB NAND
: หน้าจอทัสสกรี น ขนาด 7"
: 800 x 480 พิกเซล
: 0 ถึง 20 mV
: 1/1,000,000
: 1/100,000
: 0 ถึง 4 ตาแหน่ง
: 1, 2, 5, 10
: พอร์ต RS-232 จานวน 2 ช่อง
: พอร์ต USB จานวน 4 ช่อง
: Mouse USB, Keyboard USB
: Buzzer, นาฬิกาพร้อมแบตเตอรี่ ในตัว
: 220VAC 50 Hz
: -10 ถึง +40 องศา C

หน้า 1

ส่ วนประกอบของเครื่อง

1

2

3

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

6

7

สวิทซ์ เปิ ด / ปิ ด เครื่ อง
สวิทซ์เลือก Auto / Manual
ปุ่ ม START เริ่ มการทางาน
ปุ่ ม STOP หยุดการทางาน
ช่องสาหรับลอดสายสัญญาณเข้าไปในเครื่ อง
กระบอกฟิ วส์
ช่องเสี ยบสายไฟ 220 VAC

Touch-CX

หน้า 2

ตำแหน่ งช่ องต่ อสำยสั ญญำณ
1.

2.

ช่ องต่ อสำย Load Cell
ขำที่
สัญญำณ
1
+EXC
2
+SEN
3
+SIG
4
Shield
5
–SIG
6
–SEN
7
-EXC
ช่ องต่ อสำย OUTPUT
ขำที่
สัญญำณ
1
Common +
2
SETPOINT 1
3
SETPOINT 2
4
SETPOINT 3
5
SETPOINT 4
6
SETPOINT 5
7
SETPOINT 6
8
SETPOINT 7

Touch-CX

3. ช่ องต่ อไฟเลีย้ ง Output 220 VAC
(24 VDC = Option)
4. ช่ องต่ อไฟเลีย้ งบอร์ ด 5 VDC
ขำที่
สัญญำณ
1
+5VDC
2
GND
หน้า 3

กำรใช้ งำนเครื่อง
เมื่อเสี ยบสาย Power แล้วเปิ ดเครื่ องหน้าจอจะโหลดเข้าโปรแกรมบรรจุโดย
อัตโนมัติ โดยจะเข้าสู่หน้าจอสาหรับบรรจุ ดังรู ป

แต่หากต้องการตั้งค่าการทางานของเครื่ อง ให้กดปุ่ ม Main เพื่อออกสู่หน้าจอ
หลัก แล้วจะพบหัวข้อต่างๆดังนี้

Touch-CX

1.

4.

2.

5.

3.

6.

หน้า 4

1. บรรจุ – เป็ นหน้าจอหลักใช้สาหรับอ่านน้ าหนักที่ชงั่ ได้และสัง่ ควบคุมการทางาน
ของวาล์วต่างๆ โดยหน้าจอจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
แสดงน้ำหนักที่ช่งั ได้
ทำ Zero, Tare, Clear Tare
ตัง้ ค่ำน้ำหนักบรรจุ
แสดงสถำนะกำร
ทำงำนของวำล์ว
แสดงน้ำหนักและจำนวน
ที่ได้บรรจุไปแล้ว

ไฟแสดงสถำนะกำร
ทำงำนของเครื่อง

ปุ่มเริ่มกำรทำงำน

ปุ่มหยุดกำรทำงำน

กลับสู่หน้ำเมนู

2. ตั้งรอบบรรจุ – ใช้ต้งั จานวนรอบที่ตอ้ งการบรรจุ (หากตั้งจานวนรอบเป็ น 0
เครื่ องจะทางานวนไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะสัง่ หยุดการทางาน)
กดปุ่มเพื่อป้อนจำนวน
รอบที่ตอ้ งกำรบรรจุ

ปิ ดหน้ำต่ำง

Touch-CX
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3. ตั้งค่ ำกำรทำงำน – ใช้สาหรับตั้งค่าการทางานของเครื่ อง โดยแต่ละหัวข้อมี
ความหมายดังนี้

หน่ วงเวลาเริ่ มต้ น

คือ

หน่ วงเวลาเปิ ดวาล์ ว
หน่ วงเวลาปิ ดวาล์ ว
ค่ านา้ หนักถังว่ าง

คือ
คือ
คือ

หน่ วงเวลารอนา้ หนักนิ่ง คือ

ตั้งระยะเวลาออด

คือ

ตั้ง Motion Time

คือ

ทา Auto Zero

คือ

Touch-CX

ใช้หน่ วงเวลาเริ่ มทางานหลังจากกดปุ่ ม Start
ไปแล้ว
ใช้หน่วงเวลาเพื่อให้วาล์วเปิ ดช้าลง
ใช้หน่วงเวลาเพื่อให้วาล์วปิ ดช้าลง
ใช้เป็ นน้ าหนักตรวจสอบเมื่อปล่อยของออก
จากถัง ชัง่ หากน้ าหนักที่อ่านได้นอ้ ยกว่าค่า
ที่ต้งั ไว้ จะถือ ว่าถายในถังชัง่ ไม่มีของแล้ว
ใช้กรณี โปรแกรมรอให้น้ าหนักนิ่ง แต่ถงั มี
การสัน่ (น้ าหนักไม่ยอมนิ่ง) หากเกินค่าเวลา
ที่ต้งั ไว้จะนาค่าน้ าหนักสุดท้าย มาคานวณ
เลยโดยต้องไม่รอให้น้ าหนักนิ่ง
ใช้ต้งั เวลาของเสี ยงออดเตือน ว่าจะให้ดงั
นานแค่ไหน
ตั้งเวลาให้น้ าหนักเปลี่ยนจาก Motion ไปเป็ น
Stable จะใช้เวลานานแค่ไหน
ให้เครื่ องทา Zero ทุกครั้ง หลังจากเริ่ มบรรจุ
หน้า 6

4. รำยงำนกำรชั่ง – ใช้สาหรับเรี ยกดูรายงานการชัง่ ที่เคยชัง่ ไปแล้วและสัง่ พิมพ์เป็ น
รายงานออกทางพอร์ต RS-232
วันที่เริ่มต้นที่ตอ้ งกำรดู
รำยงำน

วันที่สดุ ท้ำยที่ตอ้ งกำรดู
รำยงำน
ค้นหำรำยงำน
สั่งพิมพ์รำยงำน
ลบข้อมูลกำรชั่ง

กลับสู่หน้ำเมนู

กำรค้นหำ
1. เลือกวันที่เริ่ มต้น และวันที่สิ้นสุด ที่ตอ้ งการจะดูรายงานการชัง่
2. กดปุ่ ม
เพื่อให้แสดงรายงานออกมาในตาราง
กำรสั่งพิมพ์รำยงำน
1. ต้องมีขอ้ มูลในตารางก่อน
2. ต่อเครื่ องพิมพ์เข้ากับพอร์ต COM 2 ซึ่งอยูด่ า้ นบนของจอ ดังรู ป
ช่องต่อเครื่องพิมพ์ (COM 2)
ขำ 2 = สัญญำณ TXD
ขำ 5 = GND

3. กดปุ่ ม
Touch-CX

เพื่อพิมพ์รายงานการชัง่
หน้า 7

กำรลบข้ อมูลกำรชั่ง

เลือกข้อมูลที่ตอ้ งกำรลบ

1. กดเลือกข้อมูลบรรทัดที่ตอ้ งการลบจากในตาราง
2. กดปุ่ ม
เพื่อลบข้อมูล โดยจะมีหน้าต่างเพื่อการถามยืนยันว่าต้องการ
ลบข้อมูลใช่หรื อไม่
5. ตั้งค่ ำพอร์ ต RS232 – ใช้สาหรับตังค่าการทางานของพอร์ต COM2 เพื่อกาหนด
ความเร็วและรู ปแบบในการส่งข้อมูล

ฟังก์ชั่น
ค่า Baud Rate
Data Bits
Parity
Stop Bits

Touch-CX

ค่ำที่ต้งั ได้
1200, 2400, 4800, 9600, 19200
7, 8
Even, Odd, None
1, 1.5, 2
หน้า 8

6. Calibration – ใช้สาหรับปรับเทียบน้ าหนักและกาหนดค่าของการแสดงผล
น้ าหนัก

เมื่อกดปุ่ ม
จะมีหน้าต่างให้ป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าฟังก์ชนั่ เมื่อ
ป้ อนรหัสผ่านถูกต้อง หน้าจอจะเข้าสู่ฟังก์ชนั่ โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
ฟังก์ชั่นคำนวณนำ้ หนัก
- คานวณแท่ นว่ างและมีนา้ หนักเทียบ เป็ นการปรับเทียบน้ าหนักโดยจะทา
ขณะที่แท่นว่างและขณะมีน้ าหนักบนแท่น หรื อก็คือทาทั้ง ZERO และ SPAN
1. กดปุ่ ม
เพื่อทาการปรับเทียบเริ่ มน้ าหนัก
2. จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อทาการปรับน้ าหนักขณะแท่นว่าง (ทา ZERO แท่น)

3. นาสิ่ งของออกจากแท่นชัง่ ให้แท่นว่าง แล้วกด
Touch-CX

เพื่อคานวณน้ าหนัก
หน้า 9

4. จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อทาการปรับน้ าหนักขณะมีน้ าหนักเทียบ (ทา SPAN
แท่น)

5. นาน้ าหนักที่ทราบค่าขึ้นวางบนแท่น จากนั้นป้ อนค่าตัวเลขตามค่าน้ าหนัก
แล้วกด
เพื่อคานวณน้ าหนัก
- คานวณแท่ นว่ าง เป็ นการปรับเทียบน้ าหนักโดยจะทาขณะที่แท่นว่างอย่าง
เดียว โดยไม่ตอ้ งการปรับน้ าหนักขณะมีน้ าหนักเทียบ
- คานวณมีนา้ หนักเทียบ เป็ นการปรับเทียบน้ าหนักโดยจะทาขณะที่มีน้ าหนัก
เทียบอย่างเดียว โดยไม่ตอ้ งการปรับน้ าหนักขณะแท่นว่าง
- ค่า Gain ของเครื่ อง
เป็ นค่าตัวเลขที่ได้จากการปรับเทียบน้ าหนัก โดย
Gain ยิง่ มากจะทาให้น้ าหนักเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
- ตรวจสอบโหลดเซลล์ เป็ นการตรวจสอบว่าเครื่ องสามารถรับสัญญาณจาก
Load Cell ได้หรื อไม่ โดยจะแสดงเป็ นตัวเลขตามน้ าหนักที่กระทาต่อ Load Cell
โดยค่าสูงสุดที่สามารถแสดงได้คือ 1,048,000

Touch-CX
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ฟังก์ชั่นแสดงผลค่ำนำ้ หนัก
จะเป็ นการตั้งค่าในส่วนของการแสดงผลค่าน้ าหนัก มีหวั ข้อดังนี้
- พิกัดสู งสุด
การตั้งค่าน้ าหนักหรื อพิกดั สูงสุดที่จะให้เครื่ องอ่านได้ หาก
น้ าหนักเกินค่าที่ต้งั ไว้จะขึ้น คาว่า Over Load
- ตาแหน่ งทศนิยม

เป็ นการตั้งค่าตาแหน่งจุดทศนิยมที่จะให้แสดงออกมา

- ค่ าอ่ านละเอียด
เป็ นค่าที่ต้งั เพื่อให้น้ าหนักที่แสดงออกมาเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ทีละเท่าไร เช่น ถ้าตั้งค่าเป็ น 5 น้ าหนักที่อ่านได้จะเพิ่มหรื อลด ทีละ 5 เป็ นต้น
สามารถตั้งค่าได้ 4 ค่า คือ 1, 2, 5 และ 10
- ค่ าฟิ ลเตอร์
เป็ นการตั้งค่าเร็วในการอ่านน้ าหนัก หากตั้งฟิ ลเตอร์นอ้ ยจะ
อ่านน้ าหนักได้เร็วแต่น้ าหนักที่ได้จะไม่ค่อยนิ่ง แต่ถา้ เราตั้งค่าฟิ ลเตอร์ให้มีค่า
มากขึ้น น้ าหนักจะนิ่งขึ้นแต่ความเร็วในการอ่านก็จะลดลง
ทำ Factory Set
เป็ นการรี เซตโปรแกรมให้กลับไปเป็ ค่าเริ่ มต้นที่ต้งั ค่ามาจากโรงงาน ใช้ในกรณี
ที่เครื่ องมีปัญหาด้าน Software

Touch-CX
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กำรทำงำนของเครื่อง

1. กำรตั้งค่ำนำ้ หนักที่ต้องกำรบรรจุ
กดปุ่ ม
หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างสาหรับตั้งค่าน้ าหนัก ดังรู ป

- นา้ หนักบรรจุ
- ค่ า Pre actual

คือ
คือ

- ค่ากลางอากาศ

คือ

Touch-CX

ค่าน้ าหนักบรรจุที่ตอ้ งการ
ค่าที่ต้งั ให้ SETPOINT ที่ 1 ปิ ดก่อนน้ าหนักที่
ต้องการบรรจุเท่าไร เช่น ต้องการบรรจุ 100 แล้วตั้ง
ค่า Pre actual = 10 หมายถึง เมื่อบรรจุของได้
น้ าหนัก 90 SETPOINT ที่ 1 ก็จะปิ ดการทางาน
ค่าที่ต้งั ให้ SETPOINT ที่ 2 ปิ ดก่อนน้ าหนักที่
ต้องการบรรจุเท่าไร
หน้า 12

2. กำรเริ่มกำรบรรจุ
หลังจากตั้งค่าน้ าหนักเสร็จแล้วให้กดปุ่ ม START ที่หน้าจอ หรื อกดปุ่ ม
START สี เขียว จากหน้าเครื่ องก็ได้

ปุ่ม START หน้ำเครื่อง

ขัน้ ตอนการทางานของโปรแกรมบรรจุ
1. หลังกดสวิตซ์ START ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนจากสี แดงเป็ นสี เขียวกระพริ บ
เพื่อบอกว่าเครื่ องเริ่ มทาการบรรจุ
2. เครื่ องจะหน่วงเวลาเท่ากับ ค่า “หน่ วงเวลาเริ่ มต้ น” จากนั้นน้ าหนักจะถูกทา Zero
หากตั้งค่าในฟังก์ชนั่ Auto Zero เป็ น 1 แต่หากตั้งค่าเป็ น 0 จะไม่มีการทา ZERO
แล้ว SETPOINT ที่ 1 และ 2 จะเปิ ดการทางาน เพื่อปล่อยของลงถังชัง่
3. เมื่อน้ าหนักในถังชัง่ มีค่าเท่ากับ “นา้ หนักบรรจุ – ค่ า Pre actual” SETPOINT 1
จะปิ ดการทางาน
4. เมื่อน้ าหนักในถังชัง่ มีค่าเท่ากับ “นา้ หนักบรรจุ – ค่ ากลางอากาศ” SETPOINT 2
จะปิ ดการทางาน
5. เครื่ องจะรอจนน้ าหนักนิ่ง หรื อ ถ้าน้ าหนักไม่นิ่งจนเกินค่า “หน่ วงเวลารอนา้ หนัก
นิ่ง” เครื่ องก็จะบันทึกค่าน้ าหนักที่อ่านได้ไว้
6. เครื่ องจะหน่วงเวลาเท่ากับค่า “หน่ วงเวลาเปิ ดวาล์ ว” แล้ว SETPOINT 3 จะเปิ ด
เพื่อปล่อยของออกจากถังชัง่ จนน้ าหนักลดลงจนต่ากว่า “ค่ านา้ หนักถังว่ าง” แล้ว
SETPOINT 3 จะปิ ดการทางาน คือเสร็จสิ้นการบรรจุ 1 รอบ
7. จากนั้นเครื่ องจะวนไปทางานที่ข้นั ตอนที่ 2 ใหม่ จนกระทัง่ ครบตามจานวนรอบ
ที่ต้งั ไว้ แล้วเครื่ องก็จะหยุดการบรรจุ และมีเสี ยงออดดังเตือน
Touch-CX
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3. กำรสั่งบรรจุแบบ Manual
หากต้องการสัง่ เปิ ด-ปิ ดวาล์วเอง ให้ปิดสวิตซ์ลกู ศรที่หน้าเครื่ องจาก
ตาแหน่ง AUTO มาที่ MANUAL แล้วกดที่ปุ่ม SETPOINT ที่ตอ้ งการ เพื่อ
สัง่ ให้วาล์วเปิ ด – ปิ ด

Touch-CX
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